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Förord 
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min tacksamhet för Magnus förmåga att sprida vetenskaplig glädje i vardagen, 
med en fallenhet att alltid vara öppen för nya idéer och diskussioner om smått 
som stort.  

Inom institutionens ramar vill jag också passa på att tacka alla kollegor, 
utan undantag, som bidragit till en trevlig och kreativ miljö som möjliggjort att 
arbetet bedrivits med glädje och under glada tillrop. Lars-Fredrik (Fredrik), stort 
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doktoranderna. Tack för att jag har fått vara en del av denna gemenskap på och 
utanför institutionen. Bland doktoranderna har jag under nästan hela tiden haft 
förmånen att ha Ann-Kristin och Jonatan vid min sida under forskarutbild-
ningens alla utmaningar i form av kurser och resor. Jag vill här visa min upp-
skattning för er värme och hjälpsamhet i det understundom nog så utmanande 
värvet att vara doktorand.  

Jag vill också tacka Demografiska Databasen (DDB), vid Umeå universitet, 
för ett gott samarbete och guidningen i den äldre befolkningsstatistiken. Ett tack 
skall också riktas till ett antal personer verksamma på Kulturgeografiska institu-
tionen som tålmodigt svarat på mina frågor om kartprogrammets GIS förunder-
liga värld. Ett speciellt tack riktas här till Dieter och Backa Fredrik.  

Bidragsgivare som finansiellt hjälpt denna avhandling och bekostat flera av 
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1. Inledning 
 
 

1.1. Bakgrund och problemformulering 
Internationell ekonomisk historisk forskning har visat att ekonomisk tillväxt och 
industriell utveckling har haft en tydlig regional prägel. Vid tiden för det indust-
riella genombrottet visar forskningen att graden av industrialisering kraftigt 
skilde sig åt mellan olika regioner inom de europeiska länderna. Bilden av den 
europeiska industrialiseringen visar på både regional stagnation och industriell 
och ekonomisk utveckling, också inom de enskilda länderna.1 Sidney Pollard 
driver därför tesen att industrialiseringen inte i första hand skall betraktas om en 
nationell företeelse, utan som ett regionalt fenomen: 

 
 ”The industrialization of Europe did not proceed country by country. On a map 
of Europe in which industrialization was coloured, say, red, it would by no 
means be the case that an area corresponding to a country within its boundary 
would turn uniformly pale pink, and so on deepest crimson. On the contrary, in-
dustrialization would appear as red dots, surrounded by areas of lighter red di-
minishing to white, and with the spread of industrialization these dots would 
scatter across the map with little reference to political boundaries.”2

 

Om vi förstår hur ekonomiska regioner uppkommer och förändras över tid får vi 
också en ökad förståelse för drivkrafterna bakom industriell och ekonomisk om-
vandling, samt en möjlighet att på ett tydligare sätt studera ekonomiska sam-
hällsprocesser geografiskt och över tid.  

Den regionala dimensionen i den industriella utvecklingen har bara delvis 
uppmärksammats också inom svensk ekonomisk-historisk forskning.3 I jämfö-
relse med den internationella forskningen finns det fortfarande mycket kvar att 
göra när det gäller utveckling och fördjupning av de regionala studierna i ett 
långsiktigt perspektiv. Det empiriska problem som avhandlingen främst adresse-
rar är hur järnhanteringens lokalisering i Mellansverige har förändrats i långt 
tidsperspektiv från senmedeltiden till 1910, men med en tyngd på tidsperioden 
1805 till 1910.   

Kartläggning av den historiska lokaliseringen av järnhanteringen liksom 
skattningar av järnproduktionen i ett långt tidsperspektiv är därför viktiga ele-

                                                 
1 Se exempelvis, Wrigley (2004), Stobart (2004), Wilson, & Popp (2003), Rosés (2003), 
Fenoaltea (2003), van Zanden (2001), (1996), Tipton (1976), Berg & Hudson (1992), och 
Hudson (1989).   
2 Pollard (1973), ss. 636-637. 
3 Se exempelvis Lundgren & Söderberg (1982), Söderberg (1984) och Bäcklund (1999).  
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ment i avhandlingen. På så sätt skapas en empirisk bas för att analysera geogra-
fiska mönster och koncentrationer, också med syfte att förstå de faktorer som 
bidrar till regional kontinuitet och förändring över tid.       

 
 

1.2. Industriella regioner i ett internationellt perspektiv 
Regionala historiska studier av ekonomisk och industriell aktivitet, med fokus 
på industriella koncentrationer är ett tämligen omfattande forskningsområde. Ett 
exempel är Holland som från det sena 1500-talet till slutet av 1600-talet upp-
levde både ekonomisk stagnation och utveckling inom sina gränser. van Zanden 
menar att de norra delarna av landet upplevde en tydlig inkomstökning, samti-
digt som de södra delarna snarast kännetecknades av ekonomisk stagnation.4 Ett 
annat exempel är nordvästra Englands som hade stor betydelse som den första 
industriella regionen under 1700-talet där stenkolsbaserad industri och textil-
industri växte kraftigt, vilket bland annat har poängterats av Stobart.5 För Euro-
pa som helhet har Pollard hävdat att de regionala skillnaderna med avseende på 
ekonomisk och industriell utveckling ökade under 1800-talet, och att ett tydligt 
drag var att en mängd geografiska områden med olika grad av koncentrationer 
av industriell verksamhet växte fram.6 Några av de mest välkända exemplen är 
Lancashire och Sheffield i England, Saxen och Ruhr i Tyskland,7 Katalonien i 
Spanien8 och Lombardiet i Italien9.  

Vad som förklarar uppkomsten av dessa regionala skillnader skiljer sig 
mellan forskare och kan givetvis också variera mellan olika regioner. Förkla-
ringarna är alltså både teoriberoende, samt beroende av specifika geografiska 
kontexter, dominerande produkter och vilka tidsperioder som undersökts. Sam-
tidigt finns det en grupp förklaringar som återkommer i nästan alla studier av 
regionala variationer under den tidigmodern epoken och under tiden för Europas 
industriella genombrott.  

För det första betonas ofta produktionsfaktorernas ojämna fördelning.10 Re-
lativt höga transportkostnader utgör här en bidragande förklaring. Å andra sidan 
är fallande transportkostnader en del i de processer som skapade regionala kon-
centrationer av kapital och industriell produktion, där exempelvis det faktum att 
många av de industriella regionerna var starkt exportinriktade och befann sig i 
                                                 
4 van Zanden (2001), ss. 84-85. Denna skillnad återfinns även under 1800-talet, se van 
Zanden (1996), s. 81 f. 
5 Stobart (2004) och Stobart & Raven (2005). 
6 Pollard (1973), s. 636ff. Se även Pollard (1994). 
7 Tipton (1976), kap. 3 och 4. 
8 Rosés (2003), ss. 1001-1005. 
9 Fenoaltea (2003), ss. 1059-1067. 
10 Pollard (1982), Tipton (1976), Crafts & Mulatu (2006). 
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en nation med en relativt låg efterfrågan på hemmamarknaden också bidrog till 
framväxten av specialiserade regioner.11 Detta, kombinerat med att arbetskraften 
inom dessa exportindustrier var yrkesspecifik, och att en koncentration av lik-
nande produktion utvecklade lokala arbetsmarknader, gjorde att arbetsgivare och 
arbetstagare tjänade på en geografisk koncentrerad produktion.12 I detta sam-
manhang lägger flera forskare vikt vid den tidigare industriella verksamhetens 
betydelse för regionernas utveckling under det industriella genombrottet. Ofta 
utgjorde tidigmoderna agglomerationer en fördel genom de kunskapsbaser och 
ekonomiska nätverk som de redan hade skapat. Dessa kunde utvecklas när in-
dustrialiseringen i Europa accelererade under 1800-talet.13 van Zanden har i 
sammanhanget påpekat att man i de tidigmoderna industriella regionerna ofta 
finner en koncentration av kapital, vilket tyder på god avkastning inom agglo-
merationen.14 Dessa faktorer kan sägas utgöra huvudförklaringar i den interna-
tionella forskningen till industriella regioners uppkomst och utveckling.   

Den industri och region i Sverige som oftast lyfts fram också i europeiska 
sammanhang är järnhanteringen i Mellansverige.15 Industrin hade under fram-
förallt 1600- och 1700-talen en relativt stor roll i den europeiska handeln och 
regionen var därför en viktig del av det tidigmoderna Europas ekonomiska 
struktur. Genom det industriella genombrottet under 1800-talet kom dock situa-
tionen att förändras och betydelsen av den järnhanteringen i Mellansverige 
minskade.16  

En detaljerad kartläggning av järnhanteringens lokalisering i Sverige och i 
Mellansverige i synnerhet, kan betraktas som ett bidrag till den stora bilden av 
industrialiseringsprocessen i Sverige och Europa. Det finns liknande internatio-
nella studier som utgått från sysselsättningsstatistik på församlingsnivå, där sys-
selsättningen antas spegla den industriella strukturen genom efterfrågan på ar-
betskraft.17 Metoden används bland annat av Wrigley och Shaw-Taylor i ett på-
gående forskningsprojekt som syftar till att kartlägga sysselsättningsstrukturen i 
England 1750-1871.18 Det brittiska projektet använder GIS-program för att i 
kartor visualisera geografiska mönster och för att kunna analysera regionala eko-
nomiska skillnader. Också Kelly-Knowles och Healey, som studerar geografisk 
                                                 
11 Se exempelvis Rosés (2003). 
12 Berg & Hudson (1992) och Stobart (2004). 
13 Se exempelvis Berg & Hudson (1992). 
14 Se exempelvis van Zanden (1996), s. 81f. 
15 Pollard (1997), ss. 184-185, se även King (2005) som visar betydelsen och storleken på den 
engelska stångjärnsimporten från Sverige under framförallt 1600- och den första delen av 
1700-talet.  
16 Attman (1986), s. 9ff. 
17 Wrigley (2004), s. 129f. 
18 http://www.geog.cam.ac.uk/research/projects/occupations/introduction/summary.pdf (2006-
10-22 ), Se även Wrigley (2007). 
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och teknisk förändring av järn- och stålindustrin i Pennsylvania från 1825 till 
1875, använder GIS, för att visa lokaliseringsförändringar av produktionsan-
läggningar i regionen.19 Utvecklingen i datakraft och programvara har alltså 
medfört att lokaliseringsstudier som utnyttjar stora datamängder har blivit möj-
liga. Detta har dock bara i begränsad omfattning nyttjas i svensk ekonomisk-
historisk forskning. Trots att järnhanteringen traditionellt sett, är ett av de mest 
studerade områdena i svensk ekonomisk-historisk forskning,20 kan ny kunskap 
genereras genom detaljerade studier på regional nivå. Detta är en tydlig skillnad 
mot tidigare svenska studier av järnhanteringen som vanligen antingen utgjorts 
av nationella studier eller av studier av enskilda bruk eller orter. 

 
 

1.3. Tidigare forskning om svensk järnhantering 
I den tidigare forskningen om järnhanteringen finns en tydlig uppdelning mellan 
mikro- och makroorienterade studier. De mikroorienterade studierna är i regel 
inriktade på lokalhistoria och bruksmonografier. Bland dessa studier berörs ofta 
ämnen som sociala förhållanden och arbetsmarknad21, företagsutveckling och 
entreprenörskap22 samt politiska frågor som påverkat näringen23. De makroin-
riktade studierna undersöker järnhanteringen i ett nationellt perspektiv nivå och 
beaktar i regel frågor som prisförändringar, produktionsutveckling, och utrikes-
handel.24 De sistnämnda analyserna vilar på äldre studier, där framförallt Eli F. 
Heckschers omfattande arbete om Sveriges ekonomiska historia också innefattar 
pionjärundersökningar av järnhanteringens utveckling.25 Ett annat viktigt bidrag 
till både den mikro- och makroinriktade forskningen om järnhanteringens ut-

                                                 
19 Kelly-Knowles & Healey (2006), ss. 608-634. Giarratani et al. (2007), ss148-162, visar, 
bland annat, att det finns en koppling mellan teknisk utveckling och nyetablering inom 
stålindustrin i USA, under perioden 1982-2005, och de historiska agglomerationerna av järn- 
och stålindustri i USA. 
20 Se exempelvis: Furuskog (1938), Gårdlund, (1942), Montgomery (1947), Heckscher 
(1949), Boëthius (1951), Eriksson (1955), Hildebrand (1957) och (1986), Söderlund & 
Wretblad (1957), Tigerstedt (1957), Attman (1958), (1986), Montelius & Utterström (1959), 
Jörberg (1961), Nilsson (1972), Jonsson (1983), Florén (1987), Fritz (1988) och (1991), 
Pettersson (1988), Rydén (1990), Essemyr (1989), Florén & Rydén (1992), Isacson (1992a) 
och (1988), Jörnmark (1993), Bredefeldt (1994), Ringmar (1999), Söderberg (2000), Hallén 
(2003). 
21 Isacson (1979), Essemyr (1989), Renting (1996), Rydén (1990) och Florén (1987). 
22 Se exempelvis Bredefeldt (1994) och Nergård (2001). 
23 Karlsson (1990). 
24 Nilsson (1972), Adamson (1963b) och Jörberg (1961). 
25 Heckscher (1936-1949), där framförallt vol. I:2 kapitel IV beaktar svensk järnhantering. 
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veckling är Fagerstabrukens historia, ett projekt som genomfördes under 1950-
talet.26  

Bidragen från exempelvis Hildebrand, Attman och Adamson27 under 1950- 
och 1960-talen kan ses som utvecklingar och fördjupningar av de pionjärarbeten 
som Heckscher och Boëthius hade genomfört en generationen tidigare.   

Från framförallt 1980-talet kom forskningen att rikta sig mot andra frågor 
såsom arbetsförhållanden, bruksföretagets organisation och ledning. I den här 
forskningen har ofta mikroperspektiv använts, samtidigt som tidsperspektivet 
ofta har kommit att förskjutits mot 1900-talet.28

Trots att både mikro- och makroorienterade studier har lämnat stora bidrag 
till kunskaperna om järnhanteringens historia, saknas det nästan helt studier av 
järnhanteringens utveckling och förändring sett ur ett kombinerat regionalt och 
ekonomiskt perspektiv.29 Mellansverige och Bergslagen utgör här den geogra-
fiska arenan för att studera en månghundraårig industriell verksamhet.  

Samtidigt är det slående att vad som egentligen avses med Bergslagen och 
hur områdets gräns ska definieras har varit föremål för en vetenskaplig träta un-
der en längre tid.30 Det visar i sin tur svårigheterna med att avgränsa en ekono-
misk eller funktionell region. Diskussion om hur Bergslagen ska definieras har 
samtidigt och mig veterligen, inte byggt på argument baserade på empiriska un-
dersökningar av ekonomiska förhållanden. Inte heller i dagens samhälleliga de-
batt återfinns någon tydlig definition av Bergslagen. Vid sidan av en möjlig 
funktionell avgränsning av området, kan det också definieras som det administ-
rativa Bergslagen. Detta innefattar i så fall de socknar som mellan 1630-talet 
och den senare delen av 1850-talet, i brukslagstiftningens mening omfattades av 
en särskild juridisk konstruktion för områden med gruvfyndigheter. Detta regel-
verk rörde specifika privilegier, som brytningsrätter och regler för produktion av 
järn. Samtidigt brukar man med begreppet det administrativa Bergslagen ofta 
avse den större koncentrationen av bergslager som fanns i Mellansverige, men 
inte socknar som låg utanför Mellansverige.31 Bergslagen är alltså i gängse 
språkbruk inte minst präglat av individuella mentala bilder som utgör en kollek-
tiv förståelsen för vilket geografiskt område som åsyftas. Föreliggande avhand-
ling och resultaten av den kan delvis ses som ett nytt bidrag även inom denna 
diskussion. I sammanhanget är det av stor vikt att understryka skillnaden mellan 
                                                 
26 Söderlund (1957-1959). Delar av detta verk uppdaterades av Hildebrand (1987) och Attman 
(1986). 
27 Adamson (1966), (1963a) och (1963b) 
28 Se exempelvis Fritz (1988), Jonsson (1987) och (1990) och Pettersson (1988)  
29 De regionala frågorna är dock inte fullständigt negligerade, se Florén & Rydén (1992), 
speciellt kap. V och VI. 
30 Se exempelvis Isacson (1998), s. 43ff.  
31 Heckscher (1936), ss. 462-482. För en karta över det administrativa Bergslagen, se Figur 
3:1. 
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det administrativa Bergslagen och den funktionella regionen Bergslagen som i 
den här avhandlingen studeras genom studier av järnhanterings historiska lokali-
sering i Mellansverige, men också kopplingarna till 1900-talets verkstadsindu-
stri. Givetvis är en av poängerna att det administrativa och det funktionella 
Bergslagen inte behöver sammanfalla geografiskt och att regiongränserna kan 
förändras över tid.    

 
 

1.4. Syfte och frågeställningar 
Syftet med avhandlingen är att öka kunskapen om regionala ekonomiska förhål-
landen i svensk industriell aktivitet från senmedeltiden till början av 1900-talet. 
Därmed undersöks förekomsten av industriella agglomerationer i Mellansverige 
genom en kartläggning av järnhanteringens lokalisering. Vidare analyseras fak-
torer som kan ha påverkat lokaliseringen och därmed uppkomsten av industriella 
koncentrationer. Avhandlingen ökar därmed förståelsen för svensk industriell 
dynamik under perioden. 

Specifika frågor som undersöks är hur den svenska järnhanteringens export 
och produktion utvecklades under perioden 1368 till 1910. Vidare ställs frågan 
vilka de huvudsakliga förklaringarna till tillväxt eller stagnation är under olika 
perioder. Undersökningen av växlingarna i järnexporten och järnproduktionen 
relateras vidare till lokaliseringsförändringar, genom en kartläggning av var och 
när bruk och stångjärnshamrar anlades och nedlades i Sverige under perioden ca 
1500 till 1910.  

Vidare undersöks hur lokaliseringen av gruv-, metall-, trä-, samt pappers- 
och massaindustrin i Mellansverige förändrades under perioden 1805-1910, för 
att undersöka om nya regionala mönster uppstod i samband med den struktur-
omvandling som präglade industrialiseringen.  

Även frågan om lokaliseringen tenderar att ge upphov till geografiska kon-
centrationer undersöks, liksom frågan om lokaliseringen av järnhanteringen 
hade ett samband med bergslagerna. Avslutningsvis undersöks också om lokali-
seringen av både järnhanteringen och 1900-talets verkstadsindustri präglas av 
geografisk kontinuitet eller inte.  

 
 

1.5. Definitioner och avgränsningar  
Alla studier kräver någon form av avgränsningar som också åskådliggör under-
sökningens begränsningar. Gällande tidsmässiga avgränsningar behandlar av-
handlingen i huvudsak perioden från senmedeltid fram till och med och 1910. 
Det långa tidsperspektivet motiveras av antagandet att ekonomiska regioner ofta 
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är stabila och att lokaliseringsförändringar i regel tar tid för att skapa nya geo-
grafiska mönster. Eftersom den ekonomiska tillväxten var svag under den tidig-
moderna perioden bör också den regionala kontinuiteten ha varit ännu mer på-
taglig då än under 1900-talet.   

De mer detaljerade studierna av lokaliseringsförändringar i Mellansverige 
fokuserar perioden 1805-1910. Här bestämdes valet av startåret genom syssel-
sättningsstatistiken från Tabellverkets folkmängdsformulär, som först från år 
1805 är strukturerade i sådan form att en statistisk sammanställning för jämfö-
relse med senare år är möjlig.32 Gällande avslutningsåret 1910 motiveras också 
detta av tillgången på adekvata källor för jämförelse bakåt. För ytterligare tids-
mässiga avgränsningar skall nämnas att de empiriska undersökningarna av sys-
selsättningsstruktur i Mellansverige utgår från tvärsnittsstudier, där fyra år utgör 
referenstidpunkter för undersökningen av bransch- och sysselsättningsstrukturer. 
Dessa tidpunkter är åren 1805, 1855, 1890 och 1910. Givetvis tillåter tvär-
snittsmetoden endast en analys av hur ett år förhåller sig till ett annat, samtidigt 
som det är omöjligt att avgöra när mellan dessa tidpunkter som en viss föränd-
ring skedde.  

Det andra tydliga området för avhandlingens avgränsningar är de geogra-
fiska. Studien fokuserar lokaliseringen av anlagda och nedlagda bruk och stång-
järnshamrar i Sverige som helhet. För Mellansverige studeras dessutom syssel-
sättningsstrukturen som sådan.33 Med Mellansverige avses här Gävleborgs-34, 
Kopparbergs-35, Södermanlands-, Värmlands-, Västmanlands-, Uppsala- samt 
Örebro län. Valet av dessa sju län och deras församlingar sammanfaller med län 
som delvis innefattas av det administrativa Bergslagen.36 Dessutom utgör de till-
sammans det geografiska område där järnhanteringen, historiskt sett, har varit 
dominerande jämfört med övriga Sverige.37 I Mellansverige återfinns inte de 
församlingar i Stockholms och Östergötlands län som tangeras av det administ-
                                                 
32 Tabellverkets befolkningsstatistik sträcker sig mellan åren 1749 och 1859 och innefattar 
demografisk statistik för Sveriges samtliga församlingar. Detta behandlas närmare i avsnitt 
5.3.1. 
33 I avhandlingen nyttjas begreppen församling och socken synonymt. Vidare åsyftas dagens 
gräns för Sverige när nationen refereras.   
34 I Gävleborgs län innefattas endast församlingar i den södra delen av länet (Ockelbo, 
Hamrånge, Ovansjö, Sandviken, Valbo, församlingar i Gävle, Torsåker, Årsunda, Hedesunda 
och Österfärnebo) Se Figur 5:1. Denna avgränsning är en konsekvens av källmaterialet 
beskaffenhet och därför har denna indelning valts för att få en samstämmig region definition 
vid samtliga referenstidpunkter. 
35 Kopparbergs län benämns sedan 1997 som Dalarnas län, dock är den geografiska ytan 
densamma. 
36 Se Figur 3:1. 
37 Se exempelvis Magnusson (1997), s. 283. Se även Lundmark & Malmberg (1988), s. 193f. 
Där de definierar ”Bergslagslänen” som ovan, dock tar de inte i sin definition upp 
Södermanlans län. 
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rativa Bergslagen. Vad gäller Stockholms län ingick Väddö och Häverö i det 
administrativa Bergslagen. I Östergötlands län berördes länets norra del, där 
järnhantering har förekommit i framförallt området kring Finspång.38 Motivet 
till att alla församlingar Stockholms län bortfaller är dels att Stockholm med 
omnejd inte var ett område där järnproduktionen har varit särskilt viktig, trots att 
handel med järnprodukter tidvis har varit omfattande. Eftersom avhandling fo-
kuserar produktion och sysselsättning faller därför Stockholm läns utanför un-
dersökningen.   

I fallet Östergötlands län handlar det om en ren gränsdragning motiverad av 
tids- och utrymmesmässiga skäl; en gräns måste helt enkelt dras någonstans 
bland de svenska länen och församlingarna. Å andra sidan kommer Sverigepers-
pektivet att beaktas då vi ser till lokaliseringsförändringar bland produktionsen-
heter under tidigmodern tid.  

Ytterligare en geografisk och rumslig avgränsning eller begränsning gäller 
församlingsgränsernas förändring över tid. Detta blir aktuellt då kartläggningen 
och den visuella beskrivningen av undersökningsresultaten presenteras utifrån 
nuvarande församlingsgränser. Detta kan vara en källa till bortfall och geogra-
fiska anakronismer.39  

Den tredje avgränsningen är att studien endast använder sysselsättningen 
som variabel för bestämning av industriella agglomerationer under perioden 
1805-1910. Detta betyder att dessa undersökningar endast utgår från enskilda 
församlingars sysselsättningsstruktur. Sysselsättningsstruktur ses, som redan 
nämnts, som en indikator på ett områdes ekonomiska karaktär.40  

För referenstidpunkterna 1805 och 1855 utgörs det empiriska underlaget av 
män i arbetsför ålder, 10 till 60 år. Sektorsindelningen utgörs av jordbruk, indu-
stri och handel. Industrisektorn klassificeras efter gruvindustri, järnbruk och 
järnverk, metallindustri, träindustri och pappers- och cellulosaindustri. 1890 års 
studie av sysselsättningsstruktur beaktar dessutom kommunikation och offentlig 
verksamhet. 

Referenstidpunkten 1910 skiljer sig från denna statistiska indelning genom 
att hela befolkningen i den enskilda församlingen undersöks. Dessutom är sek-
                                                 
38 Attman (1986), s. 99. 
39 Att församlingar byter namn och/eller förändrar geografisk yta har förekommit genom 
historiens lopp. Dock kan detta i stor utsträckning avhjälpas genom att konsultera adekvat 
litteratur i ämnet, se exempelvis Andersson Palm (2000) samt Sveriges församlingar genom 
tiderna (1989), vilket också gjorts i undersökningen av bransch- och sysselsättningsstruktur. 
Detta förfarande har för den föreliggande undersökningens vidkommande betytt tämligen små 
bortfall. Likafullt kvarstår till viss del den geografiska anakronismen. Å andra sidan syftar 
inte studien till att detaljredovisa varje mellansvensk församlings geografiska form, utan den 
strävar till att ur ett regionalt perspektiv finna mönster av industriella koncentrationer. En mer 
utvecklad diskussion om denna problematik återfinns i kap. 5.  
40 Wrigley (2004), s. 129f. 
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torsindelningen kompletterad med skogsarbetare, vilket vanligen räknas som en 
binäring till jordbruket. Den branschmässiga indelningen inom industrisektorn 
är samstämmig gällande samtliga referenstidpunkter utom 1890. Vid denna tid-
punkt har det på grund av den statistiska klassificeringen inte varit möjligt att 
särskilja arbetare vid järnbruk och järnverk från gruvarbetare. Inkonsekvenserna 
i den statistiska behandlingen är ett resultat av de olika källornas karaktär och 
medför vissa begränsningar i studien som helhet. Den första och mest uppenbara 
begränsningen är att jämförbarheten mellan å ena sidan åren 1805 och 1855 och, 
å andra sidan åren 1890 och 1910 är begränsad. Detta gäller framförallt frågor 
som rör andelen sysselsatta inom industriell verksamhet i förhållande till hela 
befolkningen. Vidare omöjliggör statistiken också ett genusperspektiv då data 
för de första referenstidpunkterna endast innehåller tillförlitliga uppgifter om 
den manliga populationen på församlingsnivån.    

I fråga om lokaliseringsförändringar inom järnhanteringen i det tidig-
moderna Sverige innefattar detta också en tydlig avgränsning. Studien utgår från 
anlagda bruk och stångjärnshamrar på sockennivå, vilket innebär att hyttor inte 
ingår i underlaget. Detta är ett resultat av källäget. Problemen är dock hanterbara 
då hyttor var ett tidigare processteg. Vidare utgjorde stångjärnet den huvudsak-
liga slutprodukten för den svenska järnhanteringen från ca 1600-talet till slutet 
av 1800-talet. Givetvis påverkas också jämförbarheten över tid eftersom järn-
hanteringens lokalisering under perioden från 1500-talet till 1800-talet utgår från 
produktionsenheter, medan industrilokalisering under perioden 1805 till 1910 
utgår från sysselsättningsstatistik. Bytet av källmaterial beror på att 1800-talets 
nyetablering av järn- och stålindustri inte återfinns i det tidigare källmaterialet. 
Tyvärr finns inga jämförbara demografiska uppgifter för den tidigmoderna pe-
rioden. Vad gäller beskrivning av metoder och källkritik för dessa studier åter-
finns dessa i direkt anslutning till de enskilda studierna. Detta motiveras av att 
de är tämligen omfångsrika samt specifika för respektive studie och därför inte-
grerats i avhandlingens empiriska kapitel.    

 
 

1.6. Disposition 
Den inledande studien i avhandlingen är en kartläggning av järnhanteringens 
lokaliseringsförändringar under framförallt tidigmodern tid. I kapitlet ingår även 
skattning av järnexporten samt en produktionsskattning från senmedeltiden till 
1910. Därefter fortsätter avhandlingen med en omfattande analys av industriell 
lokalisering i Mellansverige 1805 till 1910. Den sistnämnda studien innefattar 
också två delar. Den första delen är en kartläggning av industridominerade för-
samlingar, jämfört med alla församlingar i Mellansverige. Den andra delen i un-
dersökningen är en kartläggning av den dominerande branschen i industridomi-
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nerade församlingar, med särskild hänsyn till järnhanteringen. Vidare jämförs 
det administrativa Bergslagen med de regionala mönstren i Mellansverige.    

De empiriska kartläggningarna, utgör en bas för att närma sig frågor som 
rör förklarande mekanismer och drivkrafter i den historiska förändringen av lo-
kalisering av järnhanteringens. Utifrån detta har avhandlingen följande disposi-
tion.   

Efter det inledande kapitel diskuteras teorier som behandlar regioner och 
som nyttjar begrepp som agglomeration, industridistrikt och kluster. Vidare dis-
kuteras hur dessa begrepp kan användas i historiska studier.   

Det tredje kapitlet är ett kronologiskt bakgrundskapitel som behandlar 
huvuddragen i den svenska järnhanteringens historia. Dessutom redovisas för-
ändringsfaktorer som lyfts fram i tidigare forskning. Kapitel fyra innehåller den 
tidigare nämnda långsiktiga kartläggningen av svensk järnhanterings lokalise-
ring under perioden 1500- till och 1800-talet. Vidare ingår export- och pro-
duktionsskattningarna i detta kapitel.    

I det femte kapitlet görs kartläggningen av sektors- och branschstrukturen i 
Mellansverige 1805-1910. Kartläggningen inleds med ett avsnitt angående käll-
kritik, där särskild vikt läggs vid datamaterialet och de folkmängdsformulär som 
utgör primärdata för analysen av sysselsättningsstrukturer och branschsyssel-
sättning i Mellansveriges församlingar. Källdiskussionen följs av en metod-
genomgång, där en orientering av den specifika statistiska teknik, som utgör en 
central byggsten i behandlingen och analysen av sysselsättningsstatistik från 
Mellansverige under perioden 1805-1910, kommer att återfinnas. Efter detta föl-
jer den faktiska kartläggningen av det ekonomiska Bergslagen. Kapitlet avslutas 
med en sammanfattande diskussion och analys av undersökningsresultaten. 

I kapitel sex görs en kvantitativ analys av sambandet mellan förklaringsfak-
torer och de industrikoncentrationer som identifieras i kapitel fem. Dessutom 
undersöks samband mellan lokaliseringsförhållanden under tidigmodern tid, 
samt 1800-talet, och lokaliseringen av verkstadsindustrin på 1930-talet. Avhand-
lingen avslutas med ett kapitel där övergripande slutsatser summeras. 
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2. Regioner, kluster och industriella agglomerationer – 
definitioner och utgångspunkter 

 
Inom samhällsvetenskaplig forskning har på senare tid en ”renässans för regio-
ner” uppmärksammats, ofta i skenet eller dunklet av det svårbemästrade begrep-
pet globalisering. Mestadels hänför sig förändringsfaktorer och förklaringar till 
regionernas renässans till tekniska/teknologiska innovationer och förändrade 
produktionsformer.41  Studier av geografiska branschkoncentrationer är i dag ett 
både nationellt och internationellt etablerat ämne inom den samhällsvetenskap-
liga forskningen, där framförallt geografer och ekonomer visar ett stort intresse 
för industrikluster.42 Inom denna forskning riktas intresset mot frågan om varför 
företag inom samma bransch tenderar att koncentreras till ett och samma geo-
grafiska område. Inom ramen för dessa studier finner vi, kanske framförallt, en 
omfattande teoretisk debatt där begrepp som agglomeration, industridistrikt och 
kluster utgör portalbegrepp för att närma sig frågan om varför industriella kon-
centrationer uppkommer och skapar en gynnsam miljö för företagande och ut-
veckling. De förklaringsfaktorer som lyfts fram berör en mängd områden; från 
kostnadsreducering av insatsvaror till närhetens och miljöns betydelse för en po-
sitiv dynamik i det industriella klustret.  

Många av dessa teorier saknar en uttalad dynamisk och historisk dimension. 
Här kommer därför beskrivningen att fokusera på hur användningen av begrep-
pen kan relateras till historisk förändring.43 I detta avsnitt skall vi först sätta in 
den definition av regionbegreppet som kommer att användas här i en ett bredare 
teoretiskt sammanhang. Därefter ska begreppen agglomeration, industridistrikt 
och kluster diskuteras. Dessa begrepp definierar och utgör karaktäristika för oli-
ka typer av branschspecifika geografiska koncentrationer samt vad som förklarar 
förändringar av dessa över tid. Det institutionella perspektivet skall i ett andra 
steg presenteras och länkas till de ovan nämnda utgångspunkterna. Särskilt 
kommer relationen mellan den regionala administrativa regleringen av järnhan-
teringen och dess långsiktiga utveckling och förändring att diskuteras.44

                                                 
41 Törnqvist (1998), s. 20ff.  
42 Se exempelvis: Porter (1990), Krugman (1991), Markusen (1996), Törnqvist (1998), Fujita, 
Krugman & Venables (1999), Asheim (2000), Sheppard & Barnes (2000), Malmberg (2001), 
Fujita & Thisse (2002)  
43 Att förändring och dynamik är en process som sker över tid förnekas inte, se exempelvis 
Porter (1998), s. 84. Dock är det historiska perspektivet ej vanligt förekommande i studier. 
Waxell (2005), ss. 53-64, är å andra sidan ett exempel på hur dynamiken också beaktas ur en 
historisk dimension. 
44 Ett alternativt förslag till teoretisk utgångspunkt, vid studier av svensk bergshantering, 
skulle kunna vara att nyttja begreppen proto-industri och proto-industrialisering. Se 
exempelvis Isacson (1988) och Magnusson & Isacson (1983) och för övrig svensk forskning 
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2.1. Regioner 
Regionbegreppet är varken enkelt eller entydigt. Med region menas vanligen en 
geografisk avgränsning efter bestämda faktorer och kriterier. Definitionen kan 
utgå från en eller flera faktorer. Det kan exempelvis gälla historiska eller natur-
geografiska förhållanden, men även människors identitet, språktillhörighet 
och/eller näringslivets sammansättning kan tas som utgångspunkt. Flertalet av 
de regioner vi till vardags stöter på, vilar på relativt gamla politiska och ekono-
miska förhållanden vilka bevarats fram till idag. Ett exempel är den svenska 
länsindelningen, som sedan stormaktstiden utgjort en grund för Sveriges regio-
nala statliga förvaltning. Ett annat exempel är de svenska landskapen, vilka inte 
längre har någon betydelse i den regionala statliga förvaltningen men å andra 
sidan fortfarande spelar en roll i människors medvetande.45  

Under 1980-talet växte det fram en mer problematiserande diskussion an-
gående skillnader i historiska förändringsförlopp. Här användes en grov regional 
uppdelning mellan Öst- och Västsverige i en diskussion som innefattade vitt 
skilda ämnen såsom civilisationsprocess, facklig organisering, demokratisering, 
religion och kultur. Vidare studerades regioner med olika karaktäristiska livs-
former.46 Uppdelningen av Öst- och Västsverige grundar sig ursprungligen på 
Gustav Sundbärgs studie, vilken var en del i Emigrationsutredningen från 
1910.47 I Sundbärgs arbete delade han upp Sverige i tre stora regioner, främst 
utifrån demografiska skillnader såsom i nativitet och mortalitet. Dessa tre stor-
regioner var Öst- och Västsverige samt Nordsverige. Sundbärg menade att det 
fanns kopplingar mellan demografi och försörjningsmönster och näringsliv, 
även om han var osäker på hur sambanden exakt såg ut. Detta blir intressant, då 
Sundbärg drar gränsen mellan Öst- och Västsverige tvärsigenom Mellansverige, 
vilket är det geografiska område som skall undersökas här.48

Definitionen av begreppet region kan, generellt sett, fastställas utifrån vil-
ken typ av enhet regionen utgör. Tre vanliga kategoriseringar är den administra-

                                                                                                                                                         
som laborerat med proto-industribegreppet, se Nyström (2002) samt Götlin & Haraldsson 
(1999). Dock är detta perspektiv ej aktuellt utifrån avhandlingens utgångspunkt och frågor. 
Vidare härbärgerar perspektivet en mängd olika definitioner och oklarheter, se Olsson (2003) 
för en utförligare behandling. 
45 Castensson (1994), s. 40f. Se även De Blij & Muller (2000) för en övergripande översikt av 
regionbegreppet. För en internationell historisk och teoretisk exposé över regionbegreppet och 
det vetenskapliga nyttjandet av begreppet se exempelvis Paasi (1986), ss. 105-146. 
46 Aronsson (2000), s. 57. 
47 Sundbärg (1910). Flertalet har även nyttjat denna indelning av Öst- Väst- och Nordsverige 
för regionala studier se exempelvis Söderberg (1993), Gadd (1991) samt Winberg (1988). 
48 Sundbärg (1910), s. 4. 
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tiva, den formella samt den ekonomiska regionen.49 Den administrativa regionen 
är skapad utifrån politiska och administrativa ändamål, exempelvis kommuner, 
län och landsting. Sålunda kännetecknas administrativa regioner av exakt be-
stämda geografiska gränser.50 Den formella eller homogena regionen är ett om-
råde som bestämts av ett valt kriterium, vilket oftast hänger samman med speci-
fika naturliga förutsättningar, exempelvis en ö eller jordmån.51 Den ekonomiska 
regionen karakteriseras utifrån regionens inre struktur och organisation, till ex-
empel koncentrationen av ekonomisk aktivitet som typ av företag, företagande 
samt arbetsdelning.52 Vidare förekommer kulturella eller spontana regioner, vil-
ka uppkommer utifrån att det inom ett geografiskt område anses finnas en speci-
ell kulturyttring. Detta kan gälla förekomst av exempelvis etniska minoriteter, 
”gnosjöanda” eller specifikt socialt kapital.53 Denna kategori brukar inlemmas i 
ekonomiska regioner, och tvärtom, vilka uppkommit till följd av exempelvis rå-
dande marknadsförhållanden.54 Däremot måste vi hålla i minne att en region inte 
är en endimensionell struktur. Är vi intresserade av ekonomisk aktivitet studerar 
vi ekonomiska faktorer och variabler. Samtidigt finns en administrativ region-
struktur som under olika perioder mer eller mindre överlappar den ekonomiska 
regionen. Ibland har också den institutionella administrativa strukturen också 
inflytande på den ekonomiska processen. Den definition som används beror allt-
så på vilken forskningsfråga som ska besvaras – om den är teoretisk eller empi-
risk.  

Att använda statistik på länsnivån när målet är att finna ekonomiska regio-
ner är ett exempel på hur en blandning av regiondefinitioner i en och samma 
studie kan vålla problem. Länen är en administrativ/politisk konstruktion, vilken 
inte nödvändigtvis överensstämmer den ekonomiska regionens koncentrationer 
av branschspecifik ekonomisk verksamhet. Att nyttja länsindelningen för studier 
av olika former av regional ekonomisk utveckling är tämligen vanligt.55 Där-
emot kan man ifrågasätta om länsnivån ger den bästa informationen för att stu-
dera hur den faktiska ekonomiska koncentrationen av en bransch utvecklas. Att 
så långt som möjligt försöka minimera de administrativa gränsernas påverkan på 
resultatet är en central förklaringen till valet av församlingsnivån som den empi-
riska nivån i detta arbete.56 Här studeras en ekonomisk region – Mellansverige – 
                                                 
49 Se exempelvis Isacson (1988), s. 15. 
50 Castensson (1994), s. 43f. 
51 Isacson (1988), s. 15, samt Aronsson (2000), s. 64.  
52 Aronsson (2000), s. 64. 
53 Gren (2002), s. 43. 
54 Castensson (1994), s. 43. 
55 Bäcklund (2002), (1999) samt (1996). Andra studier är exempelvis Persson (1997), 
Söderberg (1985). 
56 Församlingsnivån är förvisso också en administrativ gräns, dock med långt större 
finfördelning än exempelvis länsnivån, vilken vanligtvis är den nivå som utgör grunden för 
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utifrån ett historiskt och empiriskt perspektiv. Denna empiri är till sin natur för-
änderlig, då regionen under olika perioder innefattar varierande närings- och 
sysselsättningsstruktur. Det innebär att gränsen för en ekonomisk region är dy-
namisk och förändras över tid med den ekonomiska verksamhet som studeras. 
Kartläggningen av Mellansveriges järnhantering kommer också att kontrasteras 
mot det administrativa Bergslagen, vilken var en regional institutionell reglering 
som ledde till att en länsöverskridande administrativ/politisk region skapades, 
vilken formade förutsättningarna för utvecklingen av näringsstrukturen i bran-
schen.  

 

2.1.1. Agglomeration, industridistrikt och kluster 
I och med att det är en ekonomisk region som ska studeras, blir nästa relevanta 
begrepp att ta ställning till olika slags geografiska förtätningar av olika indus-
trier. De analytiska begreppen agglomeration, industridistrikt och kluster, utgör 
portalbegrepp för teorier som vill förklara varför företag inom en och samma 
branscher tenderar att koncentreras till ett och samma geografiska område.  

Dessa begrepp och teorier är på intet sätt entydiga och fastlagda. Kritiken 
av den så kallade ”klusterforskningen” kommer sig av den begreppsmässiga 
otydlighet och vaghet som finns när det gäller att identifiera kluster ur empiriskt 
perspektiv.57 Den begreppsmässiga problematiken angående klusterbegreppet 
gäller om tonvikten skall läggas på ett industriellt systemperspektiv eller på ett 
geografiskt perspektiv.58 Givet detta, kommer inledningsvis fokus att inriktas på 
begreppen agglomeration och industridistrikt. Vidare innefattar detta teorifält en 
i det närmaste oöverskådlig produktion av böcker och artiklar i ämnet. Detta be-
tyder att kommande teoretiska diskussion snarare ska ses som en genomgång av 
de delar inom fältet som har bäring på problemet angående industriella agglome-
rationer i Mellansverige.59   
                                                                                                                                                         
datainsamling angående ekonomisk struktur i ett historiskt perspektiv. Å andra sidan utgör, 
strikt taget, också den administrativa regionindelningen en grund för föreliggande studie av 
industriella agglomerationer, dock borgar församlingsnivån för att problematiken mellan olika 
regiondefinitioner minimeras. Källmaterialet sätter också gränser för hur mycket man kan 
göra.  
57 Se exempelvis Malmberg (2002) s. 15ff, (2001), s. 32, (1998), s. 117, Markusen (2003) och 
(1996), s. 295, samt Martin & Sunely (2003), Brenner (2006), s. 991f. 
58 Se Malmberg (2002) ss. 7-17, för en genomgång av klusterbegreppet och dess olika 
innebörder. 
59 En avgränsning i de teoretiska utgångspunkterna är att inom ramen för ”klusterforskningen” 
fokuseras kluster utifrån ett produktions- och lokaliseringsperspektiv. Vid sidan av detta finns 
ett teoretiskt område där klusterbegreppet sammankopplas med begreppet innovationssystem 
(för en översikt av detta begrepp se exempelvis Nelson (1993)), där man studerar 
innovationer, förnyelse och utveckling utifrån aktörers samspel i ett geografiskt rum. Detta 
perspektiv har en snävare definition av begreppet kluster och är mer policyinriktat samt lägger 
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För att närma oss begreppen industriella agglomerationer och industri-
distrikt är Alfred Marshall en utgångspunkt.60 Marshall myntade begreppet in-
dustridistrikt, ett begrepp han utvecklade efter sina undersökningar av knivtill-
verkningen i Sheffield och ylleindustrin i västra Yorkshire i slutet av 1800-
talet.61 Han var intresserad av varför en industri lokaliserades till ett geografiskt 
område och, kanske främst, hur en agglomeration av företag fungerar. När det 
gäller lokaliseringen ansåg Marshall att de fysiska faktorerna hade en stor bety-
delse. Han pekade på fysiska faktorer som klimat, jordmån, huruvida gruvor och 
mineralbrott existerade, bränsletillgång samt existensen av arbetskraft. Marshall 
exemplifierar de fysiska faktorernas betydelse genom att beskriva hur den eng-
elska järnindustrin lokaliserades där tillgången på träkol var tillräcklig. Sålunda 
skapades i dessa områden, agglomerationer av företag inom järnindustrin.62 
Dessa agglomerationer av företag blev järnindustrins industriella centrum. 

Utifrån tankarna på lokalisering försöker Marshall förklara hur sådana in-
dustriella centra fungerar, vidare också vilka gynnsamma skäl som ökar och för-
stärker koncentrationen av industrin till ett avgränsat geografiskt område. Mars-
hall framför tre sådana skäl.63 För det första menar han att ett centrum drar till 
sig yrkesskickliga personer från sitt omland. Yrkesmännen, med sina specialise-
rade kunskaper, erbjuds i detta centrum en god arbetsmarknad. Förhållandet är 
också positivt för företagen inom industrin då de har en tillräcklig tillgång på 
kvalificerad och yrkesspecifik arbetskraft. Detta betyder att både arbetsgivarna 
och arbetstagarna i detta läge befinner sig i en ”vinn – vinnsituation”. Det andra 
skälet är att ett industriellt centrum bidrar till att underleverantörer växer fram i 
området. Dessa underleverantörer förser företagen inom industrin med tillbehör 
och material och berikar och organiserar de ekonomiska processerna i centrum. 
De underleverantörer som endast ägnar sig åt en liten del av produktionsproces-
sen kan i en agglomeration tillgodose ett flertal företag med insatsvaror och an-
nat som är i ständigt bruk. Detta betyder att till exempel mycket specialiserade 
maskiner får en större och säkrare marknad, en situation som bidrar till att pri-
serna blir lägre och vidare att agglomerationens huvudsakliga slutprodukt i det 
större företaget också ökar sin lönsamhet.64 Det tredje skälet kan förklaras som 
att industrin och dess centrum skapar en gynnsam miljö för utveckling och till-
                                                                                                                                                         
tonvikt på hur samhället organiserar kunskap och FoU, Malmberg (2002), s 7f. Det 
sistnämnda perspektivet är något som framdeles ej kommer att behandlas utan produktions- 
och lokaliseringsfrågor, i bred mening, är vad som nedan fokuseras. 
60 Marshall (1920), ss 267-277. 
61 Enligt Fujita (2000), ss. 11-17 hade redan von Thünen under början av 1800-talet i Der 
Isolierte Staat presenterat de två första av de tre välkända marshallianska faktorerna för 
lokalisering. 
62 Marshall (1920), s. 268f. 
63 Uppdelningen av de tre skälen utifrån Krugman (1996), ss. 40-41. 
64 Marshall (1920), s. 269ff. 
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växt, en miljö där nya lösningar och produkter skapas. Ett ofta återgivet citat 
angående detta förhållande är: 

 
”When an industry has thus chosen a locality for itself, it is likely to stay there 
long: so great are the advantages which people following the same skilled trade 
get from near neighbourhood to one another. The mysteries of the trade become 
no mysteries; but are as it were in the air, and children learn many of them un-
consciously.”65   

 
Dessa tre skäl kan också beskrivas så att närheten mellan företag skapar en si-
tuation med lägre transaktionskostnader och transportkostnader, samt specialise-
ringsvinster. Det blir vinster både genom att området specialiserar sig på en eller 
några få produkter och genom att enskilda företag specialiserar sig på vissa pro-
duktionsled inom industrin. Det omfattande företagandet i området bidrar till 
ständiga avknoppningar och förnyat entreprenörskap.66 I detta sammanhang kan 
man notera att Marshall inte preciserar hur stor en agglomeration skall vara för 
att man skall kunna kalla den ett industridistrikt. Han menar endast att om de tre 
ovan nämnda skälen uppfylls är industridistriktet ett faktum. Sålunda är en ag-
glomeration av företag inom en bransch främst beroende av externa faktorer 
som skapar en grund för lokalisering och koncentration. Industridistriktet blir i 
detta sammanhang den lyckade agglomerationens förlängning. I ett industri-
distrikt blir också de endogena faktorerna viktiga utifrån tanken om den dyna-
miska miljön som en lyckad agglomeration innebär. Denna miljö bidrar till att 
distriktet kan utvecklas och vara livskraftigt under en längre tid.67

Marshall menar också att vissa industridistrikt kan vara känsliga i perioder 
av kraftig strukturförändring. I detta resonemang syftar han främst på de distrikt 
som i största utsträckning är beroende av en specifik produkt och/eller industri. 
Ett sådant distrikt blir ytterst känsligt vid eventuella konjunkturnedgångar. Stör-
re distrikt, där ett flertal industrier är representerade, är inte lika utsatta vid kon-
junkturnedgångar för enskilda produkter, därför att det i dessa distrikt finns 
andra industrier som kan kompensera för en nedgång inom en enskild industri. 
På så sätt kan dessa distrikt också framdeles vara dynamiskt.68

Marshalls grundläggande tankar och teorier från slutet av 1800-talet spelar 
här inte enbart rollen av en historisk anekdot för att visa en doktrinhistorisk 
medvetenhet om begreppens ursprung. Tvärtom skulle man mycket väl kunna 
tänka sig att denna analytiska ram kunde vara vägledande för historiska studier 
av industriella agglomerationer och funktionen hos industriella distrikt ännu 
idag. Detta har också Andrew Popp tagit fasta på i sina studier av Englands ke-
                                                 
65 Marshall (1920), s. 271. 
66 Malmberg (2001), s. 24. Tolkning av Marshalls teori. 
67 Marshall (1920), ss. 267-272.  
68 Marshall (1920), s. 273. 
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ramik- och porslinsindustri under perioden 1850 – 1914. Popp menar att man 
generellt sett kan dela in förklarande faktorer och mekanismer för uppkomsten, 
utvecklandet och förändringen av industriella agglomerationer i två kategorier. 
Den ena är faktorer skapade av teknologisk förändring. Den andra hänför sig till 
marknadens förändring, exempelvis förändrad efterfrågan och priser för insats-
varor. Dessa två kategorier av faktorer påverkar den historiska förändringen och 
utvecklingen av den rumsliga lokaliseringen och utvecklingen av branschspeci-
fika företag. I likhet med Marshall är inte Popp avogt inställd till betydelsen av 
exempelvis sociala relationer, närhet, nätverk mellan företag och aktörer inom 
samma bransch och region, vilka kan vara nog så viktiga för utvecklingen och 
tillväxten i ett industriellt distrikt. Dock menar Popp att det kan vara mycket 
svårt att studera ovan nämnda faktorer i ett historiskt sammanhang. Inlednings-
vis bör man därför studera den kvantitativa empiri som finns tillgänglig. Det hi-
storiska sammanhanget medför också att man inte kan anta att industriella di-
strikt per definition är flexibla, likformiga eller framgångsrika vilket antas i da-
gens ”klustermodeller”. Popp pläderar för att när vi har att göra med historiska 
agglomerationer och industriella distrikt bör våra analysmodeller vara relativt 
öppna och därmed mottagliga för variationerna i den observerbara empirin.69  

I sammanhanget kan det vara på sin plats att presentera huvuddragen i de 
arbeten som tagit fasta på Marshalls tredje skäl till varför industriella agglome-
rationer uppkommer och utvecklas: de sociala relationerna, närhetens och nät-
verkens betydelse. Teorierna och tankegångarna angående industridistrikt fick 
nytt liv i slutet av 1970-talet och i början på 80-talet. Det återuppväckta intresset 
för industriella distrikt kan sägas ha två utgångspunkter. För det första uppmärk-
sammade en grupp italienska forskare70 i slutet av 1970-talet att vissa regioner i 
nordöstra Italien, med övervägande andel småföretag, hade en ovanligt gynnsam 
utveckling. Denna grupp av forskare drog paralleller med Marshalls identifiering 
av organisationsformen i ett industriellt distrikt. Sålunda uppkom här begreppen 
”tredje Italien” och ”nya industriella distrikt” (new industrial districts). För det 
andra utgav Michael Piore och Charles Sabel ”The second industrial divide” där 

                                                 
69 Popp (2001), ss. 20-23. samt Popp & Wilsson (2003), ss. 281-282. Med avseende på de 
sociala relationernas betydelse för ekonomisk utveckling kan nämnas att även i detta område 
var Marshall en föregångare. Han diskuterar begreppet socialt kapital i en antagligen inte lika 
flitigt läst passage som den om det industriella distriktet, se Marshall (1920), ss. 786-790. 
Marshalls diskussion om socialt kapital påminner om den betydelse och definition som 
exempelvis kan hittas i Putnam (1996), när Marshall diskuterar socialt kapital i meningen 
sociala situationer som har betydelse för framtida ekonomisk utveckling. Dock kan man 
måhända uttrycka det så att Marshall såg större svårigheter att studera socialt kapital än vad 
Putnam gör och att definitionen av vad socialt kapital kan tänkas innefatta inte är lika 
omfattande och utvecklad som hos Putnam. 
70 Bagnasco (1977), dock förknippas främst det “tredje Italien” med Becanttini (1990). Se 
exempelvis Paniccia (2002), s. 3ff. 
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de använde det industriella distriktet som utgångspunkt i den industriella föränd-
ringen bort från fordism och mot flexibel specialisering.71

Dessa två exempel på nutida teorier, ”det tredje Italien” och ”flexibel spe-
cialisering”, kan sålunda sägas vara en grund för skolbildningen ”new industrial 
districts” (NID). NID grundar sig på det klassiska marshallianska industriella 
distriktet men fokuserar på Marshalls tredje skäl för att man skall kunna definie-
ra en industriagglomeration som ett distrikt. Sålunda riktas fokus mot den dy-
namiska miljön. På detta sätt kan man generellt säga att NID har en mer kvalita-
tiv inriktning än sin föregångare.72  

I detta sammanhang skiljer Björn Asheim på industriella agglomerationer 
och industridistrikt. Den industriella agglomerationen innefattar små och medel-
stora företag inom en industri där de i ett geografiskt område tillsammans skapar 
stordriftsfördelar genom arbetsdelning och produktspecialisering. På så sätt kan 
de konkurrera på en yttre marknad. Asheim menar att den industriella agglome-
rationen kan analyseras utifrån funktionen: ”the functional dimension of external 
economics…”.73 Det industriella distriktet innefattar samma grundstruktur, eller 
funktion, som agglomerationen, men har också en utvecklad inre marknad och 
ett samarbete; här pekar Asheim på den geografiska dimensionen. Den inre 
marknaden och ett samarbete mellan företagen inom samma industri skapas av 
ett utvecklat inomregionalt nätverk där informationsflöden angående markna-
den, alternativa teknologier, nya råvaror och andra komponenter står att finna, 
vilka är viktiga för framställningen av slutprodukten. Vidare konstitueras indu-
stridistriktet av en högutbildad arbetsstyrka. Asheim menar att det är just detta 
förhållande som NID-skolbildningen har bortsett från i sitt försök att fjärma sig 
från Marshalls neoklassiska perspektiv då de vill framhäva distriktets sociala 
miljö som den centrala delen för en dynamisk utveckling i distriktet. Detta har 
sålunda redan Marshall belyst, om än relativt kortfattat, då han tar upp den so-
ciokulturella faktorns betydelse för att ett distrikt skall vara dynamiskt.74 Vidare 
menar Asheim att vad som gör industridistriktet lyckosamt är just kombinatio-
nen av funktionell och territoriell integration, där den territoriella dimensionen 
av den sociokulturella strukturen utgör basen för flexibilitet och dynamisk ut-
veckling.75 I skenet av detta blir innovationer av sociala institutioner och organi-
sationer nyckeln för ett distrikts fortsatta välmående, och på så sätt förändras 
och/eller förbättras möjligheten för ett mer flexibelt och dynamiskt lärande i di-
striktet. Med andra ord kan man säga att distriktets kunskapsinfrastruktur är yt-
terst central för tekniska innovationer och den allmänna tillväxten, då industriell 
                                                 
71 Piore & Sabel (1984), s. 29. 
72 Harrison (1992), s. 471ff.  
73 Asheim (1994), s. 93. 
74 Asheim (1994), ss. 91- 97. 
75 Asheim (1994), s. 98. 
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produktion är baserad på kunskap som både kan vara formell, kodifierad76 eller 
tyst kunskap.77 Det kan vara av intresse att ta med i de teoretiska utgångspunk-
terna att Asheim kombinerat den funktionella synen med det rumsliga perspekti-
vet på agglomerationer och distrikt. Vidare ger han en nyanserad bild av den nu-
tida forskningen om industriella distrikt och ”kluster”, där delar av hans tanke-
gods kan vara applicerbart i historiska studier av industriella agglomerationer.   

Alfred Weber utgick från begreppet kostnadsminimering i sin klassiska lo-
kaliseringsteori.78 Weber menar att den optimala lokaliseringen för ett företag i 
första hand styrs av tre faktorer: produktionskostnader (främst arbetskraftskost-
nader), transportkostnader och den lokala marknadens storlek. Agglomerationer 
uppkommer på grund av kostnadsminimering, och ett företags lokalisering sker i 
den geografiska punkt där de sammantagna kostnaderna är som allra lägst.79 
Detta är grundläggande för förståelsen av lokaliseringsfaktorer, dock har Webers 
teorier inte några explicita kopplingar till agglomerationer och industriella di-
strikt. Detta är emellertid fallet hos Gunnar Myrdal och dennes ”Economic theo-
ry and under-developed regions”.80 Myrdal formulerar i denna bok bland annat 
en teori för och ger en beskrivning av de kumulativa processernas betydelse 
inom olika regioners utveckling. Han inleder med att starkt ifrågasätta tanken att 
det finns stabila jämviktslägen, ett slags automatisk självstabilisering i samhälls-
systemet. Tvärtom, menar Myrdal, att det normala i samhället är ett läge som 
kan betecknas som instabilt, vilket kan belysas med citatet:  

 
”The system is by itself not moving towards any sort of balance between forces, 
but is constantly on the move away from such a situation. In the normal case a 
change does not call fort countervailing changes but, instead, supporting 
changes, which move the system in the same direction as the first change but 
much further. Because of such circular causation a social process tends to be-
come cumulative and often to gather speed at an accelerating rate.”81

 
Myrdal menar att de kumulativa processerna kan vara både negativa och posi-
tiva. När det gäller de positiva kumulativa processerna skapas dessa när en indu-
stri eller ett företag lokaliserar sin produktion i ett geografiskt område, och detta 
ger en generellt positiv utveckling i området. Nya arbetstillfällen skapas och lö-
nenivån tenderar att stiga och lokala företag får utvidgade inkomstmöjligheter. 
Arbetskraft, kapital och företag lockas till området vilket ger ökade vinster och 
investeringar. Sålunda ökar utbud och efterfrågan i denna självförstärkande pro-
                                                 
76 I betydelsen vetenskaplig kunskap. 
77 Översättning av ”tacit knowledge”, begreppets ursprungsman är Polanyi (1967). 
78 Weber (1929). 
79 Malmberg (2001), s. 20. samt Weber (1929), s 34f. 
80 Myrdal (1957). 
81 Myrdal (1957), s. 13. 
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cess. Utvecklingen bidrar också till att den sociala välfärden och infrastrukturen 
kan förbättras.  Denna positiva spiral bidrar till att förstärka regionen, men sam-
tidigt betyder den att andra regioner tappar i relativ styrka och möjligheter, vil-
ket bidrar till att befästa de ojämna förhållandena mellan olika regioner. Denna 
process benämner Myrdal som baksugseffekter, ”backwash effects”, vilket har 
innebörden av en koncentration av en industri, kapital och arbetskraft till en re-
gion. Med koncentration av industri menas att företag tenderar att söka sig till 
regioner med en relativt starkare tillväxt än andra. Kapital söker sig också till 
regioner där det kan ackumuleras. Vad gäller arbetskraften medför denna pro-
cess att migrationen till den växande regionen har strukturen av en selektiv    
sådan; till regionen söker sig människor med specifika kunskaper och dessa in-
divider uppvisar en positiv demografisk struktur. Myrdal menar att industri, ka-
pital och arbetskraft, var för sig inte ger upphov till en kumulativ process i en 
region, utan de skall snarare ses som delar i den nämnda processen. Det är en 
process som innefattar alla tre, vilka i sin tur har stark påverkan sinsemellan. 
Baksugseffekterna är starkast i inledningsfasen av industriförloppet och föränd-
ringar sker främst utifrån yttre faktorer såsom förändrad efterfrågan, ny teknik 
och nya produkter.82  

I likhet med Myrdal behandlar Paul Krugman de kumulativa processerna 
samt en industris tendens att lokaliseras i ett avgränsat geografiskt område.83 
Kumulativa processer spelar en central roll i en regions utveckling. När det till 
att börja med gäller lokaliseringen av en industri betonar Krugman, starkare än 
hans föregångare, slumpens betydelse för lokaliseringen av en industri. Även om 
alla industrilokaliseringar givetvis inte beror på slumpen, menar Krugman att 
lokaliseringen av många industriagglomerationer inte kan förklaras utifrån annat 
än slumpen. Detta illustrerar han genom att ge exempel på ett flertal industriag-
glomerationer vilka inletts av tillfälligheter, exempelvis tar han lokaliseringen av 
den starkt koncentrerade mattillverkningen i efterkrigstidens USA. Mattindustrin 
lokaliserades till området i och omkring Dalton utifrån en slumpartad innovation 
i tillverkningsteknik som uppkom i slutet av 1800-talet. Vidare menar Krugman 
att de kumulativa processerna har en central roll i starkt geografiskt koncentre-
rade industrier, och bidrar till att skapa gynnsammare utveckling inom fler nära-
liggande områden. Han poängterar också att kumulativa processer på intet sätt är 
enbart en nutida företeelse, utan tvärtom har de en relativt lång historia.84 Det 
finns ett flertal likheter mellan Krugmans och Myrdals resonemang, men de skil-
jer sig när det gäller utgångspunkten i jämviktslägen i systemet. Med andra ord 
                                                 
82 Myrdal (1957), ss. 23-38. Den negativa kumulativa processen kan, generellt sett, sägas vara 
en inverterad positiv process. 
83 Krugman (1996). Se även Krugman (1998), för en ytterligare översikt av geografins 
betydelse i ekonomisk utveckling. 
84 Krugman (1996), ss. 61-64. Se även Krugman (1998), s. 161ff. 
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kan man generellt sett säga att en skillnad mellan de båda ligger i att de förhåller 
sig mer eller mindre kritiska till neoklassisk teori – av de två hade Myrdal ett 
mer problematiskt förhållande till det nämnda teorifältet. 

När det gäller den fortsatta teoretiska utvecklingen angående industriella di-
strikt och agglomerationsfördelar kan Michael E. Porters ”The competitive ad-
vantages of nations”85 sägas vara ett verk som har stått som utgångspunkt för ett 
flertal teoretiska resonemang och tankegångar inom fältet fram till idag. Främst 
kan nämnas Porters teorier angående hur långsiktig industriell konkurrenskraft 
skapats. Dessa teorier har kommit att betraktas som modell för vad dynamiska 
miljöer innefattar och hur de fungerar.86 Porters konkurrenskraftsmodell, ”the 
Diamond”, anger fyra bestämmande faktorer som gör ett regionalt kluster dy-
namiskt och utvecklingskraftigt.87 Den första är produktionsfaktorer som infra-
struktur, arbetskraftens profil, konkurrenskraft och nödvändigheten av att kon-
kurrera i en viss industri. Det andra är efterfrågefaktorer som hemmamarkna-
dens efterfrågestruktur för industrins produkter. Det tredje är underleverantörer 
och relaterad industri och frånvaro eller närvaro av internationellt konkurrens-
kraftiga aktörer. Den fjärde och sista faktorn är företagsstrategier och företagsri-
valitet. Här finns nationella särdrag gällande hur företag skapas, är organiserade 
och ledda. En viktig faktor är den inhemska rivaliteten mellan företag inom 
samma industri. 

Porter kompletterar också med två tilläggsvariabler. Den ena är slumpen 
vilken påverkar faktor 1 och 4. Den andra är politik och lagstiftning som påver-
kar faktorerna 2 och 3.88  

Ann Markusen har visat på styrkor och svagheter med teorier om industriel-
la distrikt både i formen av Marshallianska och neo-industriella distrikt. Marku-
sen förkastar dem båda som slutgiltiga förklaringsmodeller, och menar att det 
generellt sett finns ytterligare tre former av industriella distrikt. Det tre olika 
strukturerna, vilka skiljer sig från Marshalls industridistrikt och NID, är; ”a hub-
and-spoke industrial district”, ”a satellite platform” och ”the state-anchored di-
strict”.89  

Grunden i ”hub-and-spoke industrial district” är att distriktet domineras av 
ett eller ett antal relativt stora företag, vertikalt integrerade med mindre företag 
inom och utanför regionen, vilka fungerar som underleverantörer. Vidare har det 
dominerande företaget sin avsättningsmarknad utanför regionen. Dynamiken i 

                                                 
85 Porter (1990). I denna bok utgår Porter från ett nationellt perspektiv, vilket har applicerats 
på regioner. Detta är också något som Porter själv gjort då han nyanserat och utvecklat sina 
tankegångar, se exempelvis Porter (2003), (2000), (1998) samt (1994).   
86 Malmberg (2001), s. 27. 
87 Porter (1990), s. 71. 
88 Porter (1990), s. 124ff. 
89 Markusen (1996), s. 293. 
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regionen bestäms av dominantens relationer till den nationella eller internatio-
nella marknaden. Detta betyder att distriktets överlevnad eller tillväxt i första 
hand bestäms av hur det dominerande företaget utvecklas. Sålunda uppvisar di-
striktet en relativt hög sårbarhet. Distriktet präglas också av stabilitet på arbets-
marknaden, där arbetarna har en tendens att binda sig till det stora företaget i 
första hand, sedan till regionen som sådan och i tredje hand till de mindre före-
tagen i regionen. Arbetsmigrationen in till distriktet är stor, men arbetsmigratio-
nen ut ur distriktet är liten. Detta medför att i denna typ av distrikt skapas en 
speciell typ av sociokultur, som utgår från den dominerande industrins produk-
tionsform, vilken knyter distriktet samman.90  

I ”a satellite platform” finns också ett eller flera dominerande företag, men 
ägarna och huvudkontoren finns utanför distriktet. En annan skillnad i jämförel-
se med det ovan beskrivna exemplet är att utbytet mellan företagen inom distrik-
tet är minimalt, samt att det inte finns ett utvecklat underleverantörsnätverk 
inom distriktet. En ytterligare skillnad är att arbetskraften, generellt sett, i jämfö-
relse med ”hub-and-spoke”- distriktet har en högre utbildning samt att rörlighe-
ten in och ut ur distriktet är större. En likhet är dock att arbetskraften i första 
hand binder sig till företaget i stället för till distriktet, men här utvecklas inte nå-
gon speciell sociokultur i samma utsträckning.91  

Strukturen i ett ”state-anchored district” utgår från en eller flera statliga in-
stitutioner, som exempelvis militära anläggningar och universitet och dessa stör-
re institutioner har underleverantörer och konsumenter inom distriktet. Vidare 
kännetecknas distriktet av en hög grad av samarbete mellan aktörer såväl inom 
som utom distriktet. Arbetsmigrationen är högre in än ut ur distriktet och även i 
detta distrikt utvecklas en speciell sociokultur.92

Markusen påpekar att de enskilda strukturerna inte är för evigt fasta utan 
kan förändras från en typ till en annan, eller någon form av hybrid. Ett exempel 
hon ger på en region med sådan utveckling är Detroitdistriktet som under 1900-
talet har förändrats från ett distrikt av en Marshalliansk tappning till ett distrikt 
som kan liknas vid ett ”hub-and-spoke district”. Vidare kan till exempel ”a satel-
lite platform” mycket väl förändras till ett Marshallianskt distrikt genom en ut-
veckling av företag, produktion, kontakter och samarbete inom distriktet.93 Den 
lärdom vi kan ta med oss från Markusens syn på agglomerationer, industriella 
distrikt och kluster är främst att vi inte skall låsa oss vid en fast modell för struk-
turen av koncentrationer av branschspecifik verksamhet, då vi studerar ett geo-
grafiskt område som förändras över tid. 

                                                 
90 Markusen (1996), ss. 302-304. 
91 Markusen (1996), ss. 304-306. 
92 Markusen (1996), ss. 306-307. 
93 Markusen (1996), ss. 307-310. 
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Denna teoretiska översikt ger en tämligen spretig bild av definitioner av vad 
begreppen agglomeration, industridistrikt, kluster och region egentligen inbegri-
per. Nedan skall därför begreppen ges en definition, som kommer att fungera 
som referensramar för mitt arbete. Wilson och Popp har i antologin “Industrial 
Clusters and Regional Business Networks in England, 1750-1970” konkretiserat 
begreppen på följande sätt: 

 
“District: a concentration of firms in an industry either in a single town or in a 

zone of a city. 

Cluster: a wider agglomeration of industries that may be connected by common 
products, technologies, markets (either of supply or demand) or institu-
tional frameworks. 

Region: a geographical system of differently-sized urban conurbations with in-
ter-linking and interdependent industrial and commercial profiles.”94

 
I denna lista saknas en definition av begreppet agglomeration. Jag har valt att i 
enlighet med Marshalls lokaliseringstankar, där exempelvis tillgången på ar-
betskraft, råvaror och energi är viktiga, se en agglomeration som den faktiska 
geografiska sammangyttringen av företag inom en och samma bransch till ett 
område.  

Om vi utifrån Popp och Wilsons definition av industridistrikt, finner vi att 
detta går i linje med Marshalls ursprungliga empiriska inspirationskälla, Shef-
field och Yorkshire, då deras definition har en territoriell begränsning till en en-
skild stad, eller delar av en stad. Denna definition har dock ett begränsat värde i 
detta arbete eftersom järnhanteringen i Mellansverige har en spridning över ett 
långt större geografiska område. Begreppet kluster är istället ett rimligare be-
grepp att använda. Utifrån Popp och Wilsons definition inbegriper detta begrepp 
ett större geografiskt område. I detta område är industrin sammankopplad utifrån 
sina likheter vad gäller produkter, teknologi, marknader (utifrån endera utbudet 
eller efterfrågan) eller institutionella regleringar. Sålunda fokuseras här betydel-
sen och funktionen i en geografisk koncentration av företag inom en bransch 
och/eller relaterade branscher. 

Det avslutande begreppet region får i definitionen ovan innebörden av ett 
geografiskt system av olikformade storstadsregioner eller tätortsregioner med 
sammanlänkade industriella och kommersiella profiler, vilket stämmer väl med 
vad som ovan definierades som en ekonomisk region utifrån ekonomiska struk-
turer. 

Dessa teoretiska begrepp kommer att utgöra referensramar både för vägled-
ning av urvalet av faktorer för den empiriska kartläggningen och för att sedan 

                                                 
94 Popp & Wilson (2003), s. 3. 
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bidra till analysen av resultaten.  Vidare har vi i detta avsnitt diskuterat faktorer 
och mekanismer som kan sägas bidra till förklaringar till varför industriella ag-
glomerationer uppkommer och förändras över tid. Nedan skall vi diskutera hur 
lokaliseringsteorierna kan länkas till ett institutionellt perspektiv.  

 
 

2.2. Institutioner och regionalekonomisk utveckling 
Avhandlingens huvudsakliga frågeställningar handlar om regionala industrialise-
ringsprocesser. En viktig aspekt är här relationen mellan å ena sidan olika admi-
nistrativa regleringar och gränser och å andra sidan branschsammansättning, 
tillväxt och lokalisering av industriell verksamhet innanför dessa gränser. Kort 
sagt: hur väl överensstämde den ekonomiska regionen Bergslagen med den ad-
ministrativa regionen Bergslagen, där den senare utgjorde en ekonomisk och 
juridisk institution från 1600-talets mitt till 1850-talets slut? Varför reglerades 
verksamheten och varför avvecklades den? Utvecklades järnhanteringen inom 
de administrativa ramarna på ett annat sätt än för de delar av branschen som låg 
utanför gränsen?  

Institutionsbegreppet används här i Douglass Norths efterföljd vad gäller 
uppdelningen mellan formella och informella institutioner som utgör spelregler 
för aktörerna.95 Det är den allmänna bilden av institutionernas betydelse för den 
ekonomiska utvecklingen som betonas i arbetet.96 Institutionernas betydelse för 
ekonomisk utveckling ifrågasätts knappast idag. Däremot har det regionala pers-
pektivet mer sällan explicit uppmärksammats ur institutionellt perspektiv. Några 
viktiga undantag är här Lee Alstons och Joseph Ferries analys av plantageeko-
nomin och sociallagstiftningen samt den politiska kulturen i 1800-talets ameri-
kanska söder. Ett annat exempel är Räsenens och Whipps studie av den finska 
skogsindustrin under 1900-talet. Dessa arbeten har visat att olika industriella 
regioner och dess aktörer samspelar och även kan påverkar nationella spelreg-
ler.97  

Ett av de mest kända exemplen på institutionernas betydelse för den eko-
nomiska och regionala utvecklingen är kanske Charles Sabel och Jonathan Zeit-
lins klassiska artikel ”Historical alternatives to mass production: politics, mar-
kets and nineteenth-century industrialization.” Här ges en historisk skildring av 
hur olika nationella och regionala institutioner och institutionella arrangemang 

                                                 
95 North (1995), s. 17f. En koppling mellan North och regional ekonomisk förändring är att 
han under första delen av sin vetenskapliga karriär riktade ett intresse mot just 
lokaliseringsteori och regional tillväxt, se North (1955).  
96 North (1993), s. 51ff. 
97  Se exempelvis Alston & Ferrie (1999), Whitley (red) (1992) Räsänen & Whipp (1992), ss. 
46-60. 
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av både formell och informell karaktär påverkar aktörerna.98  För vissa industri-
distrikt leder till flexibel specialisering och överlevnad, medan andra anpassas 
till den nationella markanden och struktureras om i grunden.99 I artikeln fördju-
par de sig, framförallt, i de olika historiska institutionella arrangemangen som 
innefattas i det industriella distriktet. Sabel och Zeitlin finner tre olika historiska 
institutionella arrangemang som skapade en flexibel miljö i vissa industriella 
distrikt. Det första var baserat på ett municipalt system, det andra var ett väl-
färdskapitalism- eller paternalismsystem, det tredje var ett system som bestod av 
en federation av familjeföretag. Författarna menar att den individuella industrin 
med dess specifika ekonomi och teknologi bestämmer vilket institutionellt ar-
rangemang som kommer att vara dominerande i distriktet. Vidare kan en industri 
förflytta sig från ett arrangemang till ett annat beroende på förändrad teknik och 
nya marknader, det kan också vara så att industridistriktet innefattar en hybrid 
av de ovan nämnda institutionella ramarna.100  

En annan koppling står att finna om vi inom ramen för det institutionella 
perspektivet ser till begreppet spårbundenhet eller stigberoende (path dependen-
ce). I detta sammanhang ska begreppet stigberoende tolkas som att geografiska 
koncentrationer av branschspecifika företag är vid sidan av de ekonomiska vari-
ablerna också beroende av den historiska utvecklingen och dess processer. Detta 
betyder att det finns en länk mellan Marshalls industriella agglomerationer och 
distrikt och det faktum att ”history matters”, att historien har betydelse både i 
meningen teknologiskt stigberoende och socialt/institutionellt stigberoende.101 
Med teknologisk spårbundenhet menas att olika tekniker och teknologier sätter 
ramar för den fortsatta teknologiska utvecklingen och inom ramen för social-
/institutionell spårbundenhet fokuseras historiska regler och normer som utgör 
referensramar när nya institutioner skapas. 

Vad gäller tekniskt stigberoende kan det ses som ett industridistriktets eller 
industriklustrets historiska engagemang i en form av teknisk/teknologisk inrikt-
ning. I detta sammanhang kan detta förbindas med agglomerationer och kluster 
genom att tolka Marshalls uttryck ”industry in the air” i meningen specifik tek-
nik och produkter/produktion och inte som ett allomfattande entreprenörskap 
som gror i ett industridistrikt och har en beredskap att utveckla och skapa dyna-

                                                 
98 North (1993), ss. 16-20. 
99 Sabel & Zeitlin (1985), ss. 133-176. 
100 Sabel & Zeitlin (1985), s. 147. 
101 Arrow (2000), s 177. I denna artikel exemplifieras den teknologiska spårbundenheten med 
David (1985) och den sociala/institutionella med Veblen (1915). Harold A. Innis perspektiv 
på institutioners betydelse för regional ekonomisk utveckling vara ett exempel på denna 
teoritradition, se exempelvis Innis (1962). För en genomgång av begreppet stigberoende, se 
Petterson (1999). 
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miska miljöer för allt från pinnstolstillverkning till science parks för biokemisk 
forskning med företagsavknoppning.  

Utifrån resonemanget ovan kan konstateras att det finns en länk mellan de 
två olika perspektiven ”…it is still likely that a mixture of economic determi-
nism and historical chance – and not either alone – has formed the spatial pat-
terns we observe.”102 Här betonas vikten av att beakta institutionerna när vi skall 
förstå och förklara geografiska koncentrationer av industriell verksamhet.  

 
 

2.3. Sammanfattande synpunkter 
Som ovanstående genomgång har visat, kommer begreppen region, agglomera-
tion och kluster att användas för att beskriva olika geografiska dimensioner av 
järnhanteringens lokalisering. Med region menar jag den geografiska enhet som 
definieras utifrån endera sin politiska definition, exempelvis det administrativa 
Bergslagen eller ekonomiska/funktionella egenskaper och karaktäristika. En 
ekonomisk region är ett område som innefattar likheter utifrån sin industristruk-
tur, exempelvis järnhantering. I det fall begreppet formell region förekommer 
åsyftar detta ett geografiskt område som definieras utifrån naturgeografiska   
förutsättningar, exempelvis förekomsten av järnmalm. I relation till detta är Mel-
lansverige den geografiska yta inom vilken regioner studeras. 

Med agglomeration menar jag en faktisk geografisk sammangyttring av in-
dustriell verksamhet utifrån likheter hos lokaliseringsfaktorerna arbetskraft, rå-
varor och energi. 

Med kluster åsyftas i avhandlingen ett geografiskt område som är samman-
kopplat utifrån sina likheter vad gäller produkter, teknologi, marknader eller in-
stitutionella regleringar. Detta begrepp fokuserar betydelsen och funktionen i en 
geografisk koncentration av företag inom en bransch och/eller relaterade bran-
scher. 

Faktorer som kommer att användas för att diskutera resultaten av arbetet är: 
insatsvaror, relativpriser och konkurrens, teknisk utveckling, organisatorisk för-
ändring samt institutionell förändring. Dessa faktorer kommer att utvecklas och 
diskuteras närma i kapitel 3, där de relateras till tidigare forskning och järnhan-
teringen i Mellansverige.  

När det gäller att förklara den långsiktiga regionala industrialiseringspro-
cessen kommer olika exogena faktorer att beaktas. Förändrade förutsättningar 
blir i detta sammanhang en central del av förståelsen för varför industriella kon-
centrationer utvecklas. Förmågan att anpassa sig till förändringar blir avgörande 
för om koncentrationen i branschen utvecklas eller om verksamheten försvinner. 

                                                 
102 Arthur (1988), s. 95. Se även Arthur (2000). 
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Dessa förändringar kan man också dela in i långsiktiga och kortsiktiga föränd-
ringar. I det kortsiktiga perspektivet finner vi under 1800-talet efterfrågeföränd-
ringar, teknisk utveckling som både påverkar efterfrågan och produkter samt 
institutionella förändringar. Det sistnämnda gäller främst avregleringen av pro-
duktion och försäljning. De kortsiktiga förändringarna ger en ny spelplan för den 
industriella verksamheten och ett spelrum för nya ekonomiska krafter som upp-
kom och lösgjordes genom det industriella genombrottet. Industriella kluster 
skapas och växer genom att de klarar av att förändras med de nya förutsättning-
arna om den växande industrin inom ett geografiskt område har den specifika 
kompetens och den kritiska massa som krävs för att bilda ett dynamiskt industri-
ellt kluster. Exempelvis innefattar metallindustrin den under det sena 1800-talets 
starkt växande verkstadsindustri i det industrisamhälle som Sverige under perio-
den utvecklas till.103 Förekomsten av metallindustri kan också ses som en indi-
kator på en regional potential för klusterbildningar, i meningen att branschen 
står för en innovativ utveckling av nya produkter. Om vi också ser till det lång-
siktiga perspektivet på industriell omvandling och regional förändring, måste 
betydelsen av en historisk tradition vad gäller produktion och produktutveckling 
beaktas. Vad gäller stigberoende kan det ses som ett tekniskt sådant, vilket har 
direkt koppling till industridistriktets eller industriklustrets historiska engage-
mang i en form av teknisk/teknologisk inriktning. Den historiska traditionen kan 
översättas med förekomsten och utvecklingen av lokala marknader, vilka både 
innefattar en historisk handel med jordbruksprodukter och ett utbyte inom ramen 
för tidig industriell verksamhet. Här måste exempelvis effekten av regleringen 
av järnhanteringen inom det administrativa Bergslagen studeras – bidrog den till 
att låsa in verksamheten eller skapade den nya förutsättningar?  

Detta är frågor som kommer att diskuteras när vi har resultaten av den em-
piriska undersökningen av järnproduktionens utveckling och järnhanteringens 
regionala lokalisering och omvandling mellan 1368 och 1910.  

                                                 
103 Magnusson (1997) s. 318ff. samt Schön (2000), s. 220ff. 
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3. Järnhanteringens allmänna utveckling och förutsättningar 
 
I detta kapitel diskuteras resultaten i tidigare forskning om den historiska ut-
vecklingen av svensk järnhantering. Särskilt betonas den institutionella särlös-
ningen för järnproduktionen mellan 1637 till slutet av 1850-talet. Kapitlet avslu-
tas med en sammanfattning av de faktorer som förklarar produktions- och loka-
liseringsförändringar: teknisk utveckling, marknadsförhållanden och organisato-
risk förändring. 
 
 

3.1. Kronologiska huvuddrag – en höghastighetsresa 
Järnhanteringen i det vi idag kallar Sverige har en lång historia som sträcker sig 
tillbaka till ca 500 f.Kr. med en verksamhet lokaliserad till Götaland och Svea-
land. Det finns indikationer på att järnhantering förekommit så lång tillbaka som 
1000-800 f.Kr i de östra och centrala delarna av Mellansverige.104 Om vi beaktar 
de knappa uppgifter som finns angående svensk järnhantering under äldre tid 
finns det även här olika regionala utvecklingsmönster. Inom den arkeologiska 
forskningen återfinns ett antal C14-dateringar i olika svenska regioner. De äldsta 
dateringarna gäller Småland, som uppvisar järnproduktion under bronsåldern 
från 400 f.Kr. till 400 e.Kr. Det finns även ett antal fynd från Jämtland med da-
teringar som sträcker sig från 200 f.Kr. Under 400-500 e.Kr kan vi också se ett 
ökat antal dateringar från Dalarna. Fram till början av medeltiden är Dalarna den 
region som uppvisar det högsta antalet dateringar. Även i Hälsingland, Värm-
land, Västergötland samt Halland och Småland återfinns fynd av järnhantering 
under samma period. Det är dock under senare delen av 1100-talet som bergs-
bruket och järnframställning i Mellansverige verkligen tar fart.105 Utifrån tidiga-
re forskning framstår det mellansvenska området redan under den tidigmoderna 
perioden som en region där man finner de tydligaste inslagen av järnhante-
ring.106    

Från år 1368 finns det dokument som säger hur mycket osmundjärn Sverige 
exporterade till Lübeck. Här skall dock inte järnexportens volym och betydelse 
överdrivas. Som en jämförelse kan nämnas att den stockholmska smörexporten 
från samma år hade ett större värde än rikets järnexport.107

Slutsatsen man kan dra av exemplet ovan är att det i Sverige producerades 
järn under en lång tid, skriftligt dokumenterad från medeltiden, dock i jämförel-
                                                 
104 Hjärthner-Holdar (1993), s. 30ff samt s. 38f. 
105 Jonsson, K. et al. (2001), s 87f.  
106 Se exempelvis Boëthius (1951), s. 30. samt Nordstedt (1999). 
107 Hildebrand (1957), ss. 8-9. Se även Sahlin (1931), ss. 104-132. 
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se med den senare tidens volymer i en liten skala. Bergsmän tillverkade järnet i 
stor utsträckning för hand, genom att hämta malm från dagbrott i skogen, eller 
från myren/sjön, och därefter tillsammans med sina drängar bearbeta malmen till 
järn. Bergsmännen var bönder vilka producerade järn på säsongbasis som en del 
av den totala hushållsförsörjningen. Järnhanteringen utvecklades med tiden i och 
med att lokala hyttor och hammarsmedjor uppfördes. Denna utveckling tog fart 
under 1400-talets sista hälft. Den nya produktionsformen medförde också att 
järnframställningens organisation förändrades. Markägande bönder började 
samarbeta i arbetslag, och delade på produktionskostnader i hyttor och smedjor. 
Ett sådant samarbete stod att finna på en mängd platser i Mellansverige. Under 
1500-talet fick denna produktionsform sällskap av en annan. Den ökade efter-
frågan på järn stärkte Kronans intresse för materialet. Sålunda anlade Kronan 
egna produktionsenheter vilka i jämförelse med bergsmännens anläggningar var 
både större och mer tekniskt avancerade.108  

Under 1600-talet upplevde den svenska järnproduktionen och exporten en 
kraftig expansion. Nya bruk anlades, och Kronan avyttrade sina bruk till svenska 
och utländska adels- och köpmän. Detta medförde att en ny social grupp växte 
fram i Bergslagen – brukspatronerna – vilka utgjorde ett, i det närmaste, kapita-
listiskt inslag i de samhällen där de verkade. I övergången mellan 1500- och 
1600-talet finner vi också ett teknik- och produktskifte där den tidigare osmund-
produktionen i allt större utsträckning övergick till stångjärn. Tackjärn kom att 
vidareförädlas till stångjärn som därefter kom att bli den dominerande export-
produkten.109 Den svenska järnhanteringens betydelse för riket och Sveriges roll 
på den europeiska tidigindustriella arenan kan illustreras av importen av stång-
järn i London, inkörsporten till den viktigaste marknaden. År 1682 kom 88 pro-
cent av den totala mängden importerat stångjärn i London från Sverige. Denna 
siffra är endast ett exempel på den internationella handeln med järn under denna 
tid, likafullt speglar den Sveriges position i den internationella järnhanteringen 
och handeln med dessa produkter. Det perifera landet Sverige var under 1600-
talet och början av 1700-talet en viktig aktör på den internationella järnmarkna-
den.110 Detta förhållande speglas också av att Englands och Wales import från 
Sverige av stångjärn var nästan lika stor som den egna produktionen under 
                                                 
108 Isacson (1992a), s. 40. Bergsmännens produktionsanläggningar konkurrerades dock ej ut 
förrän 1800-talets senare hälft. Sålunda fortlevde och verkade de två olika 
produktionsformerna parallellt i hart när tre sekel. Vidare skall, i jämförelse med 
bergsmännens produktion, ej storleken och den relativa teknologiska överlägsenheten vid 
kronobruken överdrivas. Produktionen vid kronobruken var generellt sett också relativt 
småskalig, innefattade inte heller någon större grad av arbetsdelning samt ägde ej heller någon 
centraliserad kraftkälla, Florén & Rydén (1992), ss. 43-46. 
109 Hildebrand (1987), s. 35ff. 
110 Hildebrand (1957), ss. 45-59 samt 104-110 samt (1987), s. 10f. se även Evens & Rydén. 
(2002) ss. 642-665. 
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1600-talets andra hälft och en stor del av 1700-talet.111 Om vi återgår till expor-
ten av stångjärn till England, nu sett i sin helhet, så stod svenskt stångjärn för 
nära nog 90 procent av den totala importen under den första delen av 1700-talet. 
Andelen sjönk gradvis under återstoden av 1700-talet som en följd av konkur-
rensen från andra länder, främst Ryssland112, och under det sista decenniet ut-
gjorde den svenska andelen endast 40 procent av den totala stångjärnsimpor-
ten.113  

Sverige spelade därmed en relativt stor roll i den tidiga europeiska industri-
ella utvecklingen. Detta är något som också kan bidra till förståelse för statens 
förändrade politik i förhållande till järnhanteringen. Förändringen gjordes ge-
nom att produktionen och i förlängningen även exporten av järn reglerades.   
Regleringen sköttes genom det särskilda ämbetsverk som instiftades 1637 och 
från 1647 gick under namnet Bergskollegium (BK). Därifrån utgick en mängd 
påbud och restriktioner angående skogsransonering, arbetsdelning och priskon-
troll av kol och tackjärn. Sålunda var varje produktionsenhet samt bergslag114 
tämligen hårt administrativt reglerad.115 Det är alltså i och med detta det admi-
nistrativa Bergslagen uppkommer. I sammanhanget är det på sin plats att nämna 
också Jernkontoret (JK), som bildades 1747 och kan sägas vara bruksägarnas 
intresseorganisation. Denna organisation har haft en stor betydelse för Sveriges 
järnhantering, där den verkade i symbios med BK. Ett exempel på detta är att 
tjänstemän som anställdes av JK ofta fick status av offentligt anställda då de 
också fördes in i BK:s organisation. Här uppkom, också ur ett institutionellt per-
spektiv, en spännande växelverkan mellan å ena sidan BK och andra sidan orga-
nisationen JK.116  

Graden av storskalighet inom järnhanteringen under 1600-talet ska dock 
inte överdrivas. Produktionen av järn kännetecknades under denna tid av relativt 
låg arbetsdelningsgrad jämfört med senare perioder när det gäller mekanisering 
och avsaknaden av en centraliserad kraftkälla.117 Järnhanteringen i Sverige kom 
att under 1700-talet präglas av kontinuitet och traditionell produktion med sina 
                                                 
111 King (2005), ss. 17-24. 
112 Hildebrand (1957), ss. 45-59 samt 104-110 samt (1987), s. 10f. se även Evens & Rydén. 
(2002) ss. 642-665. 
113 King (2005), 16ff. 
114 Med bergslag menas att den korporation som bedrev järnhantering inom ett geografiskt 
område var styrd utifrån specifika privilegier (att bryta malm etc.) och regler (för 
produktionen). Sålunda var det en särskild juridisk konstruktion för områden med 
gruvfyndigheter, vilken har sina rötter i medeltiden och en juridisk slutpunkt under 1850-
talets senare hälft. Se exempelvis Ringmar (1999),s. 19, 120. samt Nordstedt (1999), s. 12ff. 
Med begreppet Bergslagen åsyftas vanligtvis den större agglomerationen av bergslager som 
återfanns i Mellansverige – det administrativa Bergslagen. 
115 Ringmar (1999), s. 12ff. 
116 Denna del kommer att behandlas närmare i avsnittet 3.2. 
117 Florén & Rydén (1992), s. 45f.  
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rötter i 1600-talets förändringar, regleringar och expansion.118 Likafullt innefat-
tar perioden från ca 1600 till mitten av 1700-talet en expansion av den svenska 
järnhanteringen som under höjdpunkten stod för uppskattningsvis en tredjedel 
av den europeiska järnproduktionen. Efter denna expansiva fas följde under res-
terande del av 1700-talet en period av stagnation i volymernas absoluta tal och 
en recession sett till övriga Europas järnproduktion.119  

Om vi vänder blicken mot 1800-talet, är det under detta sekel vi finner kraf-
tiga förändringar och nya förutsättningar för järnhanteringen i Sverige. Den all-
männa bilden är att den traditionella järnhanteringen under 1800-talet kom att 
påverkas från tre håll. Det ena var att den internationella konkurrensen skärptes. 
Det andra var den vetenskapliga revolutionen, med andra ord en kraftig teknisk 
och teknologisk utveckling. Den tredje faktorn var liberaliseringen av reglering-
ar, privilegiesystemet, som tidigare hade styrt järnhanteringen.120

1800-talet var en omvälvande tid i den mellansvenska järnhanteringens his-
toria då de krafter som ovan nämndes bidrog till att produktionen i sig förändra-
des. Vidare förändrades den geografiska positionen av produktionsenheter. Pro-
duktionen centraliserades och koncentrerades till färre enheter. Perioden 1850- 
fram till 1890-talet kallas ofta bruksdöden. Denna drabbade framförallt de pro-
duktionsenheter som inte hade möjlighet att utvidga sin produktion. Oförmågan 
berodde vanligtvis på kraftbrist, begränsade råvarutillgångar, geografiskt och 
logistiskt ofördelaktig placering av produktionen, eller att de helt enkelt sågs 
som mindre fördelaktiga investeringsobjekt. Produktionsenheterna som lades ner 
efter 1890-talet föll generellt sett offer för att produkterna mötte en sviktande 
efterfrågan, vilket exempelvis gällde lancashirejärn. Vidare drabbades de an-
läggningar som fortfarande använde träkol i tillverkningsprocessen när konkur-
rensen med exporten av skog och träprodukter ökade.121

Den tekniska utvecklingen inom ramen för en träkolsbaserad produktion 
under perioden 1805 till 1910 kan ses som att den svenska järnhanteringen för-
                                                 
118 Florén & Rydén (1992), s. 46. 
119 Hildebrand (1987), ss. 9-18. Se även avsnitt 4.1 och 4.2. för utvecklingen av den svenska 
järnhanteringens produktion och export i ett långsiktigt perspektiv. Med avseende på 
järnhanteringens genomslag visar Ågren (1992) att redan under tidigmodern tid var inte 
socknar med stor järnhantering självförsörjande i fråga om jordbruksprodukter. Detta bidrog 
till att specialiseringen och jordbruksproduktionen tilltog i agrara församlingar i omlandet, 
vilket också innebar att den lokala marknaden utvecklades. Detta stärks också om vi betänker 
att ”Bergslagen” och Faluområdet under perioden av 1635-1719 innefattar, bortsett sex år för 
den förstnämnda och tre år för den senare, högre priser på spannmål än Stockholm. Se 
Hansson (2006), s. 193f.  
120 Rydén (1990), s. 43ff. 
121 Eriksson (1955), ss. 308-309.  I detta sammanhang skall poängteras att träkolet som 
bränsle i järntillverkning, inte fullständigt kom att ersättas förrän en bra bit in på 1900-talet. 
Exempelvis producerades 35 procent av det svenska tackjärnet år 1948 helt eller delvis med 
hjälp av träkol, se Arpi (1951), ss. 100f. Se även Jonasson (1949), s. 187. 
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ändrade och omstrukturerade sin produktion för att klara av de nya förutsätt-
ningarna och den förändrade marknadssituationen under 1800-talet uttrycks av 
Heckscher på följande sätt: ”Man skulle möjligen kunna säga att deras insats 
utgjorde det ärofullaste bladet i den svenska järnhanteringens och t.o.m. i Sveri-
ges ekonomiska historia.”122 Under seklet finner vi också en förändrad efterfrå-
gestruktur som bidrog till att kompensera för en vikande europeisk efterfrågan 
på svenskt järn. Exporten på USA ersatte nästan helt bortfallet utifrån den hård-
nade konkurrensen i Europa.123

Järnhanteringens tekniska utveckling under 1800-talet är ett stort och om-
fattande ämne som här endast berörs översiktligt. Dessa förändringar kom att 
ställa nya krav på näringens lokalisering. Flertalet innovationer var inspirerade 
av och hämtade från utlandet och framförallt från England, från vilket tekniken 
hämtades.124 Dock var det, som vi skall se, i stor utsträckning också en fråga om 
att anpassa nya tekniska lösningar till de svenska förhållandena. Under 1800-
talets inledande decennium kom den tekniska förändringen att ta fart. Under 
1830-talet introducerades varmbläster i både masugnar och smideshärdar, vilket 
för masugnsdriften vid enskilda försök visade en produktionshöjning med 50 
procent och en minskad kolåtgång med en knapp tredjedel. Även rostningen av 
malm effektiviserades, vilket sammantaget betydde att från 1830-talet kom 
dygnsproduktionen att öka, med sänkta kolkostnader, vid de svenska hyttorna. 
Vidare kom själva konstruktionen av masugnarna att förändras runt 1800-talets 
mitt där den nya konstruktionen var påtagligt större än tidigare modeller, vilket 
medgav en ökad dygnsproduktion. Ett exempel är den mellan 1859 och 1861 
uppbyggda masugnen i Långshyttan som medgav en dygnsproduktion om 16 ton 
per dygn, vilket skall jämföras med den gamla masugnens dygnsproduktion om 
sex ton. De nya masugnskonstruktionerna bidrog till en reducerad kolåtgång per 
ton producerat stångjärn. Masugnsanläggningarna kom under 1800-talets andra 
hälft att minska i antal samtidigt som produktionen ökade, vilket betydde att en 
koncentration till större enheter skedde för tackjärnstillverkningen. Det var först 
under 1890-talet som koks kom att nyttjas vid masugnsanläggningar och denna 
användning var starkt begränsad till sin omfattning fram till 1914.125  

Vad gäller stångjärn och den under 1800-talet framväxande stålproduktio-
nen, var tysksmide och vallonsmide de två huvudsakliga produktionsmetoderna. 
Diskussionen stod å ena sidan om huruvida Sverige skulle införa de engelska 

                                                 
122 Heckscher (1941), s. 284. 
123 Attman (1986), ss. 9-30. 
124 Se exempelvis Rydén (2006), ss. 139-159. 
125 Attman (1986), ss. 31-40. Se även Edström (2004a) s. 60ff. i avseende på masugnarnas 
utveckling under andra halvan av 1800-talet, samt Edström (2004b), s. 65ff. för varmbläster i 
produktionen. 
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puddling- och valsningsprocesserna och å andra sidan hur det historiska tysk-
smidet kunde ersättas av nya metoder.126  

Generellt sett kan man dela in utvecklingen av stångjärnsproduktion och 
senare den växande ståltillverkningen i två övergripande faser. Den första fasen 
sammanfaller med lancashiresmidets genombrott och den andra fasen utgörs av 
götstålstekniken.127 År 1830 genomfördes de första svenska försöken med en 
helt sluten smälthärd där räckningen skedde vid en egen härd. Detta försök var 
till en början inte kostnadseffektivt. Först vid mitten av 1840-talet konstruerades 
den första träkolsbaserade vällugnen med ett lyckat resultat. Detta utgjorde 
grunden för lancashiremetodens genombrott, vilken konstituerades av en lägre 
produktionskostnad och ett järn av hög kvalitet. Särskilt i Värmland vann meto-
den stort genomslag. Vid de mindre bruken passade dock inte metoden. Där gick 
man i större utsträckning från tysksmidet till en härdfärskningsmetod som be-
nämndes franche-comté-smide. Således finner vi fyra metoder som nyttjades 
inom stångjärnstillverkning under 1850-talet. Till detta kom de första vals-
verken, som diskuterats och prövats sedan 1820-talet, kombinerade med lanca-
shiremetoden. Denna metod bidrog till en tydlig rationalisering av produktionen. 
Med andra ord kan man säga att valsningen betydde ett tydligt steg mot en in-
dustriell produktion i större skala. Dock utgjorde det hammarsmidda stångjärnet 
fortfarande lejonparten av produktionen in på 1860-talet. Detta decennium kom 
å andra sidan att innefatta det fullständiga genombrottet för lancashiremetoden, 
vilket utifrån tidigare skrivna innebar att de mindre bruken som nyttjade tysk-
smidet alternativt franche-comté-smide försattes i en svårare konkurrenssitua-
tion då de större bruken sänkte sina produktionskostnader i större utsträck-
ning.128  

Bessemerprocessen kom att innebära introduktionen av götstålsproduktion 
från 1858. Denna fick dock inte ett omfattande genomslag eftersom den inte 
tillät svavel- och fosforerande slagg. Å andra sidan gav Bessemerprocessen 
upphov till att processtänkandet stärktes inom produktionen. Sura och basiska 
Martinprocesser samt thomasprocessen var de andra götstålsprocesser som in-
troducerades under de sista decennierna av seklet. Den sura martinprocessen 
kunde nyttja skrot för stålsmältning och denna skulle bli den dominerande pro-
cessen inom svensk specialstålsindustri. Den basiska processen kunde raffinera 
ett stålbad från svavel och fosfor med hjälp av basisk slagg, vilket i första hand 
innebar att man kunde använda relativt billiga råvaror i form av köpskrot. Tho-
masprocessen fick sitt genombrott under 1890-talet och kan liknas vid en basisk 
bessemerprocess där den främsta skillnaden är att denna process kunde ta tillva-

                                                 
126 Attman (1986), ss. 44-45. 
127 Jonsson (1983), s. 105f. 
128 Attman (1986), ss. 50-58. 
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ra malm med en relativt hög fosforhalt. Detta var ett betydande genombrott då 
Sverige har väsentliga järnmalmsfyndigheter med hög fosforhalt. Dessa malmer 
hade inte tidigare kunnat nyttjas då järnet, bearbetat med traditionella metoder 
blev för sprött.129  

Det är dock på sin plats att rekapitulera de två faserna i den tekniska ut-
vecklingen. I Tabell 3:1 kan vi se att lancashiremetoden i fråga om stång-
järnstillverkning var dominerande i slutet av 1880-talet. Den växte parallellt 
med götstålsmetoderna, vilket ledde till att valsverken ökade i antal och betydel-
se. Finvalsverk tillkom 1860-1890, vilket gav en ökad produktion av exempelvis 
tråd. Sammantaget bidrog valsverken dels till en ökad produktion, och dels till 
att bruksdriften kom att koncentreras. Å andra sidan bidrog denna utveckling till 
att lancashire- och franch-comtébruk som stannade kvar på hammarsmidets nivå 
kom att erfara stora lönsamhetsproblem, vilket bidrog till den s.k. bruksdö-
den.130

 

Tabell 3:1. Stångjärnstillverkning i Sverige, 1887 

Metod Antal verk Antal härdar 
Tillverkning, 
ton 

Vallon 10 30 6977 
Franche-comté 67 90 12210 
Lancashire 113 406 201536 
Puddel 1 3 381 
Summa härdfärsk-
ning 191 529 221104 
Bessemer   19688 
Martin   14545 
Summa götmetall   34233 
Summa stångjärn   255337 

 
Källa: Källa: Edström, John Olof (2004a), Svensk järn- och stålmetallurgi genom tiderna – 
allmän översikt från 1850 och framåt, i Berg, Bertil et al (red.), Järn- och stålframställning. 
Utveckling i Sverige 1850 till 2000, Del II, Jernkontorets Bergshistoriska Skriftserie, Nr. 41, 
Stockholm. s. 63. 
Not: I stångjärnsproduktionen inräknas en del av götmetallsprocesserna där den totala 
götproduktionen var 110078 ton år 1887. Puddelverket återfanns i Surahammar. 

 
Antalet stångjärnsverk sjönk år 1862 från 440 anläggningar till 270 år 1880. 
Från mitten av 1880-talet ökade götstålsprocesserna i den svenska järn- och stål-
industrin, och kom under tiden fram till första världskriget att bli den domine-
rande produktionsformen. Enligt Kommerskollegiums undersökningar återfanns 

                                                 
129 Edström (2004a), ss. 48-59. Se även Jörnmark (2004), 68ff. 
130 Attman (1986), ss. 67-75. 
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år 1913 79 järnverk i Sverige. De tio största stod för 55 procent av produktionen. 
Ett annat centralt inslag i koncentrationsprocessen var att tackjärnstillverkningen 
i större utsträckning kom att lokaliseras i direkt närhet av stångjärns- och stål-
framställningen.131 Perioden 1885-1913 utmärks av att den traditionella bruks-
verksamheten i en allt större utsträckning vidareförädlade järn- och stålproduk-
ter vid själva verket.132  

I relation till avhandlingens undersökningar och syfte visar den tidigare 
forskningen angående teknisk förändring inom järnhantering på kraftiga om-
ställningar inom produktionsteknik. Detta skedde framförallt under 1800-talets 
senare hälft. De nya produktionsteknikerna, exempelvis valsning och götståls-
processer, krävde och bidrog till en ökad koncentration av insatsvaror och pro-
duktionsled. Detta är något som kom att påverka lokaliseringen av järnhanter-
ingen och den framväxande stålindustrin. De tekniska förändringarna utgör här 
ett brott mot den tidigare mer småskaliga och geografiskt utspridda näringen. 
Den småskaliga och utspridda strukturen inom den traditionella järnhanteringen 
har förklarats utifrån att träkolstillgång i närområdet var en förutsätt-
ning/begränsning för lokaliseringen.133

En förutsättning för utvecklingen av mer koncentrerad produktion var järn-
vägsbyggandet. Före 1800-talet var vintertransporter med häst och släde det bil-
ligaste transportsättet. Också naturliga sjö- flod- eller kustfraktmöjligheter var 
billigare än landtransporter. Olika transportslag kombinerades för att frakta god-
set med den reglering av körsysslor som den privilegierade näringen var berätti-
gad till av Kronan. Detta betyder att det inte var antalet kilometer företagaren 
betalade för, utan det var priset per skeppund. Generellt kan dock sägas att 
transportkostnaderna stod för en relativ stor andel av priset. Ett exempel är 
Gnarps masugn, i Hälsingland, och priset för malm som köptes från Norberg i 
Västmanland under början av 1790-talet. Malmen kostade 36 skilling per skep-
pund och en fjärdedel av detta var den faktiska kostnaden för själva malmen till 
producenten i Norberg. Hälften av priset var betalning för landtransporten mel-
lan Norberg och Västerås. Den sista fjärdedelen utgjordes av sjötransporten från 
Västerås, över Stockholm, till hälsingekusten. Om vi beaktar stångjärnets trans-
portväg att under den tidigmoderna tiden gick tre fjärdedelar mot Östersjön och 
Stockholm som största utförselområde.134

Sammantaget illustrerar detta att transportfrågan alltid varit av betydelse för 
den svenska järnhanteringen. Likaledes kom problemet att ökade när produktio-
nen växer och kom behovet av en permanent, pålitlig och billig transportlösning. 
Detta kom att förtydligas under 1800-talet då vi i senare kapitel diskuterar pro-
                                                 
131 Jonsson (1983), s. 106. 
132 Attman (1986), s. 91. 
133 Heckscher (1907), s. 95f. 
134 Hildebrand (1957), ss. 314-319. 
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duktionsutveckling och transportmässiga förändringar såsom järnvägsbyggande 
och kanalverksamhet i Mellansverige. 

Vid sekelskiftet 1900 uppvisade järnhanteringen ett tämligen brett spektrum 
av tillverkningsenheter, från relativt stora, såsom götstålsanläggningarna i till 
exempel Fagersta och Domnarfvet, till relativt små hyttor med jämförelsevis li-
ten årsproduktion. Under 1800-talets senare del hade bruksdöden drabbat olika 
delar av Mellansverige olika hårt. Det var generellt sett den västra delen av re-
gionen som drabbades hårdast. I exempelvis Värmlands län fanns det år 1860, 
94 verksamma stångjärnbruk och år 1890 var siffran 17. Under denna lade över 
80 procent av anläggningarna ned i Värmland.135  Dock bör det påpekas att såg-
verksindustrin kraftigt expanderade i denna landsände.136Avslutningsvis kan vi 
konstatera att tidigare forskning pekat på att järnhanteringen förändrades kraftigt 
under 1800-talet. En bidragande orsak till denna utveckling kan ha varit den 
statliga regleringen av järnhanteringen i Mellansverige, vilket närmast ska dis-
kuteras.  

Efter denna kronologiska överblick skall vi i kommande avsnitt rekapitulera 
och fördjupa avhandlingens områden som mer direkt rör förklaringsfaktorerna: 
institutionell reglering, teknisk utveckling, insatsvaror, relativpriser och konkur-
rens samt organisatorisk förändring.  

 
 

3.2. Det administrativa Bergslagen 
I detta avsnitt skall vi närmare beakta den regelkonstruktion som omgärdade 
svensk järnhantering under en drygt tvåhundraårig period från 1630-talet till 
1850-talet. Med andra ord skall här det administrativa Bergslagen presenteras, 
för att senare kontrasteras mot resultatet av undersökningarna angående lokalise-
ring och sysselsättningsstruktur i Mellansverige – det ekonomiska Bergslagen. 
Det statliga organ som genom dessa regleringar styrde förhållandena inom 
svensk järnhantering var Bergskollegium (BK).137 Kronans ambitioner att styra 
och kontrollera järnhanteringen sträcker sig tillbaka till medeltiden där de äldsta 
bergslagerna inrättades redan under 1300-talet.138 Först under 1500-talets första 
hälft gjorde Kronan stora ansträngningar gjordes för att öka järnproduktionen 
och initiativ togs för att öka yrkeskunnandet och förbättra produktionstekniken 

                                                 
135 Jonsson (1983), ss. 105-108. se även Söderberg (2000), ss. 99-131.  
136 Sejersted (1980), ss. 170-178. Se även Arpi (1959), s. 131ff.  
137 Isacson (1998), s. 43. I sammanhanget bör också tilläggas att Bergskollegium saknar en 
nutida översiktlig och heltäckande historik av dess uppdrag, gärningar och roll inom svensk 
järnhantering. Standardverket inom detta område är fortfarande Almquist (1909).  
138 Ett exempel är Norbergs bergslag som enligt skriftliga källor fick sitt privilegiebrev 1354, 
se Pettersson (1994), s. 13.  
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inom hanteringen av järn. Osmundjärnet började ersättas av stångjärnet som den 
viktigaste slutprodukten, och Kronan startade nya produktionsanläggningar, så 
kallade Kronobruk. Produktionen av järn förblev under 1500-talet och början av 
1600-talet relativt småskalig, vilket delvis kan förklaras av att exempelvis stång-
järnshamrar och hyttor också under denna period drevs säsongvis av bergsmän. 
Vid 1600-talets början förändrade Kronan sin strategi i och med att privat ägan-
de uppmuntrades.139 Grundandet av BK var också ett resultat av Kronans för-
ändrade politik på 1600-talet. Den nya näringspolitiken var en strävan att syste-
matisera och på ämbetsmässig grund reglera järnhanteringen i riket, vilken tidi-
gare hade varit uppbyggd på ett mindre systematiserat privilegieförfarande.140 
Sålunda upprättades det administrativa Bergslagen 1637. Systemet gällde inte 
bara järnhantering, utan också silver- och kopparhantering. Regleringen avveck-
lades slutligen 1859.141 Det administrativa Bergslagens geografiska och juridis-
ka utbredning visas i Figur 3:1. 

Bergslagen sträckte sig likt en bågformad skiva från Gävle i norr till Norr-
köping i söder. Den östra gränsen av denna region följer, grovt sett, det som idag 
brukar definieras som området Mälardalen. Vad gäller formen kan också poäng-
teras att det administrativa Bergslagens västra gräns endast tangerar Värmlands 
läns östra delar, något som kan vara värt att komma ihåg när vi nedan skall se 
närmare på sysselsättningsstrukturen i Mellansveriges församlingar. 

Det administrativa Bergslagen omfattades som ovan nämndes av en speciell 
lagstiftning vilken hade sitt huvudmannaskap i BK. Innan vi närmare, om än 
översiktligt, behandlar dessa regler, och syftena med dem, kan det vara på sin 
plats att betona den juridiska styrkan i regleringen av näringen i relation till riket 
lagstiftning. Detta illusteras tämligen tydligt av Lindqvist: som menar att: ”The 
mining industry formed a state within the state, and only in case of homicide did 
the law of the land have precedence.”142  
 
 

                                                 
139 Isacson (1998), s. 44. 
140 Isacsson (1998), s. 44ff. se även Karlsson (1990), ss. 43-59, samt Ringmar (1999), s. 12f, 
och s. 227f. 
141 Heckscher (1935), s. 145ff. 
142 Lindqvist (1984), s. 94. År 1828 överflyttades Bergskollegiets domsrätt på de allmänna 
domstolarna, se Nordisk familjebok, Uggleupplagan, (1904), band 2. 
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Figur 3:1. Karta över det administrativa Bergslagen, 1637-1859. 

 
Källa: Heckscher, Eli F. (1935), Sveriges Ekonomiska Historia. Från Gustav Vasa, Del I:I, 
Albert Bonniers Bokförlag, Stockholm, bilaga. 
 
 

3.2.1. Regleringar av svensk järnhantering 
De övergripande anledningarna till att Kronan i början av 1600-talet förändrade 
sin strategi för järnhanteringen är flera. För det första utgör krigen under stor-
maktstiden en påverkansfaktor. Där järnhanteringen spelade en viktig roll för 
den militära rustningen, vilket skapade incitament för Kronan att öka kapacite-
ten i och kontrollen av järnhanteringen.143

                                                 
143 Isacson (1998), s. 45f. samt Hildebrand (1957), s. 80f. 
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För det andra kan regleringspolitiken ses som ett led i den framväxande 
merkantilistiska politiken från 1600-talets början. Målet under drygt 200 var att 
trygga och utveckla järnhanteringen i riket, och i förlängningen att skapa en 
ekonomisk bas för rikets utveckling och överlevnad. Därför utformades re-
gleringspolitiken för att säkerställa att näringen fick en bra och billig arbetskraft, 
samt en jämn och billig tillgång på råvaror, vilket gällde både malm och träkol. 
Slutligen fanns det också ett övergripande mål att trygga förmånliga avsätt-
ningsmöjligheter för färdiga produkter. Förordningarna kom i praktiken att röra 
gruvor, skogar, hyttor, hammarsmedjor, manufakturer, arbetskraft och försälj-
ning. Förordningar och dekret gällande järnhanteringen utfärdades genom så 
kallade bergsordningar. Det var dock inte förrän i mitten av 1700-talet som re-
gleringspolitiken utformades enligt en utpräglad detaljstyrningsplan. Det var 
först under mitten av frihetstiden som förordningarna reglerade enskilda produk-
tionsenheters produktionsvolym. Dessa detaljplaner gjordes av en självständig 
myndighet i Stockholm – BK, som också hade lokal administration i olika delar 
av det administrativa Bergslagen, så kallade Bergsmästardömen.144  

Den förda regleringspolitiken inom järnhanteringens område kan summeras 
i tre närbesläktade målsättningar. Den första gällde att trygga tillgången på ar-
betskraft och en hög nivå av yrkeskompetens. Denna målsättning kan på sätt och 
vis liknas vid det under medeltiden instiftade skråväsendet. Utifrån detta utfor-
mades speciallagstiftning gällande exempelvis smeder och masmästare verk-
samma inom näringen. I linje med detta specificerades kompetenskrav för yrket 
och bruksägare förbjöds bland annat att hyra smeder och masmästare som ej 
kunde uppvisa bevis för sitt yrkeskunnande. Den andra övergripande målsätt-
ningen var att trygga och öka Kronans inkomster. Detta gjordes genom att på 
legislativ bas styra organiseringen av produktionen för att på så sätt reducera 
kostnader och öka produktionen av stångjärn samt, vilket kan sägas utgjorde den 
tredje målsättningen, att säkerställa en kvalitet som efterfrågades på den europe-
iska marknaden.145 Låt oss nedan lite närmare beakta vad de faktiska reglering-
arna innefattade och vilket utfall de fick inom den svenska järnhanteringen och 
det administrativa Bergslagen. Nedan sammanfattade regleringar utgjorde sam-
mantaget centrala inslag i det institutionella ramverk vilket den svenska järnhan-
teringen verkade inom och styrdes av.  

Ett centralt inslag i den förda bergsverkspolitiken gällde regleringar 
skogstillgångar i det område som utgjorde det administrativa Bergslagen. Ett 
motiv var här rädslan för skogsbrist. Kärnan i detta var träkolets nyckelposition i 
järnhanteringen. BK fruktade helt enkelt att skogarna skulle skövlas vid ett för 
                                                 
144 Isacson (1998), s. 46. samt Rydén (1990), s. 16f. Vad gäller Bergsmästardömen fanns 
också dessa i andra delar av dåtida Sverige, exempelvis Finland och Småland. Dock var 
huvuddelen av Bergsmästardömena belägna inom ramen för det administrativa Bergslagen. 
145 Isacson (1998), s. 48f. samt Ringmar (1999), s. 227. 
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stort uttag. Sålunda reglerade man skogstillgångarna och gav gruvor och masug-
nar företräde till skogsnyttjande. Bruksägare inom det reglerade området fick 
också förtur vid försäljning och avyttring av hemman.146 I denna reglering hade 
bruken, mot en blygsam betalning, förtur till de så kallade rekognitionskogarna. 
I många fall ägde bruken egna marker där kolning bedrevs, framförallt inom det 
administrativa Bergslagen. I dessa områden bands bönder vid kolningen genom 
att bruken slöt kolningskontrakt med dem. Detta avtal innebar att bonden som en 
del av betalningen för att få verka på brukens ägor ålades att producera träkol till 
en fast mängd och till ett fast pris. Vidare förbjöds bruken att konkurrera inbör-
des om skogstillgångarna och järnmalmen. Ett annat inslag inom ramen för detta 
var att det förelåg skattefrihet på mark förbehållen järnhantering.147  

I det politiska och idémässiga regleringspaketet ingick också strävan efter 
att etablera stångjärnsmedjor utanför det administrativa Bergslagen. Om ett nytt 
bruk/stångjärnshammare skulle upprättas innanför den administrativa gränsen, 
krävdes en noggrann undersökning av tillgången på träkol i området. I praktiken 
utföll politiken inte helt enligt planen eftersom stångjärnsmidet inte upphörde i 
det administrativa bergslagen utan fortsatte på flera håll. Dock skall poängteras 
att tidigare forskning pekar på att tillväxten utanför det administrativa Bergsla-
gen var kraftigare under 1600-talet än inom detsamma. Områden, med relativt 
stor tillväxt, som västra Värmland och Uppland.148  

Ett andra område som Bergskollegium försökte reglera var priserna på järn 
produkter. Man strävade efter att hålla nere kostnaden för insatsvarorna, vilket 
är starkt korrelerat till de regleringar som är beskrivna i stycket ovan. Vidare 
sattes produktionstak, så kallade smidesförordningar, för att undvika överpro-
duktion med hänsyn prisutvecklingen och skogsbristen.149 

Ett tredje område som regleringspolitiken strävade mot var att säkerställa 
kvaliteten på exporterade varor. Denna intention genomfördes i praktiken genom 
att allt järn som skulle exporteras vägdes och kontrollerades i en stapelstad innan 
det lastades ombord för vidare transport. Om stångjärnet inte uppfyllde kvali-
tetsnormerna vräktes det helt frankt i havet.150  

                                                 
146 Isacson (1998), s 50f. 
147 Isacson (1992b), s. 5f. 
148 Isacson (1998), s. 50f.  Med avseende på den svenska skogsbristen se även Wieslander 
(1936), Svidén (1996), Eliassson (1996), Arpi (1951) samt genomgång av 
rekognitionsskogarna som återfinns också i Kuylenstierna (1916). Uppkomsten och grunden 
till regleringen av järnhanteringen har varit/är föremål för en relativt omfattande debatt, där 
den ena sidan hävdar knappheten på träkol som huvudorsak och den andra sidan hävdar att 
regleringar främst skall ses som ett medel för Kronan att idka av en form av 
monopolprissättning. För en översikt av denna debatt se Florén/Rydén (1996) samt Lindberg 
(2004). 
149 Hildebrand (1957), s. 160ff. Högberg (1969), 80ff. Isacson (1998), s. 50.  
150 Isacson (1998), s. 50f. 
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Ett annat område där regleringar av produkter och produktionen av järn var 
av betydelse är övergången från export av osmundjärn till stångjärn. Före inled-
ningen av 1600-talet exporterades främst osmundjärn från Sverige, vilket i stor 
utsträckning vidareförädlades i det dåtida Preussen (Gdansk, Elblag och Lübeck) 
för vidare export från Östersjön.151 Detta upphörde med förbudet att exportera 
osmundjärn under de första decennierna av 1600-talet. En första reglering inför-
des 1604 men fick ett reellt genomslag först på 1630-talet.152    

Avregleringen av den det administrativa Bergslagen var en process som in-
leddes i början av 1800-talet och kan sägas vara avslutad i slutet av 1850-
talet.153 Sålunda kan man se avregleringen som en utfasning av det merkantilis-
tiskt inspirerade tankegodset som sedan länge ledsagat den svenska järnhanter-
ingen. Rötterna till denna avreglering står att finna i utvecklingen av järnhanter-
ingen i Sverige och övriga Europa. Sveriges minskade andel av järnexporten i 
Europa under andra hälften av 1700-talet, var ett resultat av en ökande konkur-
rens på den internationella marknaden. Fastän 1700-talet dominerades av träko-
let, en produkt som Sverige hade en relativt riklig tillgång på, var det också un-
der detta sekel som stenkolet började nyttjas i järnframställningen. I slutet av 
seklet fick puddelprocessen en fastare form och kunde användas i större skala 
inom järnframställningen. Detta var framförallt revolutionerande för ett land 
som England. Stenkolet och dess nyvunna funktion inom järnframställningen 
kom sålunda att förändra styrkeförhållanden och ekonomisk utveckling i Euro-
pa, för att inte säga världen som helhet.154 Sveriges position kom att förändras 
på den internationella markanden, vilket påverkade inriktningen av den svenska 
järnframställningen:  

 
”…när stenkoljärnets genombrott vid slutet av den här behandlade perioden 
[1700-talet] sprängde hela dess gamla position i luften. Den enda möjliga rädd-

                                                 
151 Åström (1963), ss. 32-33. 
152 Fritz (1972), s. 16. 
153 Vad gäller slutår för det administrativa Bergslagen går uppgifterna lite isär. Almquist 
(1909) framhåller 1857 som det definitiva slutåret medan Heckscher (1936), s. 477, 
framhåller perioden 1838-1859 som järnhanteringens liberaliseringsperiod. Avhandlingen 
ämnar inte välja sida i denna diskussion utan konstaterar att det administrativa Bergslagen 
blev formellt upplöst under 1850-talets senare hälft. 
154 Hildebrand (1987), s 34. Pomeranz (2000), s. 222f., 283f. Nef (1966), s. 251ff. samt Rydén 
(1998b) och (1990), s. 43f. I detta sammanhang kan det vara belysande att jämföra den 
inhemska stenkolstillgången i anslutning till järnframställning. Om vi jämför Storbritannien 
och Sverige var tillgången på stenkol i Sverige en promille (högt räknat) av det kol som fanns 
att tillgå i England, Wales och Skottland. Se exempelvis Norlin (1927), s. 23. Vidare var de 
relativt sett ringa koltillgångarna främst belägna i Skåne.  
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ningen låg sedan i kvalitetsproduktion, och det blev möjligt att hålla den vid 
liv.”155  

 

Svensk järnhantering var stadd i förändring under slutet av 1700-talet och i bör-
jan av nästkommande sekel, vilket också gällde regleringspolitiken. Under första 
delen av 1800-talet började regleringarna av järnhanteringen ifrågasättas.  

I sammanhanget var de ovan nämnda smidesförordningarna en källa till dis-
kussion. Dessa förordningar förändrades i och med att en viss produktionsök-
ning tilläts under 1800-talets första år. Denna förändring var dock inte tillräck-
lig, utan 1822 tillsattes en kommitté av regeringen för att utreda BK:s funktion 
och eventuella omdaning. Resultatet av denna kommittés omorganiseringsför-
slag av kollegiet blev dock intet. Från 1820-talet tilltog både liberala idéer, ny 
teknik och nya innovationer och järnhanteringen i sin helhet fortsatte att växa, 
vilket gjorde det än svårare att upprätthålla den då snart 200-åriga regleringen av 
näringen. Ett genombrott kan sägas vara när tackjärnshandeln år 1835 släppets 
fri inom Sverige och när bruksägarna tre år senare erhöll rätten att utöka smidet. 
År 1846 avvecklades smidesregleringarna helt, vilket innebar att från detta år 
kunde bruksägarna tillverka stångjärn i obegränsade volymer. Samtidigt med 
denna förändring avreglerades också träkolmarknaden då den detta år släpptes 
fri utanför bergslag. Inom bergslag gällde hembudsskyldigheten: att hemmans-
ägare som vill avyttra kol först måste fråga hyttelaget. Om detta inte ville köpa 
till ”gångbart pris” fick han sälja kolet utanför bergslagen. Detta upphörde 1850. 
Vad som vid denna tid återstod av regleringspolitiken var utskeppnings-
kontrollen samt hammarsmeds- och masmästarförordningarna. De sistnämnda 
avskaffades i mitten av 1850-talet och kvarvarande sysslor överfördes till kom-
merskollegium.156 Till detta kan också läggas malmexportens liberalisering med 
startpunkten 1857 och definitiva frihet från 1864.157  

Sålunda var en 220-årig regleringsepok över och det administrativa Bergs-
lagen var upplöst. Detta betyder också att för 1800-talets andra del finns det ing-
en administrativ gräns för vad som brukar åsyftas när man formulerar ordet 
Bergslagen. En gräns för detta Bergslagen kan efter slutet av 1850-talet sökas 
utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Detta motsäger på intet sätt att det ekonomis-
ka perspektivet också kan vara fruktbart för den tid då också det administrativa 
Bergslagen fanns. Avslutningsvis är det på sin plats att återigen poängtera skill-
naden mellan den statiska administrativa och den dynamiska ekonomiska re-
giondefinitionen. Den sistnämnda formen av region och dess geografiska grän-

                                                 
155 Heckscher (1949), s. 508. Med avseende på tekniska och teknologiska förändringar inom 
svensk järnhantering under slutet av 1700-talet och början på 1800-talet, se exempelvis Fritz 
(1991) och Adamson (1991).  
156 Isacson (1998), s. 51 ff. Arpi (1951), s. 87. Rydèn (1990), s. 46ff. samt (1998a), s. 115ff. 
157 Fritz (1967), s. 28ff. 
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ser är föränderliga över tid, då den grundläggande empirin stammar från ekono-
miska förhållanden som tenderar att ha förändrats under historiens lopp.    
 

 

3.3. Teknisk utveckling 
Järnhanteringens tekniska utveckling var särskilt intensiv och betydelsefull för 
näringens utveckling under 1600-talets övergång till stångjärnproduktion och 
1800-talets stora omvandling av transportvillkoren och de nya smältnings- och 
reningsprocesserna. Dessa förändringar skapade nya förutsättningar för produk-
tion, konkurrensvillkor och lokalisering. 

I den kronologiska utvecklingen ovan redovisades huvuddragen i den tek-
niska utvecklingen ur ett nationellt perspektiv. Där framhölls lancashiresmidet 
som den nya och dominerande produktionsmetoden under framförallt perioden 
1860-1890 inom den svenska järnhanteringen. Denna metod kom under slutet av 
1800-talet att få konkurrens av götstålsprocesserna, vilka med tiden kom att 
konkurrera ut lancashiresmidet. Den tekniska och teknologiska utvecklingen 
ledde till att de enskilda produktionsanläggningarnas storlek kom att växa. Göt-
stålsprocesserna, framförallt thomasprocessen, innebar också att nya malmfyn-
digheter kunde nyttjas. Det främsta exemplet under den aktuella perioden är 
Mellansveriges största malmfält, Grängesberg. De nya produktionsprocesserna 
betydde också att från 1890-talet kunde den fosforrika malmen exploateras. 
Malmbrytningen och stålproduktion utifrån thomasprocessen tog fart under 
1890-talet och med tiden kom även detta att betyda att omfattande järnmalmsfält 
i Norrbotten kunde tas i bruk för den fortsatta expansionen. Grängesfältets stor-
lek och dominans vad gäller malmbrytning började under 1890-talet, men å 
andra sidan bör beaktas att Mellansverige innefattade ett stort antal gruvor under 
perioden, 398 stycken år 1870 till 283 gruvor år 1910.158  

Den tekniska utvecklingen inom järnhanteringen under 1800-talets senare 
hälft är också en del av Sveriges industrialisering och vad som utgjorde centrala 
processer inom denna. Den svenska järnhanteringens komparativa fördelar, till-
gången på skog, malm och vattenkraft, minskade genom de tekniska förändring-
arna som skedde inom industrin på kontinenten. Detta ledde till att behovet av 
en strukturell förändring ökade inom den svenska järnhanteringen. Förändringen 
skedde genom de olika götstålsprocessernas genombrott och genomslaget för 
manufakturer vid järnbruken. Det sista i meningen att 1870-talet kom järnet och 
stålet att i större utsträckning bearbetas till plåt, tråd, rör och järnvägsräls. Paral-
lellt med denna process genomgick det traditionella stångjärnssmidet en föränd-
                                                 
158 Meinander (1968) samt Eriksson (1955), s. 184-196. Se även Bergdahl (2004), ss. 267- 
269. Gruvornas lokalisering i Mellansverige och relation deras relation till industriella 
koncentrationer studeras och utvecklas ytterligare i avsnittet 6.2. 
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ring genom lancashiresmidet, där inriktningen mot smidbartjärn av hög kvalitet 
stärktes. Detta var också en process präglad av ökad industriell koncentration 
och produktionsökningar samt stora utslagningar av enheter, bruksdöden, under 
1800-talets sista decennium. Nedläggningar av verksamheter betydde också att 
resurser lösgjordes i dessa områden för annan industri, exempelvis trä- pappers- 
och cellulosaindustri.159

Den ökande produktionen av järn och stål var, som indikerats, också av-
hängig av kraftresurser, som efter effektivisering av träkolskonsumtionen också 
i största utsträckning gällde vattenkraften. Elektrifiering av själva råjärnsfram-
ställningen och stålproduktionen kom dock inte att göra sin inmarsch i näringen 
förrän under 1910-talets inledning.160 Under avhandlingsperiodens avslutande år 
kan vi konstatera att träkolstackjärnet fortfarande dominerade produktionen av 
svenskt tackjärn då det stod för 91 procent av produktionen. Stenkolstackjärn 
stod för 8,9 procent och det elektrotackjärnet utgjorde 0,1 procent av den totala 
produktionen.161 Träkolsproduktionen är arealberoende, och stora mängder trä-
kol nyttjades i varje steg i produktionen. Detta betyder att om man exempelvis 
skulle koncentrera produktionen till gruvbrytningen skulle det innebär nästintill 
ofantliga fjärrtransporter av träkol.162  Utifrån de teoretiska utgångspunkterna i 
avhandlingen skulle vi kunna säga att detta förhållande är en mekanism som un-
der framförallt den tidigmoderna perioden motverkar geografiska koncentratio-
ner av järnhanteringen. 

Frågan om fallande transportkostnader samt dess betydelse för lokalisering 
av industrin fram till första världskriget har för Englands del studerats av, bland 
andra, Crafts & Mulatu. Resultaten av denna forskning visar, för Englands del, 
att fallande transportkostnader under perioden fram till 1914 hade en relativt li-
ten betydelse för industrins lokalisering. Istället framhåller de närheten till pro-
duktionsfaktorer såsom naturtillgångar och till viss del humankapital som bä-
rande större förklaring till industrins lokalisering under perioden.163 Jämför vi 
detta med den svenska utvecklingen kan vi se att järnvägen var en förutsättning 
för att den järnhanteringen kunde koncentreras till större enheter utifrån att den 
löste bränsleproblemet, tillgången på träkol, som tidigare omöjliggjort större en-
heter. Ser vi till den geografiska lokaliseringen så förändrade inte järnvägsbyg-
gandet det huvudsakliga lokaliseringsmönstret som fanns innan utbyggnaden. 
Snarare skall järnvägarnas tillkomst ses som att den förstärkte och möjliggjorde 

                                                 
159 Schön (2007), s. 174ff. 
160 Edström (2004a), ss. 67-77. Den första elektriska tackjärnsugnen uppfördes i Trollhättan 
1910, se Björkenstam (1996), s. 64. 
161 SOU 1922: 52, s. 27. 
162 Hildebrand (1957), ss. 314-315. Träkolet var och är också en tämligen känslig produkt att 
transportera. 
163 Crafts & Mulatu (2006), s. 604.  
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produktion i större skala inom de delar av Mellansverige som historiskt sett haft 
ett relativt stort inslag av järnhantering.164 I denna generella bild skall också 
nämnas att järnvägsbyggandet i sig också bidrog med en ökad efterfrågan på 
järn och stål.165

Transportfrågorna har alltid varit avgörande för gruv- och järnnäringens ut-
veckling. Från 1700-talets slut, byggdes ett antal kanaler som användes av järn-
näringen. Vad gäller storleken på de totala transporterna på Strömsholms kanal 
kan vi under 1890-talet se att den totala mängden gods rör sig inom ett intervall 
mellan 118 340 och 195 461 ton.166 Även Trollhätte kanal kom att bli viktig för 
järnhanteringen. Godset som fraktades på kanalen bestod framförallt av malm, 
träkol och järn. Kanalens betydelse för det mellansvenska transportnätet indike-
ras också av att en statlig utredning tillsattes på 1920-talet för att undersöka en 
eventuell ombyggnad och förlängning av kanalen, vilket ej kom till stånd.167   

De två kanalerna var under 1800-talet privatägda och med tydliga kontakter 
med den industri som nyttjade transportlederna och ansågs vara i behov av trans-
porter från inland till kust. Om vi ser till Strömsholms kanal fick denna under 
andra halvan av 1800-talen konkurrens av järnvägen och därmed indirekt också 
av sina egna ägare. Det var privatägda järnvägar som byggdes i Mellansverige 
och framförallt täckte de centrala och östra delarna av regionen. Kanalen drab-
bades dock inte av någon nergång i efterfrågan på godstransporter, tvärtom väx-
te denna parallellt med de ökade järnvägstransporterna. Detta skall ses i ljuset av 
de produktionsökningar som inträffade i framförallt gruv- och järnhanteringsnär-
ingen.168    

Under 1800-talets första år kom landtransporterna att utvecklas. 1802 upp-
fördes den första småbanan (räls för dragning av vagnar) i Skåne. Småbanor fick 
ett relativt stort genomslag i Mellansverige och vid dess gruv- och järnbruksan-
läggningar.169 De upprättades framförallt mellan sjöar och vattendrag som sedan 
tidigare nyttjas som transportled.170 Under den fortsatt tekniska utvecklingen 
kom under 1850- och 1860-talen hästarna att utbytas mot ånglok. Tron på järn-
vägens fruktbarhet ökade och investeringarna steg och enskilda bruksägare kom 
i allt utsträckning att bilda gemensamma bolag för att bygga och driva enskilda 
järnvägar.171  

                                                 
164 Heckscher (1907), s. 95ff. 
165 Se Modig (1970) för en detaljerad genomgång av järnvägarnas efterfrågan. 
166 Hägglund (1968), s. 80.   
167 SOU 1923: 11, s. 42f. Se även Lindström (2000) för en översikt av Trollhätte kanal. 
168 Ahnland (1995), s. 75f. Se även Österberg (1995). 
169 Bodstedt (1945), ss. 7-11. Se även Ståhle (1949) för en sammanställning av kända enskilda 
järnvägar 1802 till 1940. 
170 Bodstedt (1945), s. 17f., s. 33 samt 59f. 
171 Se exempelvis Vessman-Barkens järnväg i Bodstedt (1945), s. 220ff. 
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Det var dock först under 1860- och 1870-talen som det privata järnvägs-
byggandet kom att få någon större omfattning. Nu kom också järnindustrins äga-
re att intressera sig för den nya transporttekniken.172 Vid sidan av mindre      
mellansvenska järnvägar, mellan produktionsenheter och omlastningsplatser, 
byggdes sammanknytande järnvägsprojekt såsom Bergslagernas järnväg mellan 
Falun och Göteborg (färdigställt 1879), SWB (1876) och senare det som kom att 
bli GDG.173 Under de första åren av 1870-talet bestod det totala privata bannätet 
av cirka 1700 kilometer järnväg.174 I Appendix 1 återfinns järnvägslinjer i kart-
form från 1856 till 1916. I dessa kartor kan man se att framförallt under 1870- 
och 1880-talen accelererar byggandet av enskilda järnvägar i Mellansverige. I 
sammanhanget skall noteras att utbyggnaden sker i större utsträckning i de cen-
trala och östra delarna av Mellansverige. I denna utbyggnad är industrin en aktör 
för tillkomsten av de nya järnvägarna. Enligt Attman kom den kraftiga järnvägs-
utbyggnaden under andra hälften av 1800-talet att sänka transportkostnaderna 
till ungefär en fjärdedel av vad motsvarande landtransport kostade vid 1800-
talets mitt. Vidare menar han att järnvägen bidrog till att transporterna av träkol 
förbättrades betydligt genom att de möjliggjorde långväga koltransporter från 
norra Dalarna och Norrland. 175 Vad gäller uppgifterna om långväga träkols-
transporter kan vi för perioden 1900-1906 se att den norrländska kolningen stod 
för cirka en tredjedel av landets totala produktion av träkol. 20 procent gick till 
norrlansbruken och resterande del fraktades med båt eller järnväg till de mellan-
svenska bruken.176

I detta avsnitt har den tekniska utvecklingen presenterats och diskuterats i 
relation till järnhanteringens utveckling i framförallt Mellansverige. Teknisk 
förändring i mening ny produktionsteknik och nya transportmöjligheter som ex-
empelvis järnvägstransporterna skapade. Dessa två delar är också sammanfläta-
de med varandra sett som faktorer som påverkade produktionsutveckling och 
lokalisering. Sett till hela avhandlingsperioden finner vi två perioder med stora 
teknikskiften med olika inverkan på lokalisering av produktionsenheter. Det för-
sta skiftet infaller under 1500- och 1600-talet då stångjärnsproduktionen växer i 
omfång och betydelse. Under denna period finner vi också en tackjärnsproduk-
tion som blir den produkt som vidareförädlades till stångjärn. Denna utveckling 
                                                 
172 Se exempelvis Vessman-Barkens järnväg i Bodstedt (1945), s. 220ff. 
173 Bergslagernas järnvägar se Lundvall (1979). Förkortningen GDG avser bansträckningen 
Gävle-Dala-Göteborg se Jonasson (1949). SWB Stockholm-Westerås-Bergslagarnas Järnväg 
se Attman (1958) s. 297. Se även Heckscher (1906), s. 403ff.  Vad gäller andra 
järnvägsdragningar med bergslagsanknytning skall här också nämnas TGOJ 
(Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösund), se Meinander (1968), s. 28-59. 
174 Jonson (1956), s. 478f. Se även Nicander (1980) för en genomgång av 
järnvägsinvesteringar i Sverige. 
175 Attman (1958), s. 297. 
176 SOU 1922: 52, s. 25. 
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skapade en produkt med en ökad internationell efterfrågan, vilket enligt tidigare 
forskning ledde till en växande produktion. Vidare var de båda två förädlingsled 
som, vid sidan av malmbrytning, krävde relativt stora mängder av träkol. Detta 
antas, i kombination med transportsituationen, bidra till en ökad spridning i lo-
kalisering. Den andra perioden med kraftig tekniks förändring infaller under 
1800-talet, och där framförallt under seklets sista hälft. I denna finner vi sidan 
av en ökad resurseffektivisering av exempelvis masugnar också nya produk-
tionsformer. Lancashiresmide, valsning och de senare götstålsprocesserna inne-
bär en ökad produktion per enhet. Energin i produktionen var fortfarande i hu-
vudsak träkol och det är här den tidigare forskningen lyfter fram järnvägens be-
tydelse som en transportförändring för att bryta begränsningen i form av industri 
var hänvisad till att ta sin energi från sitt direkta omland. Detta skapar nya loka-
liseringsförutsättningar och utgör därför en faktor vi skall beakta när vi i senare 
analyserar lokaliseringsförändringar i Mellansverige och relaterade branschers 
utveckling.    
 

 

3.4. Marknadsförhållanden: Insatsvaror, relativpriser och konkurrens 
I fråga om den svenska järnhanteringens tekniska och teknologiska förändring 
och utveckling under 1800-talet kan inledningsvis sägas att Sverige och Mellan-
sverige gick en annan väg än flertalet andra europeiska länder. Den svenska 
järnhanteringen växlade inte över till en stenkolbaserad produktion utan svarade 
på de förändrade marknadsförhållanden genom att utveckla och förändra sin 
produktion och sina produkter utifrån det historiska nyttjandet av träkol som hu-
vudsaklig energikälla.177 Träkolets fortsatt centrala roll inom den svenska järn-
hanteringen under 1800-talet ger en utgångspunkt till två områden som detta av-
snitt översiktligt skall avhandla. Det ena gäller träkolets relativpris gentemot 
stenkolet och det andra vilka tekniska lösningar och innovationer som uppkom 
inom näringen för att kunna bedriva en fortsatt verksamhet inom ramen för trä-
kol som huvudsaklig energikälla.178

I Diagram 3:1 ser vi relativprisutvecklingen på träkol i förhållande till sten-
kol i Sverige under perioden 1803-1910. Diagram 3:1 utgår från regionala mel-
lansvenska priser för utvecklingen av träkolspriser i relation till det som sägs 

                                                 
177 Rydén (2005), s. 126f.  
178 Träkolets betydande inslag som energikälla under perioden kan exempelvis verifieras 
utifrån att det är först åren innan sekelskiftet som vi kan se ett inslag av koks i svensk 
tackjärnstillverkning. Vidare var under perioden 1805-1910 även träkolet den huvudsakliga 
energikällan för övriga led av järn/stål tillverkningen. Dock kom det främst från 1870-talet att 
uppkomma försök och produktion med ökade inslag av andra energikällor se Arpi (1951) ss. 
89-103.  
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vara svenska importpriser av stenkol. Utvecklingen av träkolspriset i förhållande 
till stenkol ger sålunda en trendmässig överblick över hur Sveriges träkolsinten-
siva järnhantering ställdes inför nya utmaningar under 1800-talet. Vad avser den 
trendmässiga utvecklingen i Diagram 3:1 så är det allmänna intrycket att träkolet 
blir, relativt stenkolet, dyrare under 1800-talet.  
 

Diagram 3:1. Prisutveckling på träkol i förhållande till stenkol under perioden 1803-
1910, samt koks 1862-1910. 
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Källor: Träkol i Jörberg, Lennart (1972), A History of Prices in Sweden 1732-1914, Vol. 1, 
CWK Gleerup, Lund. ss. 520-522. Genomsnittspris för mellansvenska län, Region 17 (Örebro 
län) år 1886-1910, Region 17a (Närke) år 1803-1842 samt 1850-1885, Region 17b (Nora, 
Linde och Karlskoga gruvdistrikt) år 1803-1885, Region 18 (Västmanland) år 1803-1910, 
Region 19 (Kopparbergs län) år 1803-1910. Stenkol i Kander, Astrid (2002), Economic 
growth, energy consumption and CO2 emissions in Sweden 1800-2000, (Lund Studies in 
Economic History, 19), Lund. ss. 234-236. Kokspriset är hämtat från Myrdal, Gunnar (1933) 
The Cost of Living in Sweden 1830-1930, Stockholm Economic Studies, No. 2, Stockholm s. 
243 och 245. Myrdals serie är länkad till Kanders år 1862.  
 
Dock kan man se olika faser i relativprisutvecklingen och skillnader i accelera-
tion av prisförhållandet mellan de två varorna. Från 1803 fram till tiden runt 
1830-talets inledning är prisförhållandet jämförelsevis konstant. Därefter infin-
ner sig en kraftig acceleration i relativprisutvecklingen fram till 1850-talets se-
nare hälft. Därefter kommer en stagnation fram till tiden kring sekelskiftet 1900. 
I inledningen av det nya seklet sker ånyo en acceleration i relativprisutveckling-
en. Denna utveckling kan också ställas i relation till de referenstidpunkter som 
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kartläggningen av den mellansvenska järnhanteringen som bygger på, vilka är 
1805, 1855, 1890 och 1910. Sålunda har avhandlingen en referenstidpunkt i in-
ledningen av 1800-talet då relativpriset var tämligen konstant fram till 1830-
talet. Den andra referenstidpunkten, 1855, hittas i slutet av den tidsperiod då  
relativprisutvecklingen kraftigt accelererar. Det två avslutande tvärsnitten åter-
finns då relativprisutvecklingen under slutet av 1800-talet och början av 1900-
talet återigen tagit fart. I sammanhanget kan det vara på sin plats att beakta att 
järnbruken i olika omfattning ägde egen skog avsedd för kolning. Sålunda kan 
den faktiska kostnaden, självkostnadspriset, variera med avseende på respektive 
bruk.179

Vidare är det utifrån ett källkritiskt perspektiv på sin plats att diskutera vil-
ket pris som uttrycks i diagrammet för stenkol. Enligt Kander har stenkolspri-
serna tagits fram utifrån bearbetningar av en dansk serie för perioden 1815-
1890.180 Vid ett beaktande av den danska grundserien för bearbetningen visar 
den sig, för perioden 1815-1875, utgå från en serie som redovisar engelska ex-
portpriser för stenkol.181 En jämförelse mellan den engelska statistiken angående 
exportpriser på stenkol och Kanders serie, där den förstnämnda utgör grunden 
för Hansens danska serie, visar överensstämmelse med genomsnittliga stenkols-
priser för hamnpriser i London under perioden 1831-1871 och för perioden 
1872-1885 med en serie för genomsnittliga stenkolspriser i London och all ex-
port från England.182

Sammantaget betyder detta att man med visst fog kan anta att de stenkols-
priser som utgör bas för relativprisberäkningen i Diagram 3:1 är engelska ex-
portpriser fram till mitten av 1880-talet. Därför redovisas också priset för koks i 
Stockholms stad.183 Kokspriset antas spegla stenkolspriset utifrån att koks är en 
förädlad produkt av stenkol och prisrelationen mellan stenkol och koks torde 
vara relativt konstant. Ser vi till träkolspriset i förhållande till kokspriset kan 
prisutvecklingen tolkas något annorlunda. Detta relativpris fluktuerar mer och 
det är också svårt att göra någon indelning i trendens utveckling från tidigt 
1860-tal till 1910. Istället tycks den trendmässiga utvecklingen vid jämförelsen 
med kokspriset accelerera konstant under perioden. 

Problematiken med att finna svenska stenkolspriser kan sägas vara ett rela-
tivt litet problem då Sverige var hänvisat till import av stenkol. Å andra sidan 
syftar relativprisberäkningen till att analysera prisförhållandet mellan träkol och 
stenkol sett ur den svenska järnhanteringens perspektiv, vilket innebär att den 
enskilde företagaren gör sin kostnadskalkyl utifrån det faktiska stenkolspriset då 
                                                 
179 Arpi (1951), s. 251ff. 
180 Kander (2002), s. 146-147. 
181 Hansen (1974), s. 281-282 samt s. 338. 
182 De två serierna för engelska exportportpriser återfinns i Mitchell (1988), s. 747 och 748. 
183 Myrdal (1933), s 243 och 245. Dock skall poängteras att den är länkad till den förra serien. 
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det levereras till produktionsenheten. Detta betyder att vi ej kan uttala oss om 
det faktiska priset då det exempelvis kan tänkas uppvisa större fluktuationer än 
priset på stenkol i Londons hamn. Vidare kan vi i detta sammanhang relatera till 
kommande undersökning om uppgifter i kapitel 4 där den svenska tackjärnsex-
portens, träkolsbaserad, utveckling efter avregleringen skulle kunna vara en in-
dikator på att den svenska produktionen, kostnadsmässigt, var konkurrenskraf-
tigt gentemot stenkolstackjärn. Denna slutsats skall dock ifrågasättas utifrån att 
det finns en prisskillnad mellan svenskt tackjärn och engelskt stenkolstackjärn, 
där det svenska tackjärnet har ungefär en fjärdedel till en tredjedel högre pris än 
det engelska under perioden 1860-1910.184 Ovan anförda invändningar mot 
brukbarheten av prisserien för stenkol motsäger dock inte den allmänna utveck-
ling som Diagram 3:1 visualiserar och de nya utmaningar som svensk järnhan-
tering möter under 1800-talet. Den i stor utsträckning träkolsbaserade produk-
tionen kom främst under perioden 1850- fram till 1890-talet att uppleva kraftiga 
omställningar och nedläggningar av produktionsenheter – bruksdöden. Denna 
drabbade framförallt de produktionsenheter som inte hade möjlighet att utvidga 
sin produktion. Oförmågan berodde vanligtvis på kraftbrist, begränsade råvaru-
tillgångar, geografiskt och logistiskt ofördelaktig placering av produktionen,  
eller att de helt enkelt sågs som mindre fördelaktiga investeringsobjekt. Produk-
tionsenheter som lades ner efter 1890-talet föll generellt sett offer för att de till-
verkade produkter med en sviktande efterfrågan, exempelvis lancashirejärn.   
Vidare drabbades de anläggningar som fortfarande använde träkol i tillverk-
ningsprocessen, här anses konkurrensen inom skogsnäringen som en tämligen 
god förklarande faktor.185 Konkurrensen från skogsnäringens ökande behov av 
råvara kan sägas ta fart under mitten av 1800-talet, där framförallt näringens ex-
pansion norr om Mellansverige skall framhållas.186

Vad gäller förklaringsfaktorer inom gruppen insatsvaror, relativpriser och 
konkurrens avses, sammanfattningsvis och generellt sett, marknadens förändring 
över tid och det gäller både hemmamarknaden och den internationella markna-
den. Här reses också frågor om hur efterfrågan och konkurrensen förändrats över 
tid. Sålunda utgör begrepp som relativpris, insatsvaror och specialiseringsgrad 
och diversifiering av produktion inom branschen och klustret nyckelbegrepp 
inom denna förklaringsgrupp. I denna grupp ingår också arbetskraftens beskaf-
fenhet som en faktor både med avseende på tillgång och arbetskraftens bransch-
specifika kompetens för att kunna skapa en förståelse till varför en bransch ten-
derar att koncentreras till ett geografiskt område. Arbetskraftens regionala för-
                                                 
184 Åmark (1921), s. 1275 och 1283. 
185 Eriksson (1955), ss. 308-309.  
186 Magnusson (1997), ss. 316-319. Konkurrens om råvaran fanns dock även under den 
tidigmoderna tiden då det fanns en konfliktdimension, framförallt på lokalnivå, mellan 
bruksnäring och sågverksamhet, se exempelvis Svidén (1996), ss. 59-71.   
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delning utgör den huvudsakliga studien i kapitel 5. Generell marknadsutveckling 
presenteras och studeras i kapitel 4. 
 

 

3.5. Organisatorisk förändring 
De analytiska begreppen agglomeration och kluster innefattar olika mekanismer 
och situationer som skall uppfyllas för att definiera industriella koncentrationer 
som endera det ena eller det andra. Huvudskillnaden mellan de två begreppen 
ligger i att agglomerationer skapas och konstitueras framförallt utifrån lokalise-
ring av råvaror, arbetskraft och energi, vilket vi har liknat vid utgångspunkten 
för den formella/homogena regiondefinitionen. Klusterbegreppet innefattar 
dessutom mekanismer såsom kompetens, kritisk massa, konkurrens mellan bran-
scher och förmåga att förändra sin produktion vid markandsförändringar. Detta 
innefattas i den ekonomiska regiondefinitionen. Den organisatoriska förändring-
en kan sägas vara ett samlingsnamn för ägande, företagsstrategier och kontakt-
ytor, vilka också kan anses vara en del av ovan beskrivna teorier angående ag-
glomerationer, industridistrikt och kluster. De olika formerna av ägande har   
betydelse för vilken typ av företagsstrategier som råder inom branschen och 
klustret. I relation till detta uppkommer begreppen konkurrens och samarbete 
och deras delikata förhållande till varandra inom ett industriellt kluster. Förhål-
landet präglas å ena sidan av konkurrens som driver utveckling och förnyelse, å 
andra sidan återfinns en situation av samarbete mellan konkurrerande företag 
gällande exempelvis diversifiering av produktion inom branschen. Till detta 
samarbete kan också regionens eller klustrets möjlighet att påverka regleringar 
och förordningar som påverkar bransch, således institutioner knytas. 

I avsnitten angående teknisk och transportmässig förändring har vi presen-
terat de starka koncentrationstendenser som framförallt återfinns under avhand-
lingsperiodens sista decennier. Koncentrationstendensen innefattar i detta sam-
manhang en ökad produktion per anläggning genom framförallt den tekniska 
men också den transportmässiga utvecklingen, vilket är en del av den förändring 
och den industriella dynamik vi finner i regionen.  Detta betyder också att pro-
duktionen inom exempelvis järn- och stålindustrin blir mer kapitalkrävande och 
ser man till industriella anläggningsvärden i Sverige, så mer än fördubblas dessa 
mellan perioden 1884 till 1913. Järnbrukens andel av detta värde överstiger un-
der hela perioden värdet av övriga verksamheters anläggningar under hela perio-
den.187 Vidare menar Lundgren och Söderberg att exempelvis mekaniska verk-
städers relativt låga anläggningsvärde ”bör ha underlättat nyanläggningar och 

                                                 
187 Lundgren & Söderberg (1982), s. 12. 
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geografisk spridning”.188 Frågan blir här vad som innefattas i järnhanteringens 
koncentrationstendens och vad de ”mekaniska verkstäderna” kom ifrån? 

Ser vi till den förra delen av 1800-talet var metallindustri, i meningen me-
kaniska verkstäder, framförallt integrerad i bruksnäringen. Under den tidigare 
perioden framstår Eskilstuna som den i historisk tid mest aktiva orten för metall-
industri om vi ser till den tidiga smidesmanufakturen, vilken konstituerades ut-
ifrån tillverkning av exempelvis eggsmide, beslag, lås, verktyg och vapen. Detta 
var en produktion som i huvudsak var hantverkspräglad. Situationen kom under 
seklet att förändras och vid 1800-talets mitt finner vi ett tjugotal mekaniska 
verkstäder utanför järnhanteringen. Under de två följande årtiondena kom fram-
förallt mindre företag inom verkstadsindustrin att etableras. Dock sker en för-
ändring av produktionen då vi bland annat ser en ökad produktion av maskiner 
för kraftöverföring såsom turbiner och ångmaskiner. Ser vi till järnhanteringen 
finner vi att den tekniska utvecklingen inom näringen, där exempelvis valsverk 
under denna period uppställdes, tillgodosågs denna i stor utsträckning av en 
verkstadsindustri som var integrerad med övrig maskinverkstad vid bruken.189  

Perioden 1870 till 1890 utgör också en brytningstid för verkstadsindustrin 
då den tidigare ofta bestått av mekaniska verkstäder med huvudfunktion som 
reparations- och serviceorgan till järnhanteringen och den, under perioden, starkt 
växande trävaruindustrin. Vad gäller järnhanteringen kan det vara tämligen 
vanskligt att dra en tydlig gräns för vad som skall definieras som järnmanufak-
tur, inom ramen för järn- och stålindustrins produktdiversifiering, och mekanisk 
verkstadsproduktion. På 1870-talet påbörjas en utveckling av denna bransch till 
en egen industri – verkstadsindustrin – som från och med 1890-talet kan sägas 
vara en självständig industri som blir starkt exportinriktad med fokus på, i tek-
nisk mening, internationellt framstående produkter. 1913 beräknas 30 till 40 
procent av verkstadsindustrins produkter gått till export.190 Från 1870-talet fram 
till första världskriget tar det svenska industrisamhället form. Företag som 
ASEA, Alfa Laval, AGA, SKF, Atlas Copco, Sandvik och LM Ericsson ses som 
drivande till detta ”nya” samhälle som byggde på en industriell grund. De 

                                                 
188 Lundgren & Söderberg (1982), s. 12. 
189 Gårdlund (1942), ss. 31-33.  Vid sidan av Eskilstuna skall också Motala framhållas som ort 
där metallindustrin tidigt fick en dominerande ställning. Detta både med avseende på stadens 
sysselsättning och den andelsmässiga delen av Sveriges produktion.  
190 Samuelsson (1970), s. 69. med järnmanufakturtillverkning inom ramen för järn och 
stålindustrin åsyftas utvecklingen från ungefär 1870 då stora bruk såsom Sandviken, 
Lesjöfors, Domnarvet, Fagersta och Uddeholmsverken där en ökad tillverkning av förädlade 
valsverksprodukter som hjulringar, tråd och band startade. Med avseende på 
Uddeholmsverkens utveckling av vidareförädlade produkter se Andersson (1960), ss. 417-
436. För Domnarvet inom företaget Stora Kopparbergs Bergslags AB, se Hildebrand (1970), 
ss. 278-291. Denna vidareförädling inom de stora industrianläggningarna får dock sitt 
absoluta genombrott först under 1890-talet, se Gårdlund (1942), s. 76. 
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nämnda exemplen är vad vi brukar kalla verkstadsföretag, av vilka många i all-
mänhet är resultat av en individs snillrika uppfinning, därav benämningen ”snil-
leindustrier”. Dock var dessa snillen ej fallna från skyarna, utan hade en reell 
kontakt med, samt var produkter av tidens industri och utveckling. I samman-
hanget blir ”Bergslagen” och dess järnhantering intressant utifrån att många av 
dessa snillen kom från den traditionella järnindustrin, där den skolnings- och 
yrkesmässiga närheten fanns. De nya verkstadsindustrierna verkade sålunda i en 
traditionell industriell miljö vilken var stadd i förändring – den tidigare nämnda 
bruksdöden. Förändringen möjliggjorde att resurser såsom kapital, skog och ar-
betskraft lösgjordes och kunde komma den nya industrin till gagn. Likaså var 
den traditionella järnhanteringens omvandling till stålindustri också en drivkraft 
i sig själv. Ett exempel på detta är den framväxande elektrifieringen av industrin 
och tillkomsten av företag som ASEA. Kort sagt, den framväxande verkstadsin-
dustrin hade i denna tid och i denna miljö goda marknadsmöjligheter.191    

Ser vi till lokaliseringen av denna svenska verkstadsindustri under den se-
nare delen av 1800-talet och det första årtiondet av 1900-talet finner vi att den 
anses vara mindre koncentrerad än järnindustrin, dock med en tyngdpunkt i östra 
Mellansverige. Det som står för en stor del av förklaringen till varför verkstads-
industrin anses vara mindre koncentrerad är att den i större utsträckning än andra 
branscher lokaliserades till städer, exempelvis Eskilstuna, Västerås, Örebro, 
Norrköping, Jönköping, Malmö, Stockholm och Göteborg.192  

Metallindustrins, och här främst i meningen verkstadsindustrins, utveckling 
från 1870-talet och starka tillväxt från 1890-talet sammanfaller också med för-
ändringen inom den traditionella järnhanteringen. Detta förändras inte endast 
utifrån produktionssätt och produkter i den senare näringen utan också själva 
ägandet och organisationen förändras mot ett mer nationellt ägande i den fram-
växande järn- och stålindustrin. Järnhanteringen hade sedan tidigmodern tid 
starka kontakter till handelskapital i utförselstäderna Stockholm, Göteborg och 
Gävle, vilka redan tidigt hade en del av det komplexa system av ägande som 
präglade järnhanteringen i Mellansverige från 1600-talet och fram till mitten av 
1800-talet. Ägarstrukturen var under denna tid en blandning av ägande utifrån 
handelskapital, ofrälse bruksfamiljer och adel. Dock fanns det under denna tid 
ett mer regionalt ägande i jämförelse med tiden efter 1800-talets mitt.193 Vidare 
hade flertalet järnbruk in på 1800-talet försäljningskontrakt med handelshus, i 
nämnda städer, där handelshusen skötte kontakter med kunder i utlandet. Större 
bruk, förutsatt att de hade en relativt fri ställning gentemot handelshusen, hade 
större möjlighet att byta försäljare för att få det bästa priset. Sandviken utgör här 
                                                 
191 Jörnmark (2002), s. 148ff. samt Glete (1985), ss. 22-27. 
192 Arell (1986), s. 42f. 
193 Glete (1987), 67-77. Vad gäller handelskapitalet i Gävle och dess ägande inom 
mellansvenska järnhantering se Ringmar (1999), s. 226ff.  
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ett undantag då de tillhör den minoritet av tillverkare som skötte försäljningen 
helt själv.194 Detta torde innebära att de hade en mer direkt kundkontakt och på 
så sätt ett större utbyte med kunder om exempelvis vilken kvalitet och samman-
sättning hos stålet som efterfrågades. 

De regionala inslagen i ägandet av järnhanteringen minskade under 1800-
talets senare hälft och det tidiga 1900-talet då ägandet i större utsträckning gick 
från bruksfamiljer till ett nationellt ägande genom banker och ägargrupper i Sve-
riges större städer. Glete menar att de äldre ägarformerna inom näringen började 
försvinna genom strukturförändringar som branschen genomgick under 1800-
talet, vilket han kopplar till branschkriser under 1820- och 1870-talen. Kriserna 
utplånade gammalt kapital och ägande som led av en bundenhet till de traditio-
nella företagarformerna då de etablerade ägarfamiljerna under 1800-talet prägla-
des av flera generationer som ej var några företagsledarämnen.195 Expansionen 
inom götstålsprocesserna, rationaliseringar och koncentrationen av produktionen 
till större anläggningar skedde huvudsakligen med upplånat kapital från banker 
och nya ägargrupper och ej med hjälp av det gamla brukskapitalet.196  

Vidare menar Glete att en ägarmässig koppling är svår att finna mellan fö-
retag inom järn- och stålindustrin och den framväxande verkstadsindustrin. I 
stället är det framförallt banker som Stockholms Enskilda Bank och Stockholms 
Handelsbank som från 1890-talet framförallt står för det ”nya, självständiga och 
dynamiska svenska finanskapitalet”.197 Frågan som uppkommer i detta sam-
manhang är hur kopplingen mellan den traditionella järnhanteringen samt den 
framväxande stålindustrin och verkstadsindustrin såg ut. Med andra ord är frå-
gan om huruvida perioden under det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet skall 
ses som ett brott eller en kontinuitet mellan branscherna och deras förändring. 
Detta kan betonas olika och få ett divergerande svar.  

Om vi definierar verkstadsindustrin och dess växande företag utifrån pro-
duktinnovationer och de nya produktionsmetoderna, finns det ett brott mellan 
den äldre järnhanteringen och snilleindustrier. Likaledes kan vi se ett brott då 
många blivande storföretag inom verkstadsindustrin lokaliserades till städer, vil-
ket hårddraget visar på ett brott till allmogesmide och bruksverksamhet.198 Till 
detta kommer också att under verkstadsindustrins pionjärtid, fram till 1870, 
fanns ett relativt stort inslag av invandrare och nya företagare. De specialiserade 
verkstadsföretagen, snilleindustrin, tar form från 1870-talet och fram in på 1900-
talet. Denna grupp av företag präglas, enligt Glete, av många ägarskiften och 
spelar en central roll för det svenska finanskapitalet. Detta kapital kom från den 
                                                 
194 Gårdlund (1947), ss. 100-105. 
195 Glete (1987), s. 78. 
196 Jörberg (1988), s. 90f. 
197 Glete (1987), s. 111. 
198 Glete (1987), ss. 236-239. 
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nya aktiemarkanden och i förlängningen också från ett starkt ägande utifrån 
storbanker och ägargrupper såsom Wallenbergsfären.199  

Lokalisering och ägande kan således ses som ett brott med den traditionella 
industrin under slutet av 1800-talet. Dock finns det tecken på kontinuitet när vi 
beaktar personliga kopplingar och samarbeten med den traditionella industrin 
och den framväxande verkstadsindustrin. Detta gäller framförallt kopplingar av-
seende materialkunskaper och yrkesmässiga kunskaper som hämtas från den 
traditionella järn- och stålindustrin. Till viss del gäller det direkta övergångar 
från bruk till verkstadsindustri i Mellansverige, där vi finner Morgårdshammar i 
Norrbärke församling och verkstadsföretag med närmare produktmässig närhet 
till järn- och stålproduktion såsom Hedemora gjuteri.200 Personliga kopplingar 
till näringen finner vi exempelvis i J. & C.G. Bolinders mekaniska verkstad, som 
kom att bli AB Bolinder-Munktell, där grundarbröderna Bolinder var skolade 
och verksamma inom järnhanteringen i Uppland.201 Ett annat exempel är grun-
darna till Atlas, senare Atlas Copco, som hade tydliga kopplingar till järnhanter-
ingen i form av järnvägsbyggande, D.O. Francke, och kopplingar till verkstads-
företag såsom bultfabriken i Hallstahammar.202 Den personliga kopplingen fin-
ner vi också när vi studerar Alfa-Lavals framväxt där mjölkseparatorn framkom 
av den vid Klosters bruk, Dalarna, anställde ingenjören Gustaf de Laval.203 Ser 
vi till SKF, lokaliserat till Göteborg, kan en annan koppling återfinnas då vi ser 
till materialkopplingen mellan kullagerproduktion och svensk järn- och stålpro-
duktion. Den sistnämndes kvalitetskunskaper var en förutsättning för att tillska-
pa fungerande kullager. Till detta krävdes ett tydligt samarbete när det gällde 
kontroll av stålets kvalitet, vilket med tiden formaliserades genom köpet av stål-
verket i Hofors 1911.204 ASEA:s grundande och tidiga produktion inom stark-
strömsområdet hade också tydliga kopplingar genom uppbyggnaden av elektrisk 
verkstadsindustri i Ludvika som en del i ”Bergslagens” egna ambition att bygga 
upp en elektroindustri med tydliga kopplingar till den traditionella industrin.205

Produktionskoncentrationen och införandet av nya produktionstekniker 
inom järn- och stålindustrin var som tidigare nämnts kapitalkrävande, vilket är 
en delförklaring till förändrade ägarförhållanden och omställningar inom organi-
seringen av produktionen. Denna fråga härbärgerar också förändringar i hur ka-
pitalbehovet täcktes. Den största förändringen inom detta område kom genom 

                                                 
199 Glete (1987), ss. 244-252. 
200 Nordstedt (2005), s. 10ff. och med avseende på Hedemora gjuteri, se Isacson (1987), s. 
24ff. 
201 Gårdlund (1945), ss. 10ff. 
202 Gårdlund (1973), ss.14-20. 
203 Gårdlund (1983), s. 11f. 
204 Steckzén (1957), s.28 samt .s 128f. 
205 Glete (1985), s. 22-24. 
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Aktiebolagens infördes från 1848, vilket blev ett nytt sätt att finansiera invester-
ingar i produktionen och självfallet också en del i förändringen av ägandet inom 
industrin. Det traditionella ägandet påverkades av 1800-talets ökade kapitalbe-
hov inom järnhanteringen. Strategierna för att lösa den nya situationen för att 
klara lönsamheten inom företaget såg lite olika ut. En väg var att som Graninge-
verken byta produktinriktning och satsa på sågverksprodukter i stället för den 
traditionella järnproduktionen där man nyttjade sitt skogsinhav, ursprungligen 
avsett för att framställa träkol. En annan strategi har vi berört ovan genom att 
observera exempelvis Uddeholms omställning till mer förädlade produkter. En 
tredje väg var att som Stora Kopparberg satsa på storskalighet inom olika nä-
ringsgrenar, utifrån ett omfattande skogsinnehav. Dessa tre exempel visar att 
relativt stora omställningar skedde inom den traditionella industrin. Många av de 
järnbruk som företrädesvis var familjeägda bidade sin tid i tron på att den hävd-
vunna strategin att i största utsträckning självfinansiera en produktion på en nivå 
som historiskt visat sig nog för att säkerställa kommande års produktion dukade 
under i vad vi ovan kallat bruksdöden. Alternativt satsade man familjeförmö-
genheten på investeringsprojekt där några lyckades, men för många blev/hann 
inte investeringarna bli lönsamma. I denna process växte affärsbankerna i om-
fattning, vilket kom att ändra näringens finansiella situation. I början av 1860-
talet var huvudparten av järnbrukens långfristiga lån från kassor, handelshus, 
mäklare, hypoteksinrättningar, försäkringsbolag och enskilda personer. 15 pro-
cent av de långfristiga lånen var tagna hos banker. År 1890 utgjorde reverslånen 
endast tre tiondelar av de långfristiga lånen. Banklånen hade stigit till 42 pro-
cent, vidare hade obligationslånen tillkommit och utgjorde 23 procent av de 
långfristiga skulderna.206

1870-talet utgjorde det decennium som utmärkte sig i fråga om omvandling 
av järnbruk till aktiebolag samt genom att nya anläggningar grundats som aktie-
bolagsform. Ett exempel på det sistnämnda är Smedjebackens Walsverk AB 
som startades redan 1856207. Aktiebolagsformen innebar att i jämförelse med 
tidigare ordning blev ägandet mer tydligt. Sålunda särskiljdes också ägarna och 
företaget, vilket bidrog till att banker enklare kunde bedöma bolagens kreditvär-
dighet. Detta bidrog till att banker fick en större benägenhet att medgiva lån då 
de exempelvis hade företagets aktier som säkerhet istället för den tidigare for-
men av lotter i företaget och dess produktion. Aktiebolagslagstiftningen och det 
faktum att många järnbruk startades som eller omvandlades till aktiebolag bi-
drog till att förutsättningarna för ägande förändrades. Likaså lade detta en grund 
för de omvälvande förändringarna som inträffade under 1900-talets första årti-

                                                 
206 Broberg (2006), ss. 135-140. 
207 Se Gjöres (1956), s. 21f. 
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onden då finansiella intressen kom att köpa upp och omforma många bruksföre-
tag.208  

I ett längre historiskt perspektiv skall inte denna första bruksdöd under 
1800-talets andra hälft överdrivas i sin omfattning. Detta är också något som kan 
sägas om ägarstrukturen där exempelvis familjeägda enheter återfinns även 
1910. Vid sekelskiftet 1900 uppvisade järnhanteringen ett tämligen brett spekt-
rum av tillverkningsenheter, från relativt stora, såsom götstålsanläggningarna i 
till exempel Fagersta och Domnarfvet, till relativt små hyttor med en bråkdels 
storlek avseende årsproduktion.209

 
 

3.6.  Sammanfattande synpunkter  
I detta kapitel har den svenska järnhanteringens grundläggande kronologi pre-
senterats. Detta för har gjorts för att skapa en tolkningsgrund för analysen av 
avhandlings empiriska undersökningar. Av speciell vikt i denna kronologi är de 
förklaringsfaktorer som lyftes fram i det teoretiska kapitlet. Därför problematise-
rades förklaringsfaktorerna mot bakgrund av några centrala förändringsproces-
ser för järnhanteringen. 

Ser vi till den institutionella regleringen finner vi för det första det admi-
nistrativa Bergslagen som innefattade speciella legala förutsättningar och villkor 
för järnhanteringen i detta område. Det administrativa området kommer fortsätt-
ningsvis var en faktor som relateras till det ekonomiska Bergslagen – vart pro-
duktionen lokaliserades sett till enheter och koncentrationer av sysselsatta inom 
näringen. Regleringarna av järnhanteringen speglar också indirekt dess förut-
sättningar i form av resursutnyttjade, där insatsvaran träkol påverkade lokalise-
ringsmöjligheter. 

I kapitlet presenterades också huvuddrag i den tekniska/teknologiska ut-
vecklingen från senmedeltiden fram till inledningen av 1900-talet. Detta är en 
faktor som påverkat järnhanteringens produktion och lokalisering. Här upp-
märksammade vi framförallt stångjärnets genomslag under 1600-talet och de 
kraftiga produktionsförändringarna under 1800-talet. Inom ramen för tek-
nisk/teknologisk utveckling fokuserades också transporternas utveckling över 
tid. Järnvägsbyggandet under 1800-talet utgör här ett exempel som kommer att 
relateras till de resultat som kommande kapitel ger. 

Ett tredje område som fördjupades var förändrade förutsättningar sett till re-
lativpriset på träkol och stenkol, konkurrens och insatsvaror. Inom ramen för 
dessa fokuserades framförallt järnhanteringens träkolsnyttjande sett ur ett re-

                                                 
208 Broberg (2006), s. 140f. 
209 Jonsson (1983), ss. 105-108. se även Söderberg (2000), ss. 99-131 samt Glete (1994), s. 68  
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sursperspektiv relaterat till alternativet stenkol från 1700-talets senare hälft. I 
detta avsnitt indikerades också betydelsen av avsättningsmarknaders förändrade 
efterfrågan och dess påverkan på svensk järnhantering.  

Slutligen presenterades och diskuterades organisatorisk förändring. Här 
kommer den förändrade ägarstrukturen och relation till andra branscher inom 
industrisektorn utgöra en faktor för kommande analyser. I detta avsnitt lades sär-
skild vikt vid den framväxande metall- och verkstadsindustrin under 1800-talet. 

Den presenterade och problematiserade kronologin kommer, explicit, i ka-
pitel 6 utgöra underlag för analyserna av produktions- och lokaliseringsföränd-
ringar som undersöks från senmedeltiden till 1910 i de kommande kapitlen. 
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4. Svensk järnhantering – lokalisering och produktion 
 
I detta kapitel studeras svensk järnhanterings lokalisering och produktion fram 
till 1910.210 Detta ger ett nytt perspektiv på industrisamhällets regionala former-
ing sett från en särskild branschs långsiktiga utveckling. Förutom att undersöka 
lokaliseringsförändringar under tidigmodern tid, behandlar kapitlet järnhanter-
ingens produktionsutveckling och strukturförändring. Hur har produktionen av 
järn, volymmässigt utvecklats från senmedeltid fram till början av 1900-talet? 
Hur har lokaliseringsmönstret förändrats utifrån antalet anlagd bruk och stång-
järnshamrar?  

Frågorna som ställs i kapitlet är omfattande i både tid och rum. Detta inne-
bär att undersökningarna i kapitlet kommer att hållas på en generell nivå och 
avser att skapa en grundläggande överblick av utvecklingen. Upplösningsnivån 
är också beroende av den relativa knapphet på data och tillförlitligheten i den 
empiri som återfinns från den medeltida och tidigmoderna tiden. 

Den inledande studien i detta kapitel skall röra frågan om den svenska järn-
hanteringens produktionsutveckling under perioden från senmedeltid till 1910. 
Skattningen utgår från litteratur som innefattar kvantitativa uppgifter om pro-
duktion och export av järn. Den andra undersökningen, behandlar järnhantering-
ens geografiska förändring i ett långt tidsperspektiv. Denna lokaliseringsunder-
sökning utgår från anlagda och nedlagda bruk och stångjärnshamrar, på försam-
lingsnivån, under en ungefärlig period som sträcker sig från 1540 till 1870. 

 
 

4.1. Exportskattningar 1368-1910 
I detta avsnitt skattas produktionen och exporten av järn. Först beaktas exportens 
förändring från senmedeltiden till och med den tidigmoderna perioden i svensk 
ekonomisk historia, ungefär 1368-1800. Därefter följer en studie av produktion 
och export under perioden 1800-1910.  

Data för de produktions- och exportskattningar som presenteras i detta ka-
pitel består inte av primärdata, utan är en sammanställning och värdering av 
uppgifter som framkommit i tidigare forskning. Anledningen till att primärmate-
rial inte nyttjas är framförallt att ett sådant relativt mödosamt och tidskrävande. 
Underlaget består av en sammanställning av tidigare publicerade uppgifter, vilka 
är tämligen omfattande. 

                                                 
210 Detta kapitel bygger delvis på en kommande studie av Krantz, Olle & Olsson, Fredrik 
”The Swedish Iron Industry: Localisation and Production in the Early Modern Period”. 
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I fråga om exporten är det svårt att säga när den började, men Hildebrand 
menar att ”det är rimligt att den fick ökade mått genom tolv- och trettonhundra-
talens vidgade kontakter med de tyska städerna, liksom att det någonstans mel-
lan tretton- och femtonhundratalen ligger en ny betydande stegring.”211 Från och 
med andra halvan av 1300-talet återfinner vi de första data angående export från 
Sverige och i Tabell 4:1 finns uppgifter från olika för perioden 1368-1495 sam-
manställda.212

 

Tabell 4:1. Export av osmundjärn från Stockholm och Sverige 1368-1495, ton. 
År Stockholm Sverige 

1368 230 288
1369 360 450
1400 400 500
1492 800 1000
1493 1000 1250
1494 700 875
1495 190 238

Anm.: Uppgifter om total svensk export bygger på ett antagande om att Stockholm 
exporterade 80 procent av osmundjärnet. Detta skulle utifrån Björkenstam (1990), s. 141, vara 
en för låg procentsats då Hansan sägs ha en nästintill fullständig kontroll av handeln. Å andra 
sidan kan det inte hållas alltför otroligt att export förekom från andra hamnar där den inte 
registrerades eller att dokumenten förkommit.  
Källa: Fritz (1972), s. 18. 
 
Från och med 1500-talet kom produktionen av järn att öka. Detta berodde dels 
på att produktionen av osmundjärn ökade under 1400-talet, dels på att stång-
järnsproduktionen gör sin inmarsch i järnhanteringens tidigmoderna historia. 
Heckscher menar att det är i början av Sveriges tidigmoderna historia som stång-
järnet blir ett uttryck för en ny form av produktion, vilket han menar att man kan 
se som det första steget mot en kapitalistisk produktionsform. Stångjärnet är om-
talat i relativt liten utsträckning på 1520-talet, men får enligt Heckscher sitt    
definitiva genombrott efter 1540-talet. Det värdemässiga förhållandet mellan 
osmundjärn och stångjärn var 1:2, vilket betyder att stångjärnet betalade ett dub-
belt pris per viktenhet.213 Det värdemässiga förhållandet skall vi också ha i min-
net när vi i Tabell 4:2 kan se den kraftiga tillväxten i export av stångjärn under 
1500-talets senare hälft.     

 
                                                 
211 Hildebrand (1957), s. 8. 
212 Viktenheten skeppund (skp) förekommer på flertalet ställen i detta avsnitt. Omräkningen 
sker konsekvent utifrån att omvandla skeppund stapelstadsvikt till 136kg. Se Jansson (1950), 
s. 72.  
213 Heckscher (1941), s. 93f. 
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Tabell 4:2.  Export av osmundjärn och stångjärn 1537-1622. 

År

Osmundjärn 
från 
Stockholm, 
skp

Total 
export från 
Sverige

Från 
Stockholm i 
procent av 
total

Stångjärn 
från 
Stockholm, 
skp

Total 
export från 
Sverige

Från 
Stockholm 
i procent 
av total

Totalt 
Osmundjärn, 
ton

Totalt 
stångjärn, 
ton

1537 21600 -- 80 85 -- 100 3671 12
1538 16140 -- 80 131 -- 100 2744 18
1549 20850 26193 80 1308 1308 100 3562 178
1550 25835 -- 79 1992 -- 97 4448 279
1551 22504 -- 78 1681 -- 95 3924 241
1552 19328 -- 77 1129 1214 93 3414 165
1559 16857 -- 76 1820 2016 90 3017 274
1560 20761 27344 76 2462 2577 96 3719 350
1569 16858 -- 76 7318 -- 95 3017 1048
1571 13559 -- 76 3568 -- 95 2426 511
1572 14528 -- 76 3100 -- 95 2600 444
1573 12066 -- 76 2047 -- 95 2159 293
1574 19062 -- 76 3433 -- 95 3411 491
1576 19116 -- 77 4049 -- 94 3376 586
1582 17135 -- 77 4774 -- 94 3026 691
1583 15012 -- 77 4182 -- 93 2651 611
1584 17082 -- 77 5590 -- 93 3017 817
1585 -- -- 77 7378 -- 93 3392 1079
1590 21320 27626 77 8363 9031 93 3757 1228
1591 19352 -- 76 6875 -- 83 3463 1127
1594 23561 32022 74 8013 10941 73 4355 1488
1599 23093 -- 69 13207 -- 72 4552 2492
1600 15713 -- 68 8401 -- 71 3143 1609
1603 14529 -- 63 11775 -- 69 3136 2321
1604 16265 28645 57 13217 19710 67 3896 2681
1610 11337 -- 57 4644 -- 67 2705 943
1612 12212 -- 58 5950 -- 67 2864 1208
1613 12906 22133 58 7921 11757 67 3010 1599
1615 16877 -- 17106 -- 70 3956 3323
1620 11798 -- 58 12969 -- 70 2766 2519
1622 -- -- 17274 -- 70 -- 3356

Anm.: Uppgifter i fetstil är interpolerade eller skattade. 
Källor: Hammarström (1956), s. 452, Heckscher (1935), s. 157 samt Kumlien (1953), ss. 
313ff. 
 
I Tabell 4:2 kan vi se att mängden exporterat osmundjärn är relativt konstant 
från 1537 till början av 1600-talet. Stångjärnsexporten upplever å sin sida en 
kraftig ökning från 1540-talet. Vid periodens slut 1622 finner vi att exporten av 
stångjärn uppgår till drygt 3000 ton. Utvecklingen av de olika järnprodukterna 
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har också politiska förtecken då export av osmundjärn förbjöds 1604.214 Trots 
förbudet exporterades en viss mängd osmundjärn, se Tabell 4:2. Det finns dock 
inga entydiga uppgifter om osmundexport efter 1620, och under denna tid kan vi 
anta att politiken får genomslag. En sista uppgift om sannolik osmundjärnsex-
port står att finna i statistiken för år 1638 där 139 skp ”Gamalt jern” exportera-
des samt att vi 1641 finner en export om 40,5 skp.215  

Tabell 4:3. Export av stångjärn från Sverige 1637-1694. 

År

Total 
export från 
Sverige, 
skp

Från 
Stockholm, 
skp

Från 
Stockholm 
i procent av 
total

Totalt 
stångjärn, 
ton

1637 78950 10737
1638 82626 11237
1639 76696 10431
1640 84757 58500 69 11527
1641 106487 80400 76 14482
1645 123271 16765
1650 132107 102800 78 17967
1672 158052 121700 77 21495
1673 202078 155600 77 27483
1674 211688 163000 77 28790
1675 183659 139581 76 24978
1676 204282 153211 75 27782
1677 160699 118917 74 21855
1678 214535 156611 73 29177
1679 164800 119252 72 22413
1680 216200 161408 75 29403
1685 195000 138408 71 26520
1686 234462 166468 71 31886
1687 268274 187792 70 36485
1694 281772 191605 68 38321  

Anm.: Uppgifter i fetstil är interpolerade eller uppskattade. 
Källor: Bjurling (1945), s. 259, Bjurling (1951), s. 11, Heckscher & Boëthius (1938), 
Hildebrand (1957), s. 35f. samt Sundholm (1909), s. 322. 

                                                 
214 Heckscher (1936), s. 462. Se också Fritz (1972), s. 16. 
215 Heckscher & Boëthius (1938), s. 632 och 38. Hildebrand (1957), s. 11 säger att Stockholm 
1622 exporterade 19000 fat osmund. Detta motsvarar 2584 ton, givet att osmundfatet 
motsvarade ett skeppund stapelstadsvikt, Jansson (1950) s. 22. Uppgiften som Hildebrand ger 
är sett till föregående period mycket hög. Vidare hämtar Hildebrand sina uppgifter från 
Kumlien (1953) och säger i not 6 s. 458 att skillnaden mellan hans och Kumliens uppgifter 
beror på att ”Kumliens indelningsgrunder medför att Skottlands roll blir obeaktad.” Detta 
skulle betyda att år 1622 exporterades 19000 fat osmundjärn från Stockholm till Skottland, 
vilket inte ter sig rimligt och i vilket fall som helst har vi här ej kunnat belägga denna uppgift. 
Sålunda har denna exportuppgift ej medtagits i Tabell 4:2.    
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att perioden 1600-1640 utgör en bryt-
ningstid för svensk järnexport, där den politiska viljan att exportera en mer för-
ädlad järnprodukt får ett genomslag. Från det sena 1500-talet och tidiga 1600-
talet hade huvuddelen av det ”svenska” stångjärnet framställts i Preussen, (Dan-
zig och Elbing) där det svenska osmundjärnet vidareförädlades. Detta kom att 
förändras genom utbyggnaden av stångjärnsproduktion i Sverige kombinerat 
med en politik som förbjöd export av osmundjärn. Det sistnämnda kom senare 
också gälla tackjärn.216 I skattningar av järnexporten för tiden därefter kommer 
följaktligen endast stångjärnsexporten att redovisas. Tabell 4:3 redovisar export-
uppgifter för perioden 1637-1694.   

Tabell 4:4. Export av stångjärn från Sverige 1711-1716. 

År 

Total 
export, 
skp 

Export från 
Stockholm, 
skp 

Total 
export, 
ton 

1711 226000   30736
1712 214800   29213
1713 305500   41548
1714 262400 162508 35686
1715 268000   36448
1716 171500   23324

 
Anm.: Två uppgifter ges för åren 1715 och 1716. I originalkällan anges 217000 och 115900. 
De som är angivna i tabellen är skattningar från Ekonomisk-historiska institutet, Stockholm. 
Denna period sammanfaller med Karl XII:s tid som regent och det finns vissa handelspolitiska 
svårigheter som kan förklara att det är en ökad osäkerhet i siffrorna. Ett exempel på 
handelsförvecklingar är exporten av stångjärn till England. King (2005), s. 8 säger oss att 
England 1717 utlyste ett embargo mot handel med svenskt stångjärn. Anledningen till det 
engelska importförbudet på svenskt stångjärn skall ha varit att Karl XII förhandlade med 
katolska länder. Förvecklingarna i det handelspolitiska läget kan antas ha fördjupats genom att 
Karl XII den 27 november 1717 föreskrev att exporten av stångjärn endast fick motsvara 
importen, vilket kombinerats med att Sverige 1715 infört höga exporttullar på stångjärnet, se 
Boëthius (1947), s. 21.f. Detta betyder att uppgifterna 1715 och 1716 i tabellen skall nyttjas 
med stor aktsamhet.    
Källa: Lindberg (1941), ss. 176 och 393. 
 
Exporten av stångjärn för perioden gällande tiden 1711-1716 redovisas i Tabell 
4:4 och för åren 1715-1720 i Tabell 4:5. Stångjärnsexporten för perioden 1720-
1737 finns i Tabell 4:6. Om vi jämför exporten 1720 skiljer den sig mellan Eke-
gårds uppskattningar i Tabell 4:6 och de skattningar av Lindberg som redovisas i 
Tabell 4:5. Skillnaden mellan uppgifterna är 441 ton. Eftersom Lindberg ger oss 

                                                 
216 Åström (1963), ss. 32-33. 
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uppgifter för den totala svenska export, inte bara export från Stockholm, nyttjas 
Lindbergs siffror för år 1720.  

 

Tabell 4:5. Export av stångjärn från Stockholm och total från Sverige, 1715-1720. 

År
Total 
export, skp

Export från 
Stockholm, 
skp

Från 
Stockholm 
i procent av 
total

Total 
export, ton

1715 239906 158258 66 32627
1716 181306 102708 57 24658
1717 127631 48953 38 17358
1718 322479 207845 64 43857
1719 220529 142822 65 29992
1720 247239 154547 63 33625  

Anm.: Divergensen mellan uppgifter i denna tabell för åren 1715 och 1716 och de i Tabell 4:4 
kan tänkas härstamma från att uppgifter om exporthamnar ej överensstämmer. 
Källa: Lindeberg (1941), ss. 393f. 

 

Tabell 4:6. Export av stångjärn från Sverige, 1720-1737. 

År

Export från 
Stockholm, 
skp

Total 
export, skp

Från 
Stockholm 
i procent av 
total

Total 
export, ton

1720 153837 244000 63 33184
1721 150714 240000 63 32640
1722 134852 217500 62 29580
1723 137803 222300 62 30233
1724 124437 205000 61 27880
1725 146274 232200 63 31579
1726 160193 250000 64 34000
1727 146390 236100 62 32110
1728 153204 255000 60 34680
1729 161958 269900 60 36706
1730 173232 288700 60 39263
1731 164210 275000 60 37400
1732 158768 281000 57 38216
1733 181464 295000 62 40120
1734 174124 301000 58 40936
1735 202570 310000 65 42160
1736 181031 341000 53 46376
1737 187424 334000 56 45424  

Anm.: Uppgifter i fetstil är interpolerade eller skattade. 
Källa: Ekegård (1924), s. 292. 
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Vad gäller perioden 1638 till 1737 finns ett alternativt sätt att skatta den årliga 
exporten av stångjärn från Sverige genom Ivan Linds uppgifter om stång-
järnsexport från Göteborg under perioden.217 Göteborgssiffrorna omfattar fler år 
än presenterade serier. Genom att beräkna Göteborgs andel av den totala expor-
ten för dessa år, kan vi uppskatta rikets export av stångjärn. Det är utifrån dessa 
Göteborgs andel har framräknats.218 Därefter har Göteborgs andel interpolerats 
mellan åren för att erhålla en procentuell andel för alla år. Med utgångspunkt 
från detta har en skattning av rikets export gjorts utifrån årliga uppgifter för 
stångjärnsexport från Göteborg, vilket redovisas i Diagram 4:1.   
 

Diagram 4:1. Två skattningar av svensk stångjärnsexport, 1638-1737, ton. 
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Källor: Uppgifter om stångjärnsexport från Göteborg: Lind, Ivan (1923). För serien baserad 
på uppgifter från Stockholm, se Appendix 2. 
 

Utifrån detta kan vi konstruera två delvis överlappande serier för svensk stång-
järnsexport 1637 till1737. Serierna följer varandra tämligen väl förutom under 
perioden 1688-1711. Under en del av denna period visar serien baserad på upp-
gifter från Stockholm en större export än den som är skattad utifrån Göteborgs-
serien. Dock skall påpekas att uppgifterna för år 1684 och framförallt i fallet 

                                                 
217 Lind (1923), s. 56f. 
218 Göteborgs andel av total svensk export uträknas utifrån de år som har uppgifter om total 
svensk export finns se Tabell 4:3-4:6. Mellan dessa år skattas Göteborgs andel av den totala 
exporten genom linjär interpolering. 
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1694 är tämligen höga, vilket får ett genomslag i interpoleringen fram till 1711 
där nästkommande uppgifter återfinns. Om istället uppgifter från 1685 skulle ha 
nyttjats i interpoleringen till 1711 försvinner skillnaderna mellan serierna nästin-
till helt. Sålunda kan vi sammanfattningsvis säga att de två serierna följer var-
andra, undantaget den period som ovan diskuterats, tämligen väl. En tydlig 
skillnad mellan de båda är dock att Göteborgsserien är mer detaljerad och visar 
därmed större fluktuationer mellan enskilda år. Detta kan betyda att denna serie 
på ett bättre sätt speglar den faktiska exporten av stångjärn från Sverige än se-
rien som är baserad på uppgifter från Stockholm. 

I Diagram 4:2 nyttjas skattningen utifrån Göteborgsserien för perioden 
1638-1737. Från och med år 1738 bygger exportuppgifterna på officiell svensk 
statistik.219 I Diagram 4:2 återfinns skattningen av svensk järnexport 1368-1910 
utifrån de data som ovan presenterats.   

 

Diagram 4:2. Svensk järnexport 1368-1910, ton. 
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Källa: Se Appendix 3. 

 

För den tidiga perioden bygger serien på skattade uppgifter för flertalet år under 
medeltiden och den tidigmoderna perioden, mellan de år vi tidigare presenterade 
data för. Vi kan se en trendmässig ökning av exporten av osmundjärn från 1368 
fram till mitten av 1500-talet. I början av 1600-talet upphör exporten av osmund, 
                                                 
219 Historisk statistik för Sverige (1972), Del 3. 
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vilket sammanfaller med en kraftig ökning av den svenska exporten av stångjärn 
som från 1500-talet, som, med vissa variationer i tillväxttakt, kom att utgöra 
merparten av svensk järnexport fram till slutet av 1800-talet. Exempelvis kan vi 
från 1740-talet se att stångjärnsexporten tycks stagnera fram till 1820-talet. Från 
och med det andra decenniet på 1800-talet kan vi återigen se en trendmässig för-
ändring genom att exporten ökar relativt kraftigt fram till det avslutande året 
1910.220 I avslutningen av detta avsnitt kommer utvecklingen under 1800-talet 
att diskuteras mer ingående utifrån ett sysselsättningsperspektiv. 
 
 

4.2. Produktionen 1368-1910 
Källäget för produktionen av järn i Sverige under medeltiden och den tidigmo-
derna tiden är betydligt sämre än för exporten. Källor och tidigare studier angå-
ende produktionens storlek i den äldre järnhanteringen kan dock ge en bild ut-
ifrån exportens andel av den totala produktionen.221  

I ett generellt perspektiv kan vi utifrån dessa uppgifter se att från senmedel-
tiden ökar exportandelen. I slutet av 1300-talet skattas exportandelen till runt 30 
procent och fram till början av 1500-talet har den stigit till att ca 50 procent. 
Ökningen av exportandelen fortsätter fram till och med 1600-talets första hälft 
då den är ungefär 80 procent av den totala produktionen. Denna andel ligger se-
dan mellan 80 till 90 procent av den totala produktionen till början av 1800-
talet.222 Detta betyder att den trendmässiga utvecklingen av exporten också kan 
anses spegla den totala produktionens utveckling under samma period. Fortsätt-
ningsvis skall detta avsnitt beakta utvecklingen av produktionen och exporten 
under perioden 1800-1910, vilket sammanfaller med undersökningsperioden, 
1805-1910, i nästkommande kapitel.            

Vad gäller järnproduktionen under perioden 1800-1910 bygger den på data 
inhämtade från de Historiska nationalräkenskaperna för Sverige (HNS). Under 
perioden 1872-1910 har de kompletteras med uppgifter hämtade från BiSOS (C 
Bergshandteringen. Vidare nyttjas Statistiska Centralbyråns publikation Histo-
risk statistik för Sverige för export av stångjärn. Vi skall för perioden 1800-1910 
studera tre olika serier inom den svenska järnhanteringen. Den första är produk-
tionen av tackjärn i Sverige, vilken kan ses som en serie som sammanfattar den 

                                                 
220 Ökningen av exporten under 1800-talet och 1900-talets första årtionde är i detta diagram 
något underskattad då vi ej medtagit tackjärnsexporten som från 1860-talet också utgjorde en 
mindre andel av Sveriges totala järnexport. Se, den mer omfattande redovisningen av Sveriges 
järnproduktion och export under 1800-1910 som följer nedan. 
221 Detta betyder att produktionen av järn beräknas genom att addera den skattade exporten 
med en skatting för inhemsk och offentlig konsumtion. 
222 Krantz & Olsson, kommande artikel. 
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totala järnproduktionen i Sverige. Den andra serien omfattar stångjärnsproduk-
tionen som fram till andra halvan av 1800-talet är den huvudsakliga vidareföräd-
lingsprodukten av tackjärnet. Den avslutande serien är en fortsättning på den 
skattning av stångjärnsexport som presenterades ovan. I Diagram 4:3 presenteras 
dessa tre seriers utveckling under perioden 1800-1910.  

Innan vi går in i några tolkningar av diagrammet, ska ett källkritiskt pers-
pektiv anläggas på dessa serier. Underlaget till serien över tackjärnsproduktion 
är delvis inhämtat från BK och de uppgifter som landets bergsmästardömen 
lämnat in till myndigheten. Före år 1832 fanns inget formellt krav om att statis-
tiska uppgifter skulle skickas till myndigheten, detta krav infördes 1833 och lig-
ger till grund för BK:s tryckta statistik. I detta sammanhang finns en koppling 
mellan de kvantitativa serierna och regleringen av näringen. Serien kan tänkas 
lida av en underskattning av produktionen före 1846, vilket har att göra med att 
bruken då inte alltid redovisade den produktion som hade en lokal avsättning.223 
Detta kan sättas i ett större sammanhang, där den svenska industrialiseringen 
under 1800-talet ökade den inhemska efterfrågan. 

Uppgifterna angående tackjärns- och stångjärnsproduktion bygger på tryckt 
och otryckt material och på vissa antaganden. Sålunda kan vi här generellt kon-
statera att serierna över produktion fram till och med 1850-talet bygger på skatt-
ningar, vilket betyder att det finns ett mått av osäkerhet i dessa data.  

Det tryckta materialet, för stångjärnsexport, bygger på statistiska uppgifter 
från generaltulldirektionen, från 1824 benämnd generaltullstyrelsen, som över-
tog uppdraget att utarbeta statistik över utrikeshandel, från kommerskollegium 
1817. Statistiken grundades på tulljournaler vilka sammanställdes i de så kallade 
generalsammandragen. Fram till och med 1831 publicerades in- och utförelse-
statistiken av generaltulldirektionen. Från 1832 övertog kommerskollegiet ut-
givningen av den tryckta statistiken och mellan 1832-1891 ålades kollegiet att 
årligen avgiva berättelse angående rikets handel, sjöfart och fabriker. Från 1858 
återfinns kommerskollegiets berättelser i BiSOS F) Utrikes handel och sjö-
fart.224

Antagandena gäller produktionens sammansättning. Ett exempel är att för 
perioden 1831 till 1840 antas andelen vågfört och exporterat stångjärn utgöra 80 
procent av produktionen. Vidare utgör den skattade tackjärnsproduktionen också 
underlag för den skattade stångjärnsproduktionen. Det grundar sig på att man 
först skattar andelen gjutgods och finner att 97 procent av tackjärnet användes 
för vidareförädling till stång- och ämnesjärn. Vidare antas att 1,3 ton tackjärn 
behövdes för att tillverka 1 ton stångjärn, avbränningen var sålunda 23 procent. 
Detta förhållande utgör underlag för skattningen före 1833. Under perioden 

                                                 
223 Schön (1988), s. 25. 
224 Historisk statistik för Sverige (1972), Del 3. Utrikeshandel 1732-1970, s. 19ff. 
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1833 till 1860 antas att produktionen hade samma sammansättning som expor-
ten.225 Den resterande delen av perioden fram till 1910 bygger på officiell stati-
stik som står att finna i BiSOS C) Bergshandteringen.  

 

Diagram 4:3. Sveriges produktion av tackjärn, stångjärn samt export av stångjärn, 
1800-1910, tusentals ton. 
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Anm.: Produktion Stångjärn*: Stångjärn finns i BiSOS, C) Bergshandteringen, med som en 
enskild produkt fram t.o.m. 1891. Från 1892 utgår denna serie från allt ovälvt järn och stål 
som utgör mellanprodukter. Detta medför viss underskattning i serien fram till 1892 då 
stålprodukter ej inräknas. Med avseende på serien över stångjärnsexport skall noteras att år 
1814 saknar uppgift, där har ett värde för exporten framräknats genom ett medelvärde av 
exportuppgifterna för åren 1813 och 1815. Stångjärn används som benämning t.o.m. 1890, i 
BiSOS. Vidare är handelsstatistiken ej fullständigt fullständig, t.o.m. 1884 ingår 
stångjärnsavhugg samt t.o.m. 1892 ingår balkjärn, hörnjärn m.m. Fr.o.m. 1885 ingår band-, 
bult- och knippjärn. Siffror för åren 1908-1911 är hämtade från Smidesjärn och stål, dock ej 
tackjärn.   
Källor: Produktion tackjärn: Schön (1988), Tabell 2, ss. 64-65, avseende åren 1800-1871. 
samt Jörberg (1961), Tabell 34, s. 405, avseende åren 1872-12. Produktion stångjärn: Schön 
(1988), Tabell 2, ss. 64-65, avseende åren 1800-1871, samt BiSOS, C) Bergshandteringen, 
Kommerskollegii, underdåniga berättelse för, åren 1872-1910. Export stångjärn: Historisk 
statistik för Sverige (1972), Del 3. Utrikeshandel 1732-1970, Statistiska Centralbyrån, Tabell 
1.2. ss. 126-127, tab. 2.2. s. 167, tab. 3.2. s. 205, tab. 3.4. s, 215.  Se Appendix 4. 
 

Diagram 4:3 visar en volymmässig förändring inom svensk järnhantering under 
1800-talet. Tackjärnsproduktionen drygt sjufaldigades mellan 1800 och 1910. 
                                                 
225 Schön (1988), ss. 27-30. 
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Den huvudsakliga tillväxten i alla de tre serierna kan sägas starta under 1820-
talet, och följdes av en trendmässig ökning av framförallt tackjärn och stångjärn. 
Stångjärnsexporten har inte en liknande utveckling som de andra. Exporten 
tycks från 1850-talet andelsmässigt minska i jämförelse med produktionsserier-
na. Detta skulle måhända betyda att andelen inhemsk konsumtion ökar under 
andra halvan av 1800-talet då avståndet mellan produktion och export ökar. I 
sammanhanget skall också påpekas att importen av tackjärn till Sverige ökade i 
slutet av perioden. 1910 uppgick importens volym i relation till inhemskt produ-
cerat tackjärn till ca 12 procent och för 1870 var relationen 2 procent. För tidiga-
re år kan importen av tackjärn anses försumbar.226  

För att få en ytterligare bild av den svenska järnhanteringens volymmässiga 
förändring kan man också beakta den svenska exporten av stångjärn, en produkt 
som i det historiska perspektivet utgjorde den viktigaste exportvaran inom den 
svenska järnhanteringen. Med avseende på relationen mellan exporten av tack-
järn och stångjärn bör nämnas att först 1856 tilläts tackjärnsexport från Sveri-
ge.227 Exporten av tackjärn tar fart från 1859 då den överstiger 10 000 årligt ex-
porterade ton.228 År 1861 kan vi se att volymmässigt utgör tackjärnsexporten en 
knapp sjundedel av stångjärnsexporten. Detta förhållande kom dock att föränd-
ras, och 40 år senare, år 1901, finner vi att Sverige exporterade drygt 84 000 ton 
tackjärn och ca 141 000 ton stångjärn. Vad gäller avhandlingsperiodens slutår 
kan vi 1910 se att tackjärnsexporten var ungefär hälften så stor som stång-
järnsexporten.229 Detta betyder att exporten av träkolstackjärn kom att öka under 
1800-talets sista hälft och om vi jämför detta med den i sammanhanget blyg-
samma importen av kokstackjärn kan vi se att det svenska tackjärnet har en in-
ternationell avsättning samt att produktionen kunde täcka den inhemska efter-
frågan. 
 
 

4.3. Sammanfattning 
Svensk produktion och export av järn har en lång historia och i detta kapitel har 
vi framförallt fokuserat på den tid då det finns en skriftlig dokumentation. I detta 
långsiktiga perspektiv kan vi dela upp förloppet i fyra övergripande faser. Den 
första innefattar tiden fram till 1500-talet då den relativt knapphändiga kvantita-
tiva informationen speglar en utveckling som efter digerdöden tycks indikera en 

                                                 
226 Historisk statistik för Sverige (1972), Del 3. Utrikeshandel 1732-1970, tabell 3.1. s. 200 
samt tabell 3.3. s. 212. 
227 Se exempelvis Attman (1986), ss. 31-46.   
228 Attman (1958), s. 243. 
229 Historisk statistik för Sverige (1972), Del 3. Utrikeshandel 1732-1970, tabell 3.2. s. 205 
samt tabell 3.4. s. 215. 
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viss tillväxt inom näringen, dock relativ långsam. Den andra fasen sträcker sig 
från den tidigmoderna periodens inledning fram till 1740-talet. Denna period 
innefattar en kraftig tillväxt av exporten och här framstår speciellt andra halvan 
av 1600-talet som en period med en stark tillväxttakt. I den tredje fasen, 1740-
talet till 1820-talet, upplever den svenska järnhanteringen en stagnation sett till 
mängden exporterat stångjärn. Således tidsbestäms den fjärde fasen från 1820-
talet till 1910 och karaktäriseras av en tydlig expansion av producerat och expor-
terat järn. Undersökningen av järnhanteringens trendmässiga utveckling bygger 
framförallt på uppgifter om exporterat järn, vilket inte säger något om den totala 
mängden producerat järn. Dock kan vi utifrån tidigare studier av skattad produk-
tion se att det finns ett tydligt samband mellan produktion och export. Tiden 
fram till 1600-talet innefattar en stigande exportandel mellan 30 och 50 procent. 
Från 1600-talets första hälft, och den resterande delen av den tidigmoderna    
perioden, kan vi se att exportandelen ligger mellan 80 och 90 procent. Till detta 
kan också läggas att den senare delen av perioden uppvisar de högsta siffrorna 
för exportens andel. Den höga exportandelen ligger kvar fram till 1800-talets 
senare hälft då den börjar falla för att i slutet röra sig runt värden omkring 50 
procent. 

Tackjärns- och stångjärnsproduktionen och stångjärnsexporten under perio-
den 1800-1910 är av intresse när vi i nästkommande kapitel tar oss an syssel-
sättningsstatistiken för de mellansvenska församlingarna. Ser vi till hela perio-
den utgör produktionsutvecklingen också en referensram för lokaliseringsför-
ändringar, utifrån anlagda och nedlagda produktionsenheter, som studeras i 
nästkommande avsnitt. Lokaliseringsförändringarna som studeras här och i näst-
kommande kapitel utgår inte som produktionens storlek utan endast utifrån an-
lagda och nedlagda produktionsenheter samt sysselsättningsuppgifter under pe-
rioden 1805-1910. Detta betyder att en uppfattning om produktionens storlek ger 
en kompletterande bild till lokaliseringsundersökningarnas regionala fokus.  
 
 

4.4. Lokaliseringsförändringar ca 1500-1900 
I detta avsnitt skall vi behandla frågan om var i Sverige bruk och stångjärnsham-
rar har etablerats och lagts ned under perioden 1500-1930. Avsnittet inleds med 
en källgenomgång. 

 

4.4.1. Källor och källkritik 
Studien av järnhanteringens lokalisering utgår från anlagda och nedlagda bruk 
och stångjärnshamrar. Denna kartläggning berör inte hyttor/masugnar vilka 
framställde tackjärnet som därefter vidareförädlades till stångjärn vid bruken 
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och hamrarna. Denna skiljelinje kan inte upprätthållas i samtliga fall, eftersom 
hyttor var integrerade i produktionen vid bruken, vilket också är fallet med vissa 
stångjärnshamrar.  

Uppgifter angående anlagda och nedlagda bruk och stångjärnshamrar i Sve-
rige är framförallt hämtade från en sammanställning gjord av Kjell G. Åberg. 
Sammanställningen innefattar en listning av anlagda och nedlagda bruk och 
stångjärnshamrar 1540-1870.230 Åbergs sammanställning har granskats källkri-
tiskt genom att ställas mot sekundärlitteratur som har ett mer tidsmässigt och 
geografiskt begränsat perspektiv.231 Denna genomgång visar att Åbergs sam-
manställning är användbar givet det syfte som undersökningen har. Dock skall 
poängteras att Åbergs sammanställning har vissa brister.  

De flesta av bristerna rör ofullständiga dateringar och geografiska uppgif-
ter. Efter granskningen från annan litteratur har vissa kompletteringar gjorts i 
den utsträckning som varit möjligt. Produktionsenheter utan datering har inte 
medtagits. I fråga om Åbergs sammanställning och dess inneboende förtjänster 
och brister finns ett ytterligare område som bör diskuteras och redovisas. Mate-
rialet innefattar enheter som inte kan anses vara direkta järnbruk eller stång-
järnshamrar, exempelvis andra former av metallförädling. Likaledes finns en 
risk att vissa enheter delats upp när de tillhörde samma produktionsenhet/bruk. 
Att skapa en fullständig klarhet i alla dessa förhållanden skulle innebära en allt-
för stor arbetsinsats, måhända skulle det ta flera år i anspråk. Sålunda har denna 
brist fått kvarstå i undersökningen.  

Sammantaget redovisar Åberg 1588 bruk och stångjärnshamrar och andra 
produktionsenheter, mestadels annan metalltillverkningsindustri.232 Här behand-
las 1068 anlagda enheter och 817 nedlagda bruk och stångjärnshamrar, dvs. 67 
procent och på nedlagda är 51 procent av Åbergs totala antal. Bortfallet jämfört 
med Åberg beror på att kronologiska uppgifter saknas. Underlaget inbegriper 
endast de uppgifter när enskilda enheter anlades och lades ner. Dessa brister be-
tyder att underlaget till lokaliseringsstudien inte är fullständigt. 

En del uppvisar endast en datering på decenniet när, exempelvis 168?. Des-
sa har medtagits i kartläggningen och antas anlagda eller nedlagda i mitten av 
decenniet. Om vi ser till exemplet här har detta definierats som 1685 i studien. 
Vad gäller anlagda enheter finner vi 91 sådana fall och 96  vad gäller nedlägg-

                                                 
230 Åberg (1995), senast reviderad (2003). 
231 Arrenius (1968), Asplund (1921), Norberg (1952), (1956), (1957), (1958) och (1959), 
Jernkontoret och riksantikvarieämbetet (1994-2002), Rollof (1991) samt Harmens register, 
RA. 
232 I 2003 års upplaga återfinns 1597 enheter, vidare har 327 ändrat namn och ett antal av 
mycket små enheter har också lagts till. Detta betyder att 2125 namngivna enheter är nämnda 
i denna upplaga. 
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ningsdatering. Utryckt i procent innebär detta att 9 respektive 12 procent av fal-
len har en sådan skattad datering. 

 En ytterligare test av empirins validitet är att jämföra antalet järnbruk en-
ligt denna studie med uppgifter som framkommer i tidigare litteratur, se 4.7, 4:8 
och 4:9.233           

Tabell 4:7. Jämförelse mellan antalet svenska bruk och stångjärnshamrar i föreliggande 
studie och andra källor 
År Denna studie Andra uppgifter Förhållande Anmärkning

1639 358 449 Bredefeldt (1994), s. 15 0,8

1695 513
324 Hildebrand (1987), s. 131 
412 Bredefeldt (1994), s 15

1,58         
1,25

Endast bruk i 
Hildebrand

1748 573
352 Hildebrand (1987), s. 131 
421 Bredefeldt (1994), s. 15 

1,63         
1,36 Se ovan

1763 599 465 Karlsson (1990), s. 16 1.29
1803 651 357 Hildebrand (1957), s 174 1,82 Se ovan  

 
Jämförelsen av antalet bruk och stångjärnshamrar mellan underlaget till lokalise-
ringsstudien i detta kapitel och uppgifter om antal från andra källor visar att det 
förstnämnda innefattar ett större antal. Endast ett undantag finns och det är Bre-
defeldts uppgift angående år 1639, vilken är ca 25 procent större än underlaget i 
detta kapitel. Bredefeldt ger också några uppgifter angående anlagda och ned-
lagda för perioden 1639-1748, vilka kan jämföras med underlaget här. 

Tabell 4:8. Jämförelse av data angående anlagda och nedlagda produktionsenheter 
1639-1748  
År

Anlagda Nedlagda Anlagda Nedlagda
1639-1695 165 202 253 198
1695-1748 133 124 104 44

Bredefeldt Denna studie

 
Källor: Bredefeldt, Rita (1994), Tidigmoderna företagsstrategier. Järnbrukens ägar- och 
finansieringsförhållanden under 1600-talet. (Stockholm Studies in Economic History, 19), 
Stockholm, s. 14f. Samt egna bearbetningar, se Appendix 5. 

 
Tabell 4:8 visar att uppgifterna i denna studie divergerar från Bredefeldts upp-
gifter då den förstnämnda innefattar ett större antal produktionsenheter under 
perioden 1639-1695 och ett mindre antal i den senare perioden. Denna divergens 
kan tänkas vara ett resultat av att definitionen av bruk och stångjärnshamrar skil-

                                                 
233 I Åberg (2003), s. 7, finns uppgifter om antal utifrån hammarskattlängderna. År 1695 
innefattar den 324 järnbruk, 110 bergsmanshamrar framkommer. År 1748 352 respektive 93, 
år 1808: 340 respektive 71. Något grovhugget kan man säga att dessa siffror samstämmer med 
dem som återges i tabellen.  
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jer sig åt mellan de två underlagen. En tänkbar förklaring till skillnaden kan vara 
att kontrollen av näringen var mer noggrann under den senare perioden. Vidare 
kan det ifrågasättas om antalet bruk och stångjärnshamrar var större 1639, vilket 
sammanfaller med den inledande fasen av järnhanteringens expansion i Sverige, 
än 1695 eller 1748. Sannolikt förklaras detta av att den jämförande källan inne-
fattar ett större antal av mindre produktionsenheter, Bergsmansbruk, som ej de-
finieras som bruk i denna studies underlag.234  

Vad gäller de övriga uppgifterna i Tabell 4:7-9 avseende förhållanden mel-
lan antal bruk och stångjärnshamrar i denna studie och i annan litteratur finner vi 
att skillnaderna är tämligen konstanta med avseende på uppgifter som gäller 
1600- och 1700-talet. I jämförelse med Bredefeldt är materialet nyttjat i studien 
här ca 30 procent högre ifråga om antal enheter. Dock är det mellan 50 och 80 
procent högre än Hildebrands data. En trolig förklaring till den större avvikelsen 
är att Hildebrand endast anger antalet stångjärnsbruk. Denna studies beräkningar 
jämförs också med andra källor under perioden 1860 till 1891, se tabell 4:9. När 
både antalet produktionsenheter i kategori B, Stångjärnsbruk i BiSOS, och C, 
Stål- och tillverkningsindustri,235 i BiSOS, tas i beaktande samstämmer uppgif-
terna mellan denna studie och den officiella statistiken i stor utsträckning. 

Vidare är uppgifterna i denna studie endast marginellt högre än BiSOS och 
differensen i procent ligger närmare Bredefeldts uppgifter än Hildebrands för det 
föregående seklet. Till detta kan nämnas att förhållandet mellan uppgifterna är 
relativt konstant sett över tid. Ett ytterligare område att beakta för en förklaring 
till divergensen mellan underlagen är att denna studie innefattar stångjärnsham-
rar, vilket vi tidigare diskuterade utifrån att dessa kan tillhöra ett och samma 
bruk. Detta kan betyda att dessa dubbelräknas i föreliggande underlag. Å andra 
sidan kan antas att anlagda och nedlagda stångjärnshamrar, fastän inom ett och 
samma bruk, också uttrycker en strukturell förändring och kan på så sätt spegla 
expansion eller förnyelse inom näringen.236

                                                 
234 Detta indikeras i Bredefeldt (1994), s. 16f, not 21 och 22 samt not 32. Se även not 240, 
ovan. 
235 Med avseende på definition av tillverkningsindustri i detta fall menas tillverkningsindustri 
som bearbetar järn. Dessa är kallade jernmanufakturer i BiSOS, se exempelvis BiSOS (1861), 
C) Bergsahandteringen, s. 15. 
236 Det har sedan medeltiden funnits regleringar kring grundandet av nya produktionsenheter, 
formellt sedan 1637. Från mitten av 1700-talet införde Kronan en striktare reglering av 
produktionen av järnprodukter. Från denna tid införde man ett fast produktionskvantum för de 
privilegierade enheterna vilket också avstämdes mot ambitionen av en fixerad total 
produktion i Sverige. Hammarskattelängden för 1748 visar ej en enhets produktionskapacitet 
utan endast hur mycket stångjärn som fick produceras. Se Hildebrand (1987), ss. 119-125. 
Med avseende på det ökande antalet stångjärnshamrar i underlaget för kapitlet kan måhända 
detta före 1748 ses som endera en expansion eller förnyelse av existerande produktion. Efter 
1748 är en ny enhet, inom en privilegierad anläggning, troligtvis ett uttryck för förnyelse eller 
en ökad produktion utifrån ett myndighetsbeslut.    
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Tabell 4:9. Jämförelse mellan antalet svenska bruk och stångjärnshamrar i föreliggande 
studie och BiSOS 
År A) Denna 

studie
B) 
Stångjärnsbruk 
i BiSOS

C) Stål- och 
tillverknings-
industri i 
BiSOS

A i förhållande 
till B+C

A/B

1861 703 427 305 0,96 1,65
1862 699 440 294 0,95 1,59
1863 687 431 299 0,94 1,59
1864 680 423 315 0,92 1,61
1865 668 406 295 0,95 1,65
1866 661 416 306 0,92 1,59
1867 660 407 305 0,93 1,62
1868 643 390 287 0,95 1,65
1869 630 375 259 0,99 1,68
1870 624 374 248 1 1,67
1871 615 348 249 1,03 1,77
1872 609 326 262 1,04 1,87
1873 589 318 235 1,07 1,85
1874 581 303 265 1,02 1,92
1875 559 318 248 0,99 1,76
1876 553 327 221 1,01 1,69
1877 544 317 218 1,07 1,72
1878 525 294 230 1 1,79
1879 523 270 208 1,09 1,94
1880 512 270 207 1,07 1,9
1881 503 276 189 1,08 1,82
1882 488 266 186 1,08 1,83
1883 467 250 186 1,07 1,87
1884 457 243 177 1,09 1,88
1885 450 226 35 1,11 1,99
1886 443 217 35 1,13 2,04
1887 438 189 38 1,17 2,32
1888 413 186 41 1,11 2,22
1889 406 181 42 1,08 2,24
1890 405 157 45 1,14 2,58
1891 398 139 48 1,2 2,86  

Källor: BiSOS, C) Bergshandteringen, Kommerskollegii, underdåniga berättelse för, åren 
1861-1891 samt egna bearbetningar. 
 
Dock är det osäkert hur långt man kan driva ett sådant resonemang då, bland 
annat, förhållandet mellan källorna är relativt konstant. Sammanfattningsvis kan 
materialet, trots sina brister, anses vara av en sådan kvalitet att lokaliseringsut-
vecklingen kan speglas och studeras på ett generellt plan. Icke förty kan exakt-
heten av det faktiska antalet verksamma bruk och stångjärnshamrar ifrågasättas, 
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då det i relation till Hildebrand och Bredefeldt är för högt och i jämförelse med 
Åbergs grunddata är för lågt.  
 

4.4.2. Anlagda och nedlagda bruk och stångjärnshamrar ca 1500-1900 
Underlaget för studien av antalet anlagda och nedlagda bruk och stångjärnsham-
rar utgår som nämnts från Åbergs sammanställning samt egna bearbetningar av 
dessa.237 En studie av årliga tal ger ett underlag för att studera när expansionsfa-
ser inträffar i näringen. Det är också möjligt att skapa en generell uppfattning 
om när järnhanteringen förändras, endera som ett uttryck för förnyelse, vilket 
främst gäller den senare delen av perioden, alternativt en strukturell förändring 
av produktionen. Självfallet kan ej antalet bruk och stångjärnshamrar översättas 
till en totalproduktion, då produktionsenheter varierar i storlek och kapacitet. Å 
andra sidan vet vi utifrån tidigare forskning att produktionsvolymen var fixerad 
vid de enskilda bruken.238 Diagram 4:4 och 4:5 illustrerar hur antalet anlagda 
och nedlagda bruk och stångjärnshamrar i Sverige utvecklas 1500-1930.         

 
237 Åberg (1995) samt egna bearbetningar, se Appendix 5 och 6. 
238 Se avsnitt 3.1. 



Diagram 4:4. Antalet anlagda och nedlagda bruk och stångjärnshamrar i Sverige, 1500-1930.  
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Källa: Åberg (1995) samt egna bearbetningar. Se Appendix 5 

. 



 

Diagram 4:5. Anlagda och nedlagda bruk och stångjärnshamrar i Sverige, 25-års lö-
pande medelvärde, 1500-1930. 
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Källa: Åberg (1995) samt egna bearbetningar. 
 
Diagrammen visar det årliga antalet etablerade och avvecklade produktionsenhe-
ter utifrån årliga tal, Diagram 4:4, samt med 25-års löpande medelvärden, Dia-
gram 4:5.  

Om vi först beaktar de årliga talen kan vi se att vissa år innefattar ett relativt 
stort antal enheter och jämfört med angränsande år. År med ett anmärkningsvärt 
högt antal enheter i jämförelse med angränsande år är: 1555 (11 enheter), 1605 
(29), 1615 (10) och 1625 (14), samt nedlagda 1675 (10). Detta kan vid en första 
anblick anses vara orimligt stora variationer. Dock bör vi rekapitulera vad som 
diskuterades i källkritiken vad gäller förfaringssättet när en enhet endast är date-
rad till ett visst decennium och här placerats vid det femte året av det specifika 
årtiondet. Antalsuppgifter dessa år skall sålunda ej ses som absoluta, utan snara-
re som ett uttryck att under dessa enskilda årtionden återfinns ett antal enheter 
som saknar specifik datering för enskilt år. I Diagram 4:4 kan vi se att anlagda 
enheter ökar under slutet av 1500-talet. Anläggningsverksmaheten var kraftig 
under 1600-talets inledande årtionden, dvs. före den formella regleringen som 
etablerades genom Bergskollegium under slutet av 1630-talet. Under den reste-
rande delen av 1600-talet finner vi en expansion inom näringen, dock på en läg-
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re nivå tiden före etableringen av Bergskollegium. 1700-talet inleds med en jäm-
förelsevis låg etableringsgrad som tycks öka efter det de inledande årtiondena. 
Etableringsuppgifterna visar att tiden från mitten av 1700-talet till och med för-
sta halvan av 1800-talet sker årliga anläggningar på en tämligen jämn nivå. I och 
med 1850-tal minskar antalet årligt etablerade enheter för att mot slutet av perio-
den upphöra. Avseende nedläggningsuppgifterna visar Diagram 4:4 att det först 
under 1600-talets sista kvartssekel sker en ökning av årligt nedlagda enheter, 
med en anhopning runt 1680-talet. Därefter tycks nedlagda enheter minska och 
först i och med 1840-talet tycks ett tydligt trendbrott infalla. Under andra halvan 
av 1800-talet visar nedläggningsuppgifterna den kraftiga strukturförändringen 
inom svensk järnhantering.     

Diagram 4:5 innefattar löpande 25-års medelvärden. Om vi först beaktar se-
rien över anlagda produktionsenheter finner vi en första uppgång under 1500-
talets första hälft med ungefärligt medelvärde om en till två årligt anlagda enhe-
ter, medelvärdet sjunker dock under perioden från 1550-talet till början av 1570-
talet. Från och med mitten av det sistnämnda årtiondet ser vi i den kraftigaste 
expansionen av anlagda enheter under hela studieperioden där medelvärdet för 
etablerade enheter stiger från knappt en enhet per år till en toppnotering på 
knappt nio anlagda enheter per år under 1630-talet. Medelvärdet för anlagda en-
heter faller därefter fram till 1710-talet där utfallet av genomsnittlig etablering 
per år inte är fullt en enhet. Tiden efter detta innefattar ett medelvärde av årligt 
anlagda enheter om två till fyra fram till 1840-talet. Från mitten av 1850-talet 
kan vi se en ständigt sjunkande årlig etablering fram till den sista noteringen av 
anlagt bruk alternativt stångjärnshammare som återfinns 1890.  

Ser vi till nedlagda enheter finner vi den första noteringen år 1539. Det är 
dock först under 1630-talet som antalet avvecklingar innefattar en sådan mängd 
att det får ett utslag på det löpande medelvärdet.239 Medelvärdet för antalet ned-
lagda enheter ökar därefter fram till 1680-talet, med en högsta notering om 2,44 
nedlagda produktionsenheter år 1681. Efter detta faller medelvärdet till en nivå 
om cirka en enhet per år. Detta förhållande sträcker sig ända fram till 1830-talet 
då en kraftig expansion av genomsnittlig nedläggning av enheter inleds (utifrån 
det glidande medelvärdet). Det löpande medelvärdet ökar från nämnda årtionde 
från drygt en nedlagd enhet till toppnoteringen om knappt tolv enheter under 
1870-talets senare hälft. Därefter sjunker det fram till 1930 då vi finner att 
knappt två enheter årligen avvecklades.  

Vid en jämförelse av medelvärdet för anlagda och nedlagda produktionsen-
heter bör vi inledningsvis dra oss till minnes den källkritiska genomgången som 
                                                 
239 Vad gäller antalet nedlagda enheter framkommer antalet 13 nedlagda enheter år 1637. 
Antalet skiljer sig om vi jämför detta med omkringliggande noteringar. I detta sammanhang 
kan konstateras att det var 1637 som Bergskollegium formellt instiftades. Tillika utgör året 
startskottet för den formella regleringen av näringen. Se exempelvis Ringmar (1999), s. 12.    
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visade skillnader mellan serierna. Materialet innefattar fler anlagda än nedlagda, 
1068 respektive 817. Trots detta är underlaget så beskaffat att vi trendmässigt 
kan diskutera olika utvecklingsdrag. I ett jämförande perspektiv ser vi den tidi-
gare redovisade expansionen av anlagda produktionsenheter från 1500-talets 
andra hälft fram till slutet av nästkommande sekel. Vad avser nedläggnings-
serien är det under slutet av 1600-talet som årligen nedlagda antalsmässigt när-
mar sig årligen anlagda enheter och under tiden för det Stora nordiska kriget är 
årligen anlagda och nedlagda på en samma nivå med runt en enhet per år etable-
rad respektive avvecklad. Efter kriget ökar årligen anlagda enheter medan årli-
gen nedlagda enheter minskar. Skillnaden mellan de båda serierna är tämligen 
liten under den resterande tiden av 1700-talet fram till 1820-talet där serierna 
möter varandra nivåmässigt. Tiden efter 1820-talet innefattar en utveckling som 
inleds av att medlet för årligt anlagda enheter stiger fram till de sista åren av 
1840-talet. Vad gäller årligt nedlagda inleds inte den kraftiga ökningen av årlig 
avveckling förrän 1840-talet. Från detta decennium ser vi tydligt att serierna di-
vergerar, anläggningarna minskar och nedläggningarna går i motsatt riktning. 
Det är en period som definierats som ”bruksdöden”240, men som likväl innefattar 
en viss anläggningsverksamhet. Resultaten i denna undersökning pekar på att 
den trendmässiga av nedlagda enheter pekar på att slutet av 1850-talet kan ses 
som de år som bruksdöden inleds (sett till de årliga talen). Detta kan jämföras 
med 1860-talet i tidigare forskning sägs utgöra det inledande årtiondet. Jämför 
vi detta produktionsskattningen kan vi se att tillverkningen ökade kraftigt under 
1800-talet och 1900-talets början. Detta betyder att här infaller en strukturför-
ändring där nya produktionsformer etableras, vilket behandlas i nästa kapitel. 

Utvecklingen av etablerade och nedlagda skall i nästkommande avsnitt ana-
lyseras utifrån ett geografiskt perspektiv. Det vill säga var etableringar och ned-
läggningar sker. De olika faserna av expansion och nedläggning inom järnhan-
teringen utgör här en utgångspunkt då vi skall analysera geografiska mönster. 

   

4.4.3. Järnhanteringens lokaliseringsutveckling 
I detta avsnitt skall vi ge en bild av var i Sverige enheter anläggs och avvecklas 
på församlingsnivån under en nästan 400-årig tidsperiod. Vad gäller sockenin-
delningen har dagens församlingsindelning använts. Därför är vissa försam-

                                                 
240 Se exempelvis Jonsson (1983) s. 105ff. Där Jonsson definierar inledningsfasen av den 
första bruksdöden på 1860-talet. Den första bruksdöden pågår enligt Jonsson fram till 1880-
talet. Denna bruksdöd följs av en andra som han periodiserar från 1880-talet fram till första 
världskriget. Särskiljandet mellan en första och andra död utgår här från tekniska och 
strukturella skillnader som förklaringar till att mindre produktionsenheter slås ut. Den första 
bruksdöden stammar, enligt Jonsson, från lancashiresmidets definitiva genombrott och under 
den andra hämtas utslagningsmekanismen från övergången till götstålstekniken.    
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lingsgränser inte korrekta utifrån de gränser som gällde för den enskilda enheten 
i specifik församling just det år som avses. Dock har största möjliga samstäm-
mighet med historiska gränser eftersträvats. Sveriges församlingar genom tider-
na (1989) är en utgångspunkt för inplacering.  

När en församling som angivits i underlaget till studien inte återfinns i da-
gens församlingsindelning, eller vars gränser har förändrats, hänförs den till den 
församling som idag geografiskt omfattar området där den historiska försam-
lingen var belägen. Förutom församlingsgränser som geografisk indelningsnivå 
för produktionsenheter återfinns också gränsen för det administrativa Bergslagen 
i de kartor som framställts. Sålunda är det gränsen inom vilken huvuddelen av 
Sveriges bergslager mellan 1637 och 1850-talet återfinns.241 Kartorna i avhand-
lingen är skapade i programmet Geographical Information System (GIS). 242  

Det är dock ej realistiskt att skapa årliga kartor för detta. Det skulle innebä-
ra att ungefär 800 kartor skulle framställas och tolkas. Därför kommer sju kartor, 
markerade med en stjärna i Tabell 4:10, att framläggas utifrån att dessa kan an-
ses vara representativa för huvuddragen av lokaliseringsförändringar inom den 
svenska järnhanteringen, sett till bruk och stångjärnshamrar. Dessa representerar 
olika generella utvecklingar som vi möter oss när vi studerar 34 rumsliga stilise-
ringar av den svenska järnhanteringens omfattande historia och olika uttryck 
från 1500-talet fram till 1900-talet.  

Utifrån materialet angående enskilda enheters verksamhet, alltså uppgifter 
angående tid för anläggning och nedläggning, har på detta sätt 34 kartor skapats. 
Var och en av dessa kartor täcker en 25-årig lokaliseringsbild över etablering 
alternativt avveckling av produktionsenheter. Sammantaget bygger analysen av 
lokaliseringsförändringar sålunda på dessa 34 kartor där antalet anlagda-
/nedlagda enheter i respektive församling inom varje 25-årsperiod placerats ut. 
Dessa kartor har därefter studerats utifrån frågan om var i Sverige förändringar i 
lokalisering sker, endera utifrån tillväxt eller nedläggning. Valet av kartor som 
visualiseras i avhandlingen motiveras utifrån den utveckling som Diagram 4:2-
4:5 gav oss. I Tabell 4:10 redovisas huvuddragen i den geografiska utveckling-
en. 

 

                                                 
241 I den svenska järnhanteringen har även bergslager upprättats utanför Mellansverige, 
exempelvis Åtvidabergs, Hällestads, Vånga och Godegårds, bergslag i Östergötland och 
Tabergs bergslag i Jönköpings län. Se exempelvis Strandvik (2000), ss. 12-15. Vidare startade 
inte utnämnandet av bergslager 1637 utan detta har en historia som åtminstone sträcker sig 
tillbaka till privilegierandet av Norbergs järnframställning. Ett privilegium som dateras till år 
1354, se RA. Bergskollegiets arkiv, Huvudarkiv, vol. DII: 1.      
242 För en översikt av GIS i historisk forskning se Gregory (2003). Med avseende på ovan 
presenterade problem angående historiska förändringar av indelning av församlingar och 
förändrade geografiska gränser se speciellt Section 5, ss. 36-41.     
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Tabell 4:10. Huvuddrag i lokalisering av anlagda och nedlagda bruk och stångjärn-
shamrar, ca 1550-1950. 
Etablering Huvuddrag i lokalisering

-1550*
Anlagda i Mellansverige (MS) (inom Administrativa Bergslagen (AB)), stark 
etableringskoncentration till centrala MS 

1551-1575 Som ovan
1576-1600 Som ovan
1601-1625 Under perioden sker en kraftig utbyggnad med den absoluta lejonparten i MS
1626-1650* Som ovan
1651-1675 Etablering tydlig i Småland och MS, en första synlig etableringsspridning utanför MS och 

egentligen AB (vilket i sig är intressant då detta sammanfaller med den period som är den 
kronologiska inledningen av AB)

1676-1700* Fortsatt spridningsmönster står att finna, extra tydligt i västra Värmland
1701-1725 Denna period innefattar ett tydligt spridningsmönster
1726-1750* Tydlig spridning till norra och södra Sverige
1751-1775 Etablering i Norra Sverige och Värmland
1776-1800 Etablering i ett spritt mönster i Norrland
1801-1825 Etablering norr om AB samt Norrland
1826-1850 Etablering nordväst om AB, Norrland och Småland 
1851-1875 Etablering i norra Dalarna och Småland
1876-1900 Viss utveckling i MS
1901-1925 Det definitiva slutet för etablering av järnbruk och stångjärnshamrar 

Nedläggning Huvuddrag i lokalisering
-1550 Ingen nedläggning
1551-1575 Nedläggningar i MS (AB)
1576-1600 Nedläggningar i MS
1601-1625 Nedläggningar i MS (AB)
1626-1650 Nedläggningar i MS samt syd (Kongsund, Kristberg, Västra Torås och Brunnby)
1651-1675 Nedläggningar i MS samt vissa i Småland
1676-1700* Nedläggningar i MS (relativt kraftig i AB)
1701-1725 Nedläggningar i MS samt Hälsingland
1726-1750 Nedläggningar i MS (svag)
1751-1775 Nedläggningar i MS samt viss i södra Sverige
1776-1800 Nedläggningar i MS (AB) samt väst och norr om AB
1801-1825 Spridning i nedläggningsmönster, MS och mellersta Norrland
1826-1850 Nedläggningar i MS samt spritt i Norrland och väster om AB
1851-1875* Spritt mönster samt i norra och södra Sverige (kraftig "bruksdöd")
1876-1900* Som ovan samt väster om AB
1901-1925 Spridning i nedläggningsmönster
1926-1950 Spritt nedläggningsmönster
1950- De sista resterna av den tidigmoderna produktionsformen slås ut  
Källa: Se Appendix 5 och 6. 
Not: * = se kartor i Figur 4:1-4:7. 

 

4.4.4. Lokaliseringsutveckling i ett regionalt perspektiv 
Lokaliseringen av etableringar före 1550 är framförallt i de centrala delarna av 
Mellansverige – mitt i vad som skulle bli det administrativa Bergslagen hundra 
år senare, se Figur 4:1. Under denna tid ser vi en koncentration av fler än en en-
het i ett antal mellansvenska församlingar. Dessa församlingar är Nora och Lena 
i Västmanlands respektive Uppsala län. I Dalarna finns Hedemora och Silvberg 
och i Örebro län finns en koncentration i Ramsberg, Järnboås och Lindesberg. 
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Figur 4:1. Anlagda bruk och stångjärnshamrar i Sverige, före 1550 
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Källa: Se avsnitt 4.4.1
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Etableringar sker också i fyra församlingar utanför Mellansverige. Av dessa är 
tre, Lerbäck, Hällestad och Vånge församling, belägna i Östergötland. Den fjär-
de församlingen, Malma, ligger i Västergötland söder om Värnen.  

Samma mönster med etableringar i centrala Mellansverige gäller i stort sett 
också fram till 1600, liksom perioden 1601-1625. Under den senare perioden 
kan vi dock konstatera att antalet etableringar ökar i de västra delarna av Små-
land. Den småländska lokaliseringen sträcker sig likt en korridor från Vätterns 
södra strand med etableringar i Norrhammars, Ljungarums, Barnarps, Månsarp, 
Gnosjös och Göteryds församlingar. Då etableras också en enhet i Varnums för-
samling i Västergötland.  

Perioden 1626-1650 innefattar en tydlig expansion av anlagda produktions-
enheter i Sverige. Resultat visualiseras i Figur 4:2. I denna karta finner vi en tyd-
lig koncentration av nyetablering till Mellansverige. Till skillnad från de tidigare 
perioderna, kan vi nu att etableringar också sig spridas öster och väster ut från 
de centrala delarna av Mellansverige. Vi ser här en ökad anläggningsverksamhet 
i Värmlands och Uppsala län. Denna period sammanfaller med den tid då det 
administrativa Bergslagen formellt skapas bestående av en sammanknuten re-
gion av bergslager och bergsmästardömen. Det administrativa Bergslagen 
sträcker sig likt en bågformad skiva från Gävlebukten i norr till Norrköping i 
söder, regionen markerad i kartan med en svart linje. Det är också inom denna 
som vi tydligt ser att majoriteten av anlagda produktionsenheter återfinns – här 
finns en överensstämmelse mellan den administrativa regionen och den ekono-
miska regionen Bergslagen.        

I Figur 4:2 återfinns även lokaliseringar utanför Mellansverige. Ett fåtal eta-
bleringar görs i Småland (Barnarps och Månsarps församling, Almundsryd, 
Västra Torsås, Skatelöv, Hemmesjö och Tegnaby, Ingatorps och Dalhems för-
samlingar). Vidare kan vi i jämförelse med tidigare kartor se en ökad etablering i 
Östergötlands län. Under perioden 1626-1650 etableras också järnproduktion i 
Kengis, Pajala församling. 
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 Figur 4:2. Anlagda bruk och stångjärnshamrar i Sverige, 1626-1650 
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Källa: Se avsnitt 4.4.1. 
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Lokalisering av produktionsenheter 1651-1675 följer den ovan beskrivna. Där-
för vänder vi blicken mot perioden 1676-1700. I Figur 4:3 visas resultatet av eta-
bleringar under denna period. Även i denna karta finner vi att huvudparten av 
etableringar återfinns i de centrala delarna Mellansverige och inom det administ-
rativa Bergslagen, men här kan vi också se en tendens av ökad spridning utanför 
de centrala delarna. Det mest uppenbara här är lokaliseringen till Värmlands län, 
där en koncentration sker i församlingarna Fryksände, Sunne och Glava som i 
detta område har fler än en anlagd enhet. Även i Kronobergs län kan vi se en 
etableringsverksamhet under perioden. Där finner vi anläggningar i församling-
arna Tingsås och Väckelsång samt ett fåtal etableringar i Jönköpings och Kal-
mar län. Etableringar återfinns också i den mellersta delen av Gävleborg, för-
samlingarna Söderala och Enånger, samt Västernorrland i Boteås och Hässjös 
församling. Ett ytterligare tecken på spridning är etableringarna i Mo församling 
i Dalsland. 

Den inledande perioden av 1700-talet sammanfaller med en minskad an-
läggningsverksamhet. Den etableringsverksamhet som ändå förekom, påminner 
i stor utsträckning om mönstret 1676-1700. 25-årsmedelvärdet för antalet anlag-
da produktionsenheter kom att öka under perioden 1726-1750. Under denna pe-
riod ser vi också en tydlig förändring av lokaliseringen av nya enheter. Detta kan 
skönjas i Figur 4:4.  

Lokaliseringsmönstret under denna period innefattar en viss etablerings-
verksamhet i olika delar av Mellansverige. I perioden 1726-1750 uppvisar mate-
rialet endast fem församlingar med nyetableringar inom gränsen för det admi-
nistrativa Bergslagen.243 Det är framförallt nya anläggningar i norra och södra 
Sverige som geografiskt dominerar perioden. Både i Norrbotten (Råneå försam-
ling) och Jämtland (Näskotts och Älveros församlingar) sker nyetableringar. Vi-
dare sker nyetableringar norr om det administrativa Bergslagen, etableringar i 
nordöstra Dalarna och västa och norra delarna av Gävleborgs län. Den stora ex-
pansionen sker i Värmlands län, samt i övriga Västsverige. Ett fåtal enheter an-
läggs också i Jönköpings, Kronobergs och Kalmars län. Också under perioden 
1751-1775 finner vi mönster av lokalisering utanför det administrativa Bergsla-
gen. Detta lokaliseringsmönster märks också fram till och med 1825. Perioden 
1826-1850 innefattar ett relativt litet antal nyetableringar som sker i nordvästra 
Mellansverige samt i norra och södra Sverige. I perioden därefter, 1851-1875, 
återfinns ett fåtal anlagda bruk och stångjärnshamrar i norra Mellansverige samt 
sydöstra Sverige. I den följande perioden, 1876-1900, anläggs ett mindre antal 
enheter i Mellansverige och 1901-1925 utgör det definitiva slutet för anlagda 
bruk och stångjärnshamrar i Sverige. 

                                                 
243 Dessa fem som uppvisar anlagda enheter är Tolfta i Uppsala län, Norrbärke i Dalarnas län, 
Grythyttan i Örebro län samt Tjälmo och Kvillinge i Östergötlands län. 

 88



Figur 4:3. Anlagda bruk och stångjärnshamrar i Sverige, 1676-1700 
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Källa: Se avsnitt 4.4.1. 
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Figur 4:4. Anlagda bruk och stångjärnshamrar i Sverige, 1726-1750 
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Källa: Se avsnitt 4.4.1. 
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4.4.5. Nedläggningarnas geografiska utbredning 
Ingen uppgift finns om nedlagda produktionsenheter före 1550. Sett till anlägg-
ningsstatistiken är det också naturligt att observationer av nedläggningar av en-
heter i huvudsak observeras i Mellansverige, och där framförallt inom det admi-
nistrativa Bergslagen, fram till 1650. Antalet nedlagda enheter under denna pe-
riod är också få. Under perioden 1651-1675 sker viss nedläggning i de centrala 
delarna av Mellansverige samt ett fåtal avvecklade enheter i Småland.  

Den efterföljande perioden, 1676-1700, ger en tydligare bild än tidigare och 
det är under denna period tidigare undersökningar visade att nedläggningsfrek-
vensen för första gången ökar. I Figur 4:5 sker all nedläggning inom det admi-
nistrativa Bergslagen med ett undantag av en nedlagd enhet i Jönköpings län 
(Barnarps församling). Församlingar med fler än tre nedlagda enheter finns i 
Norrbärkes, Söderbärkes och Garpenbergs församling i Dalarnas län, Västerfär-
nebos och Skinnskattebergs församling i Västmanlands län samt Grythyttans 
församling i Örebro län. Av dessa befinner sig samtliga församlingar inom grän-
sen för det administrativa Bergslagen.  

Under 1700-talet visar resultatet av nedläggningsstudien relativt låga antal 
avvecklade produktionsenheter. Nedläggningar sker främst i Mellansverige, vil-
ket betyder att nedläggningar också förekommer utanför det administrativa 
Bergslagen. Perioden 1751-1775 innefattar i viss utsträckning också nedlägg-
ningar i sydöstra Sverige, och perioden 1776-1800 innefattar framförallt avveck-
lingar i de västra och norra delarna av Mellansverige. 1800-1850 sker vissa ned-
läggningar i Mellansverige samt norra Sverige. Perioden därefter, 1851- 1875, 
sammanfaller med den tid då vi tidigare observerade att antalet nedlagda enheter 
ökade kraftigt, från ett medeltal om 1-2 enheter per år till över 10 enheter när 
bruksdöden var som mest kraftig. 

Figur 4:6 visar det rumsliga mönstret för denna expansionsfas av antalet 
nedläggningar 1851-1875. Vi kan för det första se att kartan uppvisar en kraftig 
nedläggning i socknar i Mellansverige, inom det administrativa Bergslagen men 
också väster om den institutionella regionen. Detta generella mönster är inte att 
förvånas över då lejonparten av bruk och stångjärnshamrar finns där. För det 
andra kan vi också se en relativ kraftig avveckling i norra och södra Sverige. I 
Norrbotten sker nedläggningar i Råneås, Nedre Kalixs samt Piteå landsförsam-
ling och i Jämtland i Offerdals församling och i Västernorrland i Arnäs, Över-
lännäs, Ytterlännes, Ljustorps, Indals, Borgsjös och Torps församlingar. I norra 
delen av Gävleborg avvecklas verksamheter i Hassela och Bergsjö. Också i söd-
ra Sverige finner vi en relativt omfattande nedläggning. I Jönköpings län i för-
samlingarna Barnarp, Gälleryd, Ingatorp, Karlstorp samt Lännaskede. I Krono-
bergs län sker avveckling av enheter i Mohedas, Lessebos, Skatelövs, Västra 
Torsås, Stenbrohults och Göteryds församlingar. I Kalmar län läggs enheter ned 
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i Madesjös och Döderhults församlingar. I Hallands län avvecklas en enhet i 
Färgaryds församling. I Göteborgs och Bohus län läggs verksamheter i Rådas, 
Skallsjös, Varnums och Kinnarummas församlingar ned.  

Förekomsten av nedlagda bruk och stångjärnshamrar under perioden 1876-
1900 uppvisar flera likheter med det mönster som vi beskådat i föregående pe-
riod, se Figur 4:7, då det skedde en relativt kraftig nedläggningsverksamhet i 
Mellansverige. En skillnad är att i västra delen av Mellansverige, församlingar i 
Värmlands län, ter sig avvecklingen kraftigare om vi jämför med föregående 
period. Likheter med perioden innan finner vi i den relativt kraftiga utslagningen 
av produktionsenheter i norra och södra Sverige. I Norrbottens län avvecklas 
enheter i Pajalas, Gällivares, Råneås, och Nedre Luleås församlingar. I Väster-
botten försvinner enheter i Skellefteås landsförsamling, Bygdeås och Sävars för-
samling. I Jämtlands län avvecklades enheter i Offerdals och Tännäs församling. 
Också i Västernorrlands län sker i likhet med förgående period avvecklingar av 
enheter i församlingarna Mo, Boteå, Solleftå, Graninge, Fors, Tuna, Torp, Häs-
sjö och Sättna. I Gävleborgs län innefattar också en tämligen omfattande av-
vecklingsprocess där enheter läggs ner i Bollnäs, Enångers, Hanebos, Bjuråkers, 
Hamrånges, Ovanåkers, Voxnas och Söderalas församling.  

I södra Sverige ser vi på liknande sätt nedläggningar i Kalmar och Krono-
bergs län. Det som är mest framträdande i mönstret över avvecklade produk-
tionsenheter i södra Sverige är en koncentration av nedläggningsförsamlingar i 
Jönköpings län. Denna region bestående av församlingarna Nykyrka, Bankeryd, 
Norrhammar, Barkeryd, Dalstorp, Norra Unnaryd, Månstorp, Byarum, Åsenhö-
ga, Åker, Tofteryd, Svennarum, Anderstorp och Värnamo. Nedlagda bruk och 
stångjärnshamrar i Sverige 1876-1900 visas i Figur 4:7. De fåtal bruk och stång-
järnshamrar som återstod i Sverige efter den kraftiga avvecklingen 1850-1900 
kom under 1900-talets första hälft att avvecklas.   
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Figur 4:5. Nedlagda bruk och stångjärnshamrar i Sverige, 1676-1700 
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Källa: Se avsnitt 4.4.1. 
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Figur 4:6. Nedlagda bruk och stångjärnshamrar i Sverige, 1851-1875. 
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Källa: Se avsnitt 4.4.1. 
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Figur 4:7. Nedlagda bruk och stångjärnshamrar i Sverige, 1876-1900 
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Källa: Se avsnitt 4.4.1. 
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4.4.6. Sammanfattning 
Lokaliseringen av anlagda och nedlagda bruk och stångjärnshamrar från 1500-
talet fram till och med 1800-talet har kartlagts i detta avsnitt. Studien rör i vilka 
församlingar olika producentenheter för stångjärn etableras och avvecklas. Vi 
kan se en tydlig expansion av anlagda enheter från 1500-talets senare hälft fram 
till 1630-talet. När vi nyttjar löpande medelvärden ser vi att utifrån anläggnings-
statistiken sker en toppnotering om knappt 10 anlagda enheter per år under 
1630-talet. Medelvärdet för årligt anlagda faller därefter fram till tiden efter det 
stora nordiska kriget. I jämförelse med statistiken över nedlagda enheter, står det 
dock klart att denna period innefattar en tid av expansion sett till antalet produk-
tionsställen. Skillnaderna mellan antalet anlagda och nedlagda är så pass tydliga 
att vi, även om statistiken lider av brister, kan sluta oss till att denna period är en 
tillväxtfas sett till antalet produktionsenheter. Sett till medelvärdet kan vi för ti-
den från 1600-talet och fram till 1800-talets första hälft notera att antalet ned-
lagda enheter tämligen lågt. I jämförelse med nedläggningssiffrorna fluktuerar 
anläggningssiffrorna i högre grad. Efter en låg nivå i inledningen på 1700-talet 
skedde en ökad årlig etableringsverksamhet fram till mitten av seklet och däref-
ter faller medelvärdet för att åter öka under 1700-talets sista fjärdedel. Efter en 
nedgång i inledningen av 1800-talet ser vi en ökad etableringsverksamhet fram 
till de sista åren på 1840-talet och från och med 1850-talet var det ett tydligt fall 
i antalet anlagda bruk och stångjärnshamrar. Denna inledande del av 1800-talet 
är intressant utifrån att antalet nedlagda enheter inledningsvis ökar parallellt, 
ökningen inleds faktiskt före den sista ökningen av anlagda enheter. Det årliga 
medelvärdet för nedläggningar fortsätter att öka fram till 1870-talet med högsta 
värde om knappt tolv enheter per år. Denna relativt starka nedläggningsverk-
samhet fortsätter in på 1900-talet, dock med ett fallande årligt medel. 

Kartläggningen av svenska produktionsenheter har också analyserats utifrån 
lokaliseringen av etablerade och avvecklade enheter under perioden. Utifrån 
dessa studier kan vi se en regional rörelse vad gäller lokalisering av järnhanter-
ingen sett ur ett längre tidsperspektiv. Denna rörelses huvuddrag har varit att de 
centrala delarna av Mellansverige är nav i näringens lokalisering. Det är främst i 
denna region etableringar under 1500-talet och under den inledande delen av 
1600-talet sker. Regionen sammanfaller med det som under 1600-talet kommer 
att definieras som det administrativa Bergslagen, där från 1630-talet den politis-
ka ambitionen var att ny stångjärnsproduktion ej skulle anläggas. Det vill säga 
att detta område i första hand skulle stå för tackjärnstillverkning och ny stång-
järnsproduktion skulle etableras utanför denna region. Resultaten av lokalise-
ringsstudien pekar på en utveckling som endast delvis kan sägas överensstämma 
med den näringspolitiska viljan. Från mitten av 1600-talet kan för första gången 
ett relativt tydligt etableringsmönster urskiljas också utanför de centrala delarna 
av Mellansverige. Under denna period sker en ökad lokalisering i exempelvis 
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Småland och den västra delen av Mellansverige. Också i inledningen av 1700-
talet skedde en ökad spridning utanför det administrativa Bergslagen. Dock 
finns också ett tydligt mönster av anläggningsverksamhet i de centrala delarna 
av Mellansverige, 1650-1725. Detta skulle i denna region kunna tolkas som ett 
uttryck för förnyelse inom ramen för den totala befintliga produktionen. Å andra 
sidan ser vi att antalet anlagda enheter under denna period överstiger antalet 
nedlagda och om vi kombinerar detta med vetskapen om att totalmängden pro-
ducerat järn var fixerad under denna tid kan vi sluta oss till att politiken inte fick 
fullständigt genomslag i den faktiska utvecklingen. Under denna tid finner vi 
också indikationer på en regional rörelse utanför Mellansverige. Detta gäller 
framförallt nyetablering i Småland som under denna tid tycks röra sig österut. 

Efter det första kvartseklet av 1700-talet sker en tydlig förändring av lokali-
seringen av etablerade enheter. Lokaliseringen under resterande del av seklet 
sker framförallt i norra och södra Sverige, alltså utanför Mellansverige och 
framförallt utanför det administrativa Bergslagen. Således är det en tydlig rörel-
se i lokaliseringsmönstret bort från centrum mot de ur ett järnhanteringsperspek-
tiv mer perifera delarna av riket. Under perioden 1750-1800 är anlagda enheter 
framförallt lokaliserade till norra Sverige samt Värmland. Denna trend fortsätter 
under den inledande delen av 1800-talet där också en viss etableringsverksamhet 
förekommer i Småland. Dock skall poängteras att under stora delar av 1700-talet 
har en nyetablering kontinuerligt skett i de centrala delarna av Mellansverige 
och nyanläggningar i slutet av 1800-talet sker nästintill uteslutande i Mellansve-
rige. 
 
 

4.5. Reflektioner och resultatdiskussion 
I detta kapitel har vi studerat den svenska järnhanteringen i ett långsiktigt pers-
pektiv. Detta har främst gjorts från två olika utgångspunkter. Den första är hur 
den svenska exporten och järnproduktion har utvecklats sedan senmedeltiden 
fram till 1900-talets början. Det andra rör lokaliseringsförändringar inom den 
svenska järnhanteringen där uppgifter om anlagda och nedlagda bruk och stång-
järnshamrar utgjorde underlaget för en kartläggning av lokaliseringsförändringar 
från 1500-talet till och med 1800-talet. De två perspektiven är starkt samman-
kopplade då de två rör beskrivningar av ett och samma inslag i den svenska eko-
nomiska historien – järnhanteringen.  

Med avseende på de geografiska uttrycken av nedläggningars lokalisering 
kan vi av naturliga skäl se att de under 1600-talet framförallt sker i de centrala 
delarna av Mellansverige. Här upplevdes en kontinuerlig nedläggning av verk-
samhet, dock med varierande styrka och i olika delar av detsamma. Förutom det-
ta är det svårt att se ett tydligt nedläggningsmönster i riket fram till 1800-talet. 
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Under första halvan av 1800-talet skedde nedläggningar i framförallt Mellansve-
rige och mellersta Norrland. Halvseklet därefter ökar avvecklingarna kraftigt 
och inom ramen för denna bruksdöd sker en kraftig nedläggning i Mellansverige 
men framförallt bland de produktionsenheter som under 1700-talet etablerades i 
norra och södra Sverige. En etableringsspridning som tidsmässigt sammanfaller 
med stagnationen sett till de resultat som export- och produktionsskattningarna 
visade. Detta resultat pekar mot att pendeln slår tillbaka och lokaliseringen av 
näringen kom att under 1800-talet röra sig från periferin tillbaka mot centrum – 
de centrala delarna av Mellansverige. Resultaten i detta kapitel indikerar en ut-
veckling av tidig industriell verksamhet som ur ett geografiskt perspektiv tycks 
innefatta en historisk pendelrörelse. Vi finner en mindre koncentration av järn-
hantering i den centrala delen av Mellansverige under 1500-talet och 1600-talets 
början. Detta område får en separatlagstiftning från 1630-talet. Under 1700-talet 
sprids i ökad grad järnhanteringen till norra och södra Sverige. 1800-talet inne-
fattar en process där järnhanteringen dras tillbaka till Mellansverige och det om-
råde som under 1800-talet etappvis mister sin specifika lagstiftning (det admi-
nistrativa Bergslagen upplöses).  

I denna resultatdiskussion kan vi konstatera att de två olika undersökning-
arna av svensk järnhantering på intet sätt ger motstridiga uppgifter om den lång-
siktiga utvecklingen. Tvärtom visar de en tydlig överensstämmelse vad gäller 
expansions- och stagnationsfaser i järnhanteringens äldre historia. Både när det 
gäller produktionen och antalet anlagda enheter är det en tydlig expansion under 
1600-talet och den inledande delen av 1700-talet. Expansionen av antalet årligt 
anlagda enheter avslutas dock något tidigare än exportexpansionen. Under den 
resterande perioden var det en stagnation i antalet anlagda enheter som ligger i 
nivå med antalet nedlagda. Dock är det under 1800-talet som en tydlig divergens 
mellan de två olika perspektiven framträder. Lokaliseringsstudien visar att under 
detta sekel formligen rusar antalet avvecklingar i höjden, en process som tycks 
inledas under slutet av 1850-talet om vi ser till den årliga utvecklingen. I studien 
av export- och produktionsutvecklingen ser vi att under 1800-talet och fram till 
1910 sjufaldigas produktionen. Detta kan endast tolkas som en kraftig struktur-
förändring inom näringen under framförallt den andra halvan av perioden. Det är 
också i denna process som en institutionell förändring sker, i en tid av ökat om-
vandlingstryck. Denna utveckling kombineras med att lokaliseringsstudien indi-
kerar att industrin tycks rumsligt koncentreras till Mellansverige. Processen in-
nefattar en produktion av järn som ökar kraftigt och detta på en mer avgränsad 
geografisk yta. Det sistnämnda indikerar också att näringens beroende av land-
areal kommer att förändras under 1800-talet. Det omfattande behovet av träkol 
vandrade ständigt vid näringens sida under dess äldre historia. Den tidigare 
forskningen säger oss att detta behov även i högsta grad fanns under 1800-talet, 
dock måste vi utifrån resultaten i kapitlet sluta oss att denna relation bör ha för-
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ändrats under 1800-talet genom en process som innefattar en logistisk föränd-
ring och/eller en kraftigt förbättrad resurseffektivitet.244 Detta torde också bety-
da att Mellansverige under 1800-talet inrymmer en industri och arbetsmarknad i 
kraftig förändring.   

Resultaten som framkommit i detta kapitel väcker ett mängd frågor om oli-
ka utvecklingar inom den svenska järnhanteringen från senmedeltid till och med 
1800-talet. Utifrån avhandlingens huvudsakliga syfte kommer dock dessa frågor 
att härifrån avgränsas, i huvudsak, till den tid som rör perioden 1805-1910. 
Dock kan vi från den tidigmoderna tiden ta med oss att historien uppvisar en 
ständig regional rörelse och puls där järnhanteringen inte har varit totalt koncen-
trerad till samma avgränsade område under historiens gång. Näringen har haft 
ett kärnområde, den centrala delen av Mellansverige, men också en lokalise-
ringshistoria som uppvisar en ökad lokalisering utanför detta centrum under vis-
sa perioder. I nästkommande kapitel skall vi på ett djupare sätt närma oss järn-
hanteringens utveckling i Mellansverige och lokaliseringsförändringarna under 
perioden 1805 till 1910. Där ges arbetsmarknadens förändringar ett större ut-
rymme genom att sysselsättningsdata utgör en källa för att analysera geografiska 
och industriella förändringar som detta kapitel indikerar. Var kan vi se en till-
växt av den nya produktionsformen och kan det tänkas att relaterade branscher 
också upplever en tillväxt i samma region? Finns det en inomregional koncent-
ration av näringen till vissa delar av Mellansverige och har de geografiska ut-
trycken förändrats under perioden?                   

                                                 
244 Förvisso fanns det också en användning av stenkol som insatsvara inom den svenska 
järnhanteringen, vilket främst kom till uttryck under det sista kvartseklet av 1800-talet. Dock 
är under avhandlingsperioden träkolet dominerande som energikälla för omvandlingen av 
malm till järn och stål. Ett exempel på detta är att så sent som 1906 var endast 0,6 procent av 
det svensktillverkade tackjärnet kokstackjärn. År 1910 finner vi att andelen stigit till 8,9 
procent. Elektriska masugnar introducerades i större skala först under 1910-talet. Se Attman 
(1958), s. 466. Se även Håkansson (1988) för en genomgång av elektrisks valsverksdrift.    
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5. Klusterbildningar i Mellansverige 1805-1910 
 

Föregående kapitel visade, bland annat, att de stora bruksnedläggningarna under 
1800-talet, innebar en kraftig strukturell omställning och förändring av näringen 
i sin helhet. Den senare delen av 1800-talet såg en pågående process, det som 
Schumpeter kallade kreativ förstörelse med nedläggningar, bruksdöd men också 
uppbyggnaden av en stålindustri och i förlängningen av produktkedjan en verk-
stadsindustri. Denna omvandling av järnhanteringen var kraftigast i det ekono-
miska Bergslagen.  

I detta kapitel kartläggs järnhanteringens och till den relaterande branschers 
geografiska utbredning i Mellansverige. Det sker genom att sysselsättningsstruk-
turen på sockennivån studeras i fyra tvärsnitt, 1805, 1855, 1890 och 1910. I un-
dersökningen kommer också det administrativa Bergslagen att finnas med och 
relateras till de resultat som undersökningen ger vid handen. Kartläggningen av 
det ekonomiska Bergslagen inleds med ett avsnitt med en källkritisk diskussion 
angående empirin som undersökningarna utgår ifrån. Detta betyder att vi skall 
diskutera den sysselsättningsstatistik som används för att klassificera olika 
grupper av socknar som industrisocknar respektive övriga socknar. I kapitlet an-
vänds också statistiken för att identifiera dominerande branscher inom gruppen 
industrisocknar. Även den statistiska teknik som använts för klassificeringen 
diskuteras i kapitlet. Därför presenteras i följande avsnitt de metoder som stu-
dien av industriella agglomerationer i Mellansverige, under perioden 1805-1910, 
vilar på.  
 

 

5.1. Kartläggning av sysselsättning i Mellansveriges församlingar 1805-1910 
Den metod som används för att klassificera socknar som industrisocknar eller 
övriga socknar för undersökningsåren 1805, 1855, 1890 och 1910 bygger på två 
steg. Det första steget innebär att vi, för den givna referenstidpunkten, undersö-
ker och jämför de mellansvenska församlingarna med utgångspunkt i skillnader i 
andelen industrisysselsatta. För att göra detta används den statistiska DIANA-
tekniken som presenteras nedan.  

I nästa steg nyttjas klassificeringen från det första steget i undersökningen 
för en analys av sysselsättningsstrukturen i industrisocknarna för att identifiera 
de branscher som var dominerade i respektive socken. Den statistiska tekniken 
är densamma som vid undersökningen av industrisocknar. I branschanalysen 
fokuseras till järnhanteringen relaterade branscher. Mer specifikt undersöks om 
branscherna gruvindustri, järnbruk/verk, metallindustri och trä- pappers- och 
cellulosaindustri var olika framträdande i olika industrisocknar. Undersökningen 
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kan i detta avseende också sägas vara en kartläggning av branschmässiga lokali-
seringsmönster. De fyra referenstidpunkterna, och de empiriska undersökning-
arna vid dessa tillfällen, möjliggör att en förändring över tid är möjlig att stude-
ra, vilket diskuteras efter genomgången av de fyra tvärsnitten. 
 

 

5.2. Källkritik 
Den empiriska grunden för undersökningen av industriella agglomerationer i 
Mellansverige, är baserad på befolkningsstatistik på församlingsnivån. Denna 
sysselsättningsstatistik är en spegelbild av ett områdes ekonomiska karaktär och 
utveckling över tid: 
 

”The character of a country’s economy at a point in time and the nature of any 
changes taking place over time are necessarily reflected in its occupational 
structure. Employment is shaped by aggregate demand.”245  

 
Datamaterialet för åren 1805 och 1855 är befolkningsstatistik från Tabellverket. 
Materialet, som utgör grunden för 1890 är primärmaterialet för 1890 års befolk-
ningsstatistik, är inhämtat från databasen i SVAR. För år 1910 är datamaterialet 
en tabellsammanställning upprättad under det tidiga 1900-talet av Friedrich See-
bass.246 Närmare genomgång av respektive källa och statistiska data görs i sam-
band med respektive undersökning. Först är det dock på sin plats att beakta de 
mer allmänna frågorna gällande eventuella styrkor och svagheter hos de empi-
riska källorna.    

En första fråga som uppkommer i samband med en övergripande källkritisk 
betraktelse är om de fyra referenstidpunkterna kan sägas vara representativa, i 
meningen att de inte är starkt avvikande från näraliggande år. Ett första svar på 
denna fråga är att förändringar i sysselsättningsstruktur på församlingsnivån kan 
antas vara representativa för sin respektive tidsperiod eftersom förändringar av 
bransch- och sysselsättningsstruktur är långa processer. Med detta sagt vill stu-
dien på intet sätt hävda att förändringar i enskilda geografiska områden inte kan 
vara relativt kraftiga. Under perioden ökar också industrialiseringen gradvis.247 
Det är just skillnader mellan olika geografiska områden som utgör kärnan i den 
föreliggande studien och därför kan vi inte heller peka ut något enskilt år som 
icke-representativt. Dock skall vi inte förringa det historiska sammanhangets 
                                                 
245 Wrigley (2004), s. 129. 
246 Seebass (1928), Tabellen 1-14. 
247 För en aggregerad överblick av industrisektorns tillväxttakt under 1800-talet se Vikström 
(2003), s. 60f. Vikströms studie visar att den svenska industrisektorns tillväxt påbörjades först 
på 1820-talet. I sammanhanget skall å det tydligaste påpekas att dessa uppgifter gäller sektorn 
och Sverige sett i sin helhet. 
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betydelse. Frågan om representativitet kan knappast lösas på ett helt tillfredstäl-
lande sätt. 

Grundläggande för metoden är att graden av industrialisering i de enskilda 
församlingarna jämförs med graden av industrialisering i de övriga socknarna 
vid en viss tidpunkt. Resultaten i respektive tvärsnitt är inte direkt jämförbara då 
definitionen av industrisocken bygger på det sammanvägda resultatet vid res-
pektive referenstidpunkt, vilket betyder att jämförelser mellan två år är en jäm-
förelse av förändringar av den relativa industrialiseringsgraden. Givetvis ökar 
graden av industrialisering mellan 1805 till 1910. Den metod som används här 
är alltså ett sätt att klassificera vilka socknar som var mest industrialiserade rela-
tivt andra socknar vid en given tidpunkt. Detta är, trots de nackdelar som uppstår 
vid jämförelse över tid trots allt att föredra eftersom essensen i begreppet kluster 
är en rumslig skillnad i ekonomisk struktur. Alternativet, att använda samma 
definition av en industrisocken över tid, hade i praktiken gjort det meningslöst 
att tala om historiska ekonomiska regioner.    

En ytterligare rent källkritisk fråga är om data för respektive år kan anses 
tillräckligt tillförlitliga. Detta gäller kanske främst åren 1805 och 1855. Dessa 
två år bygger på primärdata som samlades in i respektive församling av den en-
skilde sockenprästen som helt enkelt fyllde i ett standardiserat formulär, vilket 
returnerades till Tabellverket. Datainsamlingen kan alltså i sig vara en källa till 
felaktigheter. Det är troligt att det förekom felaktigheter i enskilda församlingar 
och att prästernas noggrannhet varierade. Samtidigt är det inte troligt att det fö-
rekom systematiska felaktigheter och bortfall i statistiken. Grundantagandet är 
därför att bristerna är slumpmässiga och att materialet därför är tillräckligt till-
förlitligt för att finna mönster av industriella agglomerationer bland Mellansve-
riges församlingar.248  

Om vi håller oss kvar vid den allmänna källdiskussionen och studiens två 
första tvärsnitt bör vi beakta frågan om arbetsför ålder, där man måste se på ål-
dersintervallet 10 till 60 år i sig själv. Det empiriska underlaget utgår från den 
manliga befolkningen mellan 10 och 60 år och deras huvudsakliga sysselsättning 
inom respektive bransch och sektor. I sammanhanget är det möjligt att det aktu-
ella åldersintervallet inte är lika representativt för varje sektor. Det är exempel-
vis möjligt att det inom någon sektor, jordbruk, industri eller handel, kan finnas 
en övervikt av exempelvis pojkar som är yngre än 10 år. Detta är något som un-
dersökningen inte kan beakta, vilket är en brist. Samtidigt var den totala andelen 
pojkar upp till 10 samt män äldre än 60 år en relativt liten grupp i förhållande till 
                                                 
248 Enskilda bortfall och empiriska tillkortakommanden för respektive år och församling 
redovisas vid berört ställe i kapitlets undersökningsavsnitt. Dock kan i denna översikt nämnas 
att det totala bortfallet avseende undersökningsperioden i sin helhet anses som mindre 
betydande. För en allmän översikt av den tidiga befolkningsstatistikens historia se Sköld 
(2001). 
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andelen manlig befolkning som innefattas i åldersintervallet 10 till 60 år. Ytter-
ligare en nackdel är att statistiken för referenstidpunkterna 1890 och 1910 är att 
även dessa uppgifter främst bygger på männens sysselsättning.249  

En avslutande översiktlig källkritisk fråga, vilken har bäring på samtliga re-
ferenstidpunkter är spörsmålet om arbetspendlingens betydelse. Problemet upp-
står om man inte var skriven i den socken där man arbetade, vilket kunde vara 
fallet om bostaden var lokaliserad i närheten av sockengränsen och arbetsplatsen 
var belägen i utkanten av den angränsande socknen. Denna fråga är inte något 
som studien kan besvara, utan undersökningen utgår från att huvuddelen av ar-
betskraften var skriven också i den församlingen där den tjänade sin utkomst. 
Denna källkritiska fundering utgör slutpunkten för den allmänna källdiskussio-
nen och nedan följer därför en mer specifik redovisning och diskussion med av-
seende på respektive referenstidpunkt.       
 

5.2.1. Tabellverket och folkmängdsformulär år 1805 och 1855 
Som tidigare nämnts är den empiriska grunden för referenstidpunkterna åren 
1805 och 1855 de mellansvenska församlingarnas individuella folkmängdsfor-
mulär, vilka är en del av Tabellverkets statistiska samlingar för åren 1749-1859. 
Det rör sig således om den tidiga befolkningsstatistiken i Sverige. Folkmängds-
formulären innehåller information om befolkningen i Sveriges församlingar vid 
givna år. Det gäller uppgifter om ålder, kön och civilstånd, vilket fokuserar soci-
ala och yrkesrelaterade indelningar. Redan under denna tid fanns en strävan att 
systematisera insamlingen av ekonomiska uppgifter i riket.250  

Fokuseringen på stånd och sociala indelningar är något som har kommit att 
påverka struktureringen och innehållet i befolkningsstatistiken, vilket berörs när-
mare nedan. Som tidigare nämnts utgick befolkningsstatistiken från sockennivån 
där uppgifter lämnades på förtryckta formulär. Dessa uppgifter sammanställdes 
därefter i så kallade kontrakts- eller prosteritabeller, vilka i sin tur aggregerades 
till länstabeller och slutligen rikstabeller. Tabellerna upprättades vanligtvis med 
femårsintervall. De standardiserade formulären och tabellindelningarna föränd-
rades dock ett flertal gånger under Tabellverkets drygt hundraåriga historia. De 
största förändringarna i dessa tabellomläggningar skedde åren 1775 och 1805.251 
Detta är också förklaringen till att delundersökningens kronologiska start är just 

                                                 
249 BISOS, Befolkningsstatistiken för år 1890, tredje afdelningen, ss. XLIII-XLIV. 
Folkräkningen 1910, del III ss. 33-47. 
250 Sköld (2001), 41ff. 
251 Gadd (1991), s. 74. För en tämligen omfattande källkritisk analys av Tabellverkets 
uppgifter se Fritzell (1976) och (1983). 
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år 1805, då strukturen i folkmängdsformulären medger en sammanställning av 
yrkesfördelning på församlingsnivån.252

Inom ekonomisk-historisk forskning har Tabellverkets uppgifter nyttjats av 
ett flertal forskare. I motsats till detta arbete har forskningen främst riktats mot 
en högre aggregeringsnivå än församlingsnivån där intresset främst gällt mot 
hantverk samt mot frågor angående land och stad.253  

Ovan nämndes att folkmängdsformulären för åren 1805 och 1855 utnyttjar 
en speciell indelning av de uppgifter som inhämtas från respektive församling. 
En grundläggande indelning är att Tabellverket skiljer på församlingar i stä-
der/stadsdelar och socknar som är belägna på landsbygd. Detta innebär att struk-
turen på formulär avsedda för stadsförsamlingar skiljer sig från dem för lands-
bygdssocknar. Å andra sidan omöjliggör inte detta att likformiga uppgifter,    
utifrån avhandlingens syfte, kan erhållas för både stads- och landsbygdsförsam-
lingar. Nödvändig och likstämmig information finns att tillgå i de två olika for-
mulärtyperna. Skillnaden hänför sig endast till att informationen är strukturerad 
under olika paragrafer i formuläret avsedd för stad respektive land. Det är just 
denna paragrafindelning som utgör själva grundstrukturen i folkmängdsformulä-
ren.254 Paragraf (f) i 1805 års, formulärtyp 310 landsbygd, motsvarar exempelvis 
män inom jordbruksektorn och under paragraf (k) i samma formulär återfinns 
industrisektorn. Inom ramen för varje paragraf finner vi en vertikal och horison-
tell indelning. Den horisontella innefattar en ståndsmässig eller social indelning 
av männen verksamma inom sektorn. Därför delas populationen in efter exem-
pelvis Patron/Ägare, Kontorister, Mästare, Gesäller, ”Gåssar” och Arbetare av 
manligt kön.255 Den vertikala indelningen inom exempelvis industrisektorn ut-
gör en branschmässig indelning, på femsiffernivån. Därför utgör detta grunden 
för de branschmässiga aggregaten för referenstidpunkterna 1805 och 1855.256

För att särskilja alla församlingar är varje församling geografiskt kodad 
med en så kallad geoid, vilken är ett femsiffrigt nummer som indikerar vilken 

                                                 
252 Folkmängdsformulären före 1805 kunde innefatta dubbelredovisning av individer, det vill 
säga att en och samma person kunde upptas på flera ställen i statistiken. Detta är det 
huvudsakliga skälet till att 1805 års statistik nyttjas som första kronologiska referenstidpunkt.  
253 Se exempelvis Gadd (1991), Schön (1988), Utterström (1957), och Söderberg (1955). Till 
denna samling studier skall också Hallén (2003) läggas, vilken nyttjar utdrag från 
Tabellverket för studier av järninnehav och järnkonsumtion hos landsbygdsbefolkningen 
1750-1850. Uppgifter från Tabellverket nyttjas i Halléns studie främst för en rikstäckande 
studie av stångjärnsbruk och manufakturverk med inriktning på järnprodukter år 1855.  
254 Det är också denna struktur som förändras över tid. 
255 I undersökningen har detta dock summerats för att för att få fram det totala antalet 
sysselsatta inom respektive sektor och industribransch. Se Anvisningar i 
Folkmängdsformulären, http://www.ddb.umu.se/tabellverk/Material/anvisningar.htm (2004-
08-12) 
256 Se Appendix 7. 
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församling som informationen tillhör.257 Koden är något som inte återfinns i det 
ursprungliga datamaterialet/formulären i Tabellverket utan i de digitaliserade 
uppgifter, vilka är framtagna av och återfinns hos Demografiska Databasen 
(DDB) i Umeå och som används i avhandlingen. Vidare innefattar formulären 
demografiska uppgifter såsom antalet män i arbetsför ålder.258 Denna informa-
tion, om antalet potentiella arbetare, utgör således den ena sidan, nämnaren, för 
att räkna ut andelen sysselsatt inom respektive sektor.  

I statistiken för året 1805 innefattade Mellansverige 387 församlingar, vilka 
utgör det empiriska underlaget för undersökningen vid denna referenstidpunkt. 
För var och en av dessa församlingar har antalet män i arbetsför ålder summerats 
och jämförts med antalet sysselsatta inom de tre sektorerna jordbruk, industri 
och handel.259 Inom denna sektorsindelning utgör industrisysselsatta, där järn-
hanteringens olika branscher ingår, den för studien mest intressanta sektorn. 
Därför är denna sektor grunden för en undersökning av branschsysselsättningens 
struktur i de industriella agglomerationerna. Detta betyder att utifrån folk-
mängdsformulären och industrisektorn har en branschmässig sammanställning 
utförts. Indelningen i branscher har gjorts utifrån fyra grupper av industribran-
scher och andelen sysselsatta där. Dessa fyra är Gruvindustri, Järnbruk/verk, 
Metallindustri och Trä- pappers- och cellulosaindustri.260 Denna indelning av 
branscher kan precis som sektorsindelningen anses vara grovhuggen, dock kan 
branschindelningen svara upp till avhandlingens stipulerade syfte och frågeställ-
ningar. Gällande empirin för referenstidpunkten 1855 är folkmängdsformulären 
annorlunda, men innehålls- och förfaringsmässigt är de i samklang med dem för 

                                                 
257 Denna kod utgör en central del i den föreliggande undersökningen då den nyttjas som 
etikett för församlingsnamn i analysen av industriella agglomerationer. Detta gäller både för 
åren 1805 och 1855, med avseende på data och församlingar år 1890 och1910 används en 
annan kodning, på grund av att uppgifterna inte är hämtade från Tabellverkets uppgifter.   
258 Anvisningar i Folkmängdsformulären, 
http://www.ddb.umu.se/tabellverk/Material/anvisningar.htm (2004-08-12). 
259 En mer finfördelad sektorindelning har inte låtit sig göra. Sektorsindelningen är 
grovhuggen, där exempelvis sektorn handel inrymmer det vi idag skulle definiera som 
tjänsteproduktion. Dock speglar denna sektorsindelning de grundläggande dragen i den 
individuella församlingen och dess yrkesfördelning. Vidare svarar denna indelning upp till 
uppsatsens syfte att kartlägga industriella agglomerationer.  
260 För en sammanställning av yrken i respektive bransch se Appendix 7. I sammanhanget 
skall observeras att branschen trä- pappers- och cellulosaindustri innefattar för året 1805 
också kolare, vilket också är fallet i 1890 underlag. Detta beror på att detta år finns kolare 
redovisade i formulären och tillika är pappers- och cellulosa industrin av ringa, eller ingen, 
storlek. Till stöd för denna branschindelning åberopas folkräkningarnas yrkesklassificering, se 
exempelvis SOS (1910), Folkräkningen, del 3, tabeller, s. 2.  
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året 1805.261 I sammanhanget skall påpekas att antalet församlingar i Mellan-
sverige 1855 har vuxit till 400. 

Angående församlingar i tabellverksmaterialet för 1805 och 1855 skall det i 
detta sammanhang påpekas att det finns ett bortfall. För året 1805 uppgår det till 
92 församlingar och 1855 saknas data för 86 församlingar i jämförelse med dem 
som återfinns i Nationella Arkivdatabasen (NAD).262 Det finns därför luckor i 
yrkestabellerna för de båda referenstidpunkterna, vilket är ett problem som bör 
beaktas. En del i dessa bortfall kan förklaras genom länsgränsförskjutningar, 
främst Stockholms läns gräns mot Uppsala läns gräns, och sammanslagningar av 
församlingar. Om vi borträknar församlingar som tillhörde ett annat län, utanför 
studiens ramar, samt församlingar som har införlivats i andra församlingar, som 
inbegrips i analysen, erhåller vi ett bortfall om 63 respektive 64 socknar, vilket 
år 1805 motsvarar 14 procent och år 1855, 13,8 procent. Vidare skall också bort-
fallets rumsliga påverkan också nämnas och bedömas. Sett ur ett geografiskt 
perspektiv bedöms bortfallet vara tämligen slumpmässigt fördelat. En svaghet 
bör dock redovisas. Det gäller nyss nämnda länsförskjutningsproblematik mel-
lan Stockholms och Uppsala län och bortfallet av socknar i de östra och södra 
delarna av det sistnämnda länet.263 Historien visar att järnproduktion och handel 
med järnvaror varit en relativt stor del av den lokala ekonomin i flera av dessa 
socknar.264 Sammantaget bedöms dessa brister emellertid som överkomliga i 
perspektivet av studiens syfte.265    

 

5.2.2. Datamaterial för åren 1890 och 1910 
Datamaterialet för referenstidpunkten 1890 är inhämtat från det primära källma-
terialet till Folkräkningen för året 1890.266 Dessa primärdata finns digitaliserat 
genom SVAR:s, Svensk arkivinformation, arbete med skapandet av en databas. 
Genom Forskningsarkivet vid Umeå universitet har ett uttag från denna databas 
gjorts. Därför har Mellansveriges yrkesstatistik tagits fram på församlingsnivå. 
Klassificeringen av yrkesgrupper på sektors- och branschnivå styr hur materialet 
har nyttjats för år 1890, vilket ger en något annorlunda indelning än vid de övri-
ga tvärsnitten.267 Sektorsnivån är indelad i fem yrkesgrupper: ”(I) Jordbruk och 
boskapsskötsel jemte fiske, (II) Grufbrytning och tillverkningsindustri (inräknat 
                                                 
261 Anvisningar i Folkmängdsformulären, 
http://www.ddb.umu.se/tabellverk/Material/anvisningar.htm 
262 Nationella Arkivdatabasen (NAD), Riksarkivet, Stockholm. 
263 Socknar som saknas i Uppsala län vid tvärsnitten 1805 och 1855 är Östhammars sf, 
Forsmark, Valö, Börstil, Hökhuvud, Harg, Öregrunds sf och Gräsö. 
264 Se exempelvis Florén & Ternhag (2002). 
265 Bortfallet redovisas geografiskt i kartorna i Appendix 8 och i tabellform i Appendix 9. 
266 BISOS, Befolkningsstatistik för år 1890, tredje afdelningen. 
267 BISOS, Befolkningsstatistiken för år 1890, tredje afdelningen, ss. XLI-XLIV. 
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sågverksrörelse), (III) Handel och samfärdsel, (IV) Allmän tjenst jemte litterära 
och konstnärliga yrken, (V) Utan uppgifvet yrke eller bestämd anställning”.268 
Dessa sektorer utgör grunden för analysen av sysselsättningsstruktur i de mel-
lansvenska församlingarna 1890. Med avseende på den andra delen i analysen är 
materialet uppdelat på nio branscher inom industrisektorn Grufbrytning och till-
verkningsindustri (II).269 I denna uppdelning har branscherna Sågverksrörelse, 
Bergverks- och bruksrörelse, Metallindustri utgjort underlag för kartläggningen 
av industriagglomerationer i Mellansverige.270 Detta urval liknar det för de övri-
ga tvärsnitten men skiljer sig också på en punkt. Branschen Bergverks- och 
bruksrörelse innefattar både sysselsatta inom gruvindustri och järnhantering, 
vilket inte är fallet vid de tre övriga tvärsnitten där branscherna är åtskilda. Be-
roende på klassificeringssätt är en uppdelning av de två branscherna inte möjlig 
att göra i materialet för 1890. Emellertid är det möjligt att bryta ut delar av gruv-
industri som inte faller under den direkta järnhanteringsnäringen.271 Detta har 
också gjorts för att öka robustheten i underlaget för sysselsatta inom gruv- och 
järnhanteringsbranschen. Dock kvarstår sammanslagningen av gruvindustri och 
järnhantering i den fortsatta kartläggningen av branschsysselsättningen 1890. 
Gällande omfånget av studien innefattar den 494 församlingar år 1890 efter att 
sex församlingar betraktas som bortfall.272 Avslutningsvis skall sägas att respek-
tive församlings totala antal sysselsatta utgör underlag för framräknandet av sys-
selsättningsandelar.    

För referenstidpunkten 1910 är data hämtade från den tyske forskaren     
Friedrich Seebass sammanställning av ekonomisk och demografisk statistik för 
Mellansveriges församlingar samma år. Denna statistiska sammanställning inne-
                                                 
268 BISOS, Befolkningsstatistiken för år 1890, tredje afdelningen, s. XLII. Av specifikt 
intresse är den femte gruppen (V) vilken innefattar de personer som inte definierats tillhöra ett 
specifikt yrke. Denna grupp är relativt stor och utgör därför något som bör beaktas ur ett 
källkritiskt perspektiv. Denna yrkesgrupp består av tre avdelningar där den första innefattar 
tjänstehjon och arbetare, den andra innefattar f.d. yrkesutövare, kapitalister, pensionärer och 
”dylike” och den tredje avdelningen härbärgerar understödstagare. I undersökningen av 
sysselsättningsstrukturer i de mellansvenska församlingar år 1890 har i denna grupp arbetare 
inte kunnats särskiljas från övriga, inte heller är det möjligt nyttja uppgifter i denna sektor då 
arbetarna är ospecificerade i fråga om branschtillhörighet. Detta betyder att eventuella 
industriarbetare som i denna indelning förekommer i sektor (V) inte utgör en grund för 
grupperingen av de mellansvenska församlingarnas sysselsättningsstruktur med avseende på 
industrisysselsatta och inte heller med avseende på specifika branscher inom industrisektorn.   
269 Se Appendix 10 för en redovisning av de nio branscherna.  
270 Gällande branschen Sågverksrörelse har till denna yrkesgrupp också hänförts sysselsatta 
inom pappers- och massaindustri som i primärmaterialet ingår i branschen Kemisk-teknisk 
industri. Vidare innefattar branschen Sågverksrörelse, i likhet med materialet för 1805, kolare. 
271 Sysselsatta inom sten-, kalk-, och torvbrytning samt cementproduktion är de yrkesgrupper 
som var möjliga att särskilja från övrig gruvindustri. 
272 Bortfallet grundar sig i att de sex församlingarna saknar uppgifter för sysselsatta inom ett 
flertal sektorer. Se Appendix 16 
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fattar 32 ekonomiska och demografiska variabler för varje individuell mellan-
svensk församling. Dessa variabler omfattar allt från församlingens mjölkpro-
duktion per capita till uträkningar av andelen skogsareal i varje enskild sock-
en.273 Seebass statistiska sammanställning bygger på uppgifter från exempelvis 
folkräkningar, handelskalendrar och firmakalendrar, vilket betyder att han nytt-
jat såväl officiell som annan statistik till sina statistiska sammanställningar för 
Mellansveriges församlingar.274 Nyttjandet av Seebass sammanställning i stället 
för officiell statistik, SOS och BiSOS, motiveras av att den officiella statistiken 
saknar en branschfördelning av industrisysselsatta på sockennivån.  

I Seebass tämligen omfångsrika statistiska sammanställning finns däremot 
sysselsättningssiffror i sektors- och branschfördelning för respektive församling. 
Gällande sektorsindelningen skiljer den sig från data hämtade från Tabellverkets 
uppgifter genom att en sektor tillkommit, nämligen skogsarbetare. Därför har 
analysen av industriella koncentrationer året 1910 ett underlag med fyra sekto-
rer. Jämfört med de två tidigare tvärsnitten, 1805 och 1855, är den branschmäs-
siga indelningen av industrisektorn dock densamma. En ytterligare skillnad, som 
berördes ovan, är att vid året 1910 utgör hela befolkningen i respektive försam-
ling underlag för framräknandet av sysselsättningsandelar. Bearbetningen av 
sysselsättningsstrukturer omfattar 473 församlingar efter ett bortfall om tio för-
samlingar.275 Med avseende på robustheten i detta material skall också poängte-
ras att underlaget för analysen 1910 är sekundärlitteratur, då det är Seebass    
bearbetningar som utgör data för analysen av sysselsättnings- och branschstruk-
turer. Materialet som utgör underlag för de tre övriga referenstidpunkterna är 
primärdata. Gällande Seebass och dennes sammanställning, med avseende på de 
kolumner som nyttjas här, bygger den på primärdata till Folkräkningen 1910.276 
För att pröva Seebass sammanställning har tester utförts för att bedöma reliabili-
teten i sekundärmaterialet. Folkräkningen 1910 grundar sig på nämnda primär-
material och det tryckta material som återfinns i BISOS A) Befolkningsstatistik. 
Därför har även BISOS utgjort ett underlag för bedömningen av Seebass sam-
manställningar.277 Ett första test utfördes på totalbefolkningsuppgifter i försam-
lingar i Gästriklands östra och västra tingslag, Gamla Norbergs bergslag och 
Askers härad. Vidare innefattar testet en jämförelse av det totala antalet syssel-
satta i jordbruksektorn och industrisektorn för respektive församlingsgrupp på 
häradsnivån. 

                                                 
273 Seebass (1928), tabellen 1-14. 
274 Seebass (1928), s. 336f. 
275 Bortfallet bygger på att dessa tio församlingar saknar uppgifter om antalet sysselsatta och 
totalbefolkning i respektive församling. Se Appendix 18. 
276 SOS, Folkräkningen den 31 december1910. I detta sammanhang är det primärdata till del 
III, Folkmängdens fördelning efter yrken, som utgör Seebass empiriska underlag.  
277 BISOS, Befolkningsstatistiken år 1910. 
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Tabell 5:1. Källkritisk jämförelse mellan tabelluppgifter i Seebass och tryckt material 
för befolkningsuppgifter 1910    
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Valbo 13309 13182
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Hamrånge 4752 4706
Österfärnebo 3195 3302
Torsåker 7771 7767
Ovansjö 8724 8559
Järbo 2195 2221
Ockelbo 9135 9022 24406 21957 26028 25937
Norberg 6360 6310
Västanfors 6109 5934
Karbinge 1700 1634
Västervåla 1605 1600 4098 3660 8401 8401
Lännäs 2177 2205
Asker 4900 4978
Stora Mellösa 3648 3686 6567 6522 2031 2021
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Källor: Seebass (1928), Bergslagen - Versuch einer kulturgeographischen beschreibung und 
umgrenzung, T.2, Tabellen und Karten. Nordische Studien IX, Braunschweig: Westermann. 
Tab. 1, 8 och 9. Totalbefolkning i församlingar: BISOS, A) Befolkningsstatistiken, Ny följd 
LII, Statistiska Centralbyråns underdåniga berättelser för år 1910, Kungl. Boktryckeriet, P. A. 
& Söner, Stockholm 1912.  Sysselsatta i sektorer på häradsnivå: SOS, Folkräkningen den 31 
december 1910, III. Folkmängdens fördelning efter yrken, Kungl. Boktryckeriet, P. A. & 
Söner, Stockholm, 1917. Tab. 4, ss. 330 och 332. 
 

Tabell 5:1 sammanfattar och redovisar resultatet av det utförda källkritiska testet 
av Seebass datasammanställning. Resultatet av denna jämförelse visar att See-
bass inte har använt de data som slutligen kom i tryck. Därför torde hans sam-
manställning bygga på ett preliminärt underlag för yrkesfördelningen på försam-
lingsnivån som i den tryckta folkräkningen aggregerats till häradsnivån.  Med 
andra ord använder han de uppgifter som kom att justeras för att slutligen utgöra 
underlag för Folkräkningen 1910.278 Skillnaderna mellan Seebass data och 

                                                 
278 I jämförelse med befolkningssiffrorna i den preliminära sammanställningen, Uppgifter å 
Folkmängden inom hvarje kommun, härad, tingslag, domsaga, stad och län. Enligt preliminär 
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tryckta data är samtidigt inte så stora att hans uppgifter inte kan användas i un-
dersökningen av sysselsättningsstrukturer. Skillnaderna mellan serierna tycks 
också vara slumpartade och visar inte tecken på systematiska under- eller över-
skattningar.279  

Som en avslutning på denna källkritiska genomgång av befolkningsdata 
skall också empirin för de fyra tvärsnitten kommenteras på en övergripande 
nivå. Detta är en del av den metodologiska diskussionen då materialets fördel-
ning kan ha bäring på utfallet. I Tabell 5:2 redovisas de grundläggande struktu-
rerna i populationens fördelning över respektive socken och tvärsnitt.  

Ett första intryck av Tabell 5:2 är att den totala undersökta populationen i 
Mellansveriges socknar förändras mellan de olika tvärsnitten, vilket är tydligast 
om tvärsnittet 1910 jämförs med övriga tvärsnitt. Skillnader består i att olika 
kategorier av sockenbefolkningen utgör grunden för analysen av mellansvenska 
sysselsättningsstrukturer vid olika tidpunkter. Detta beror på skillnader i befolk-
ningsstatistiken mellan tidpunkterna. För de två första åren utgörs populationen 
av män i arbetsförålder medan populationen för det tredje undersökningsåret 
omfattar det totala antalet yrkesverksamma i respektive socken. Populationen för 
den avslutande referenstidpunkten utgörs av den totala befolkningen i respektive 
församling. 
 

Tabell 5:2. Population i socknar vid respektive tvärsnitt 
 
  1805 1855 1890 1910
Total popula-
tion 196 449 223 550 362 410 1 261 826
Medelvärde 510,3 560,3 732,1 2650, 9
Median 383,5 404 541 1674

1:a decenti-
len/total be-
folkning 0,31 0,31 0,33 0,41

 
Not: Populationen i tvärsnitten 1805 och 1855 består av män i arbetsför ålder, 10-60 år. 
Populationsdata för 1890 är totalt antal yrkesverksamma och 1910 utgörs populationen av 
total befolkning i respektive socken. 

 
                                                                                                                                                         
sammanräkning af uppgifterna till folkräkningen den 31 december 1910, samstämmer dessa 
med den senare publikationen. Därför inte samstämmigt med Seebass data.  
279 Två undantag är summeringen av sysselsatta inom jordbrukssektorn i Gästriklands östra 
och västra tingslag och Gamla Norbergs bergslag där Seebass uppgift är 2449 personer lägre, i 
den förstnämnda, respektive 438 personer i Gamla Norbergs bergslag, än den uppgift som 
finns i Folkräkningen. Detta betyder i båda fallen en storleksskillnad om 10 procent. 
Skillnaden mellan de andra uppgifterna rör sig inom ett intervall om 0 till 3 procent.  
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Att tre olika kategorier nyttjas som grund för kartläggningen av yrkesstruktur är 
inte optimalt och kan påverka jämförbarheten mellan tvärsnitten. Vidare kan vi i 
ovanstående tabell konstatera att fördelningen av populationens spridning mel-
lan socknar är snedfördelad då den första decentilen i respektive referenstid-
punkt omfattar 31 till 41 procent av den totala populationen vid varje undersökt 
år. Detta förhållande är på intet sätt märkligt då vi betänker att denna popula-
tionsmässiga storlek kan förklaras utifrån att denna grupp innefattar städer.  

Därför finner vi i empirin för de fyra referenstidpunkterna en mindre grupp 
med socknar som har en relativt stor population och en majoritet av församlingar 
med relativt liknade storlek, med avseende på population. Ur ett metodologiskt 
perspektiv bör vi då beakta att metoden för att definiera industrisocknar och 
icke-industrisocknar endast utgår från andelen sysselsatta inom respektive sektor 
och bransch. I detta fall ökar risken att någon av de socknar som har en relativt 
stor befolkning klassificeras på ett felaktigt sätt. Ett hypotetiskt exempel skulle 
kunna utgå från två tänkta socknar, låt oss kalla dem A och B. A innefattar en 
population om 300 och B 10 000. I socken A är 60 individer sysselsatta inom 
industrisektorn, vilket ger en industriandel om 0,2. Om vi sedan tänker oss att 
populationen i socken B innefattar en industrisysselsättning om 1000 individer 
ger detta en industriandel om 0,1. I detta sammanhang, och utifrån klustermeto-
dens inneboende funktion, är det en risk att A definieras som industrisocken 
men inte B, vilket i högsta grad kan ifrågasättas då B innefattar 940 fler syssel-
satta inom industriell verksamhet, och därmed är nog så intressant i ett generellt 
industrialiseringsperspektiv. Detta förhållande är något som bör beaktas i följan-
de undersökning. Å andra sidan skall denna risk inte överdrivas då vi endast i 
det sista tvärsnittet finner socknar med en population som skrivs med femsiffri-
ga tal. Vidare rör det sig om ett fåtal städer som följs upp under genomgången 
av resultaten av klusteranalysen. Tillika kan med visst fog sägas att Mellansve-
rige under den aktuella tidsperioden inte innefattar urbana metropoler utan tvärt-
om pekar den tidigare forskningen på en industrialisering med landsbygds- och 
mindre tätortsprägel.280   

Nedan följer en metoddiskussion, vilken, som ovan antytts, är närbesläktad 
med den källkritiska genomgången och skall ge en utförligare bild av hur den 
historiska befolkningsstatistiken analyseras för att finna mönster i industriella 
agglomerationer och deras förändring över tid.  
 

 

                                                 
280 Bäcklund (2002), s. 157ff. 
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5.3. Metod 
Idag finns i ekonomisk historia ingen allmänt vedertagen statistisk teknik eller 
empiri för att analysera och/eller mäta graden av industriella agglomerationer 
eller industriella kluster. Valet av statistisk teknik och representativa data är nå-
got som i mångt och mycket ter sig vara upp till den enskilde forskaren.281    
Gällande statistiska agglomerationsanalyser utifrån historiska data kan sägas att 
fältet, om möjligt, är ännu mer öppet, då det existerar endast ett fåtal sådana un-
dersökningar.282 Därför är en viktig del i undersökningen att finna en statistisk 
teknik som är i samklang med studiens problem, frågor, det empiriska grund-
materialet och i förlängningen också de teoretiska utgångspunkterna.  

För att få en metodmässig översikt kan en schematisk bild skisseras. Denna 
bild utgår från syftet att kartlägga industriella agglomerationer. Till hjälp har vi 
det empiriska underlaget bestående av bransch- och sysselsättningsstatistik, vil-
ket beskrevs ovan. Utifrån detta nyttjas det ovan antydda tvåstegsförfarandet för 
att sortera och utkristallisera industridominerade församlingar och branschmäs-
siga styrkeförhållanden inom respektive industridominerade socken. Resultatet 
av denna process redovisas i ett antal kartor. Utfallet av detta kan därefter kon-
trasteras mot det administrativa Bergslagen. I denna process utgör sorteringen 
och analysen av bransch- och sysselsättningsstrukturer en nyckel för undersök-
ningen och framställandet av kartor av Mellansveriges industriella agglomera-
tioner under perioden 1805-1910. Med andra ord skall vi jämföra bransch- och 
sysselsättningsstrukturer i de valda församlingarna vid de fyra tillfällena. Att 
göra detta med ögats hjälp är inte statistiskt eller metodologiskt godtagbart. Där-
för behövs en statistisk teknik för att kunna sortera och analysera denna relativt 
stora datamängd.283 I denna har statistisk klusteranalys, en metod som kallas 
DIANA-tekniken, använts. Den statistiska klusteranalysen har sällan nyttjats 
inom svensk ekonomisk historia, vilket är ett av de främsta skälen till att näst-
kommande avsnitt är tämligen omfångsrikt. Detta är också avhängigt av det fak-
tum att den statistiska klusteranalysen utgör, utifrån studiens syfte, ett centralt 
verktyg för att kunna finna ekonomiska regioner i Mellansverige 1805-1910.  
 

                                                 
281 O’Donoghue & Gleave (2004), ss. 419ff. 
282 Ett undantag är Popp (2001), som studerar den engelska porslin- och keramikindustrin ur 
ett agglomerationsperspektiv under perioden 1850-1914. I studien nyttjar han, bland annat, 
antalet företag och deras relativa storlek som representativa data i sitt sökande efter 
geografiska agglomerationer inom branschen. Ottosson (1993) nyttjar den hierarkiska 
klusteranalysen för studien av nätverk i svenskt bank och näringsliv 1903-1939.  
283 Datamängdens storlek är sammantaget, för de tre referenstidpunkterna, 6723 
observationer. Till denna siffra skall undersökningen angående branschmässig 
sysselsättningsstruktur adderas.   
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5.3.1. Den statistiska klusteranalysen – en allmän översikt 
Klusteranalysen är en statistisk teknik möjliggör sortering av stora datamaterial. 
Tekniken är relativt ny och utarbetades på 1960-talet av biologer och samhälls-
vetare som ville finna grupperingar i datamaterial. En av de grundläggande för-
tjänsterna med tekniken är att den kan behandla multivariabelset, det vill säga 
objekt med ett flertal variabler.284

Denna sortering av information genom klusteranalys är idag en teknik som 
används inom ett stort antal vetenskapliga områden, dock främst inom de natur-
vetenskapliga och medicinska sfärerna. Variationerna hos de olika problemställ-
ningar där klusteranalys nyttjas som en teknik kan vara en förklaring till att det 
inom ramen för klusteranalysen finns ett antal olika tillvägagångssätt för att sor-
tera och gruppera data. Detta hänger samman med vilket syfte man har och vil-
ken form av datamaterial man begagnar. Gällande datamaterialet är valet av sta-
tistisk teknik och specifik applikation beroende av i första hand vilken typ av 
data som utgör den empiriska grunden. Man kan här skilja på diskreta och kon-
tinuerliga data, numeriska eller icke-numeriska variabler samt hur stora likheter 
respektive olikheter som materialet innefattar.285

Datamaterialets beskaffenhet och undersökningens syfte sätter därför ra-
marna för vilken typ av statistisk teknik i klusteranalysen man använder. Inom 
klusteranalysen kan man, i en inledande fas, finna två huvudgrupper av applika-
tioner. Den ena är den avskiljande tekniken, ”partitioning method”, och den 
andra är den hierarkiska tekniken, ”hierarchical method”. Gällande den avskil-
jande tekniken och dess tillämpningar innefattar den en mer tydlig analyserande 
ambition och behandling av det empiriska grundmaterialet. Målet inom denna 
teknik är att finna de ”bästa” klustren, där, K, kluster är bestämda på förhand 
och, N, objekt ordnas utifrån likheter till grupper, vilka placeras till de förutbe-
stämda klustren. Detta betyder att teknikens villkor innefattar och klassificeras 
utifrån att varje kluster måste innefatta minst ett objekt och att varje enskilt ob-
jekt måste tillhöra en grupp. Dessa villkor betyder att det maximala antalet klus-
ter är lika med antalet objekt: 
   Nk ≤   
I sig betyder också detta att två olika kluster inte kan inbegripa objekt tillsam-
mans, samt att k kluster sammanlagt innefattar hela datamaterialet.286

                                                 
284 Kaufman & Rousseeuw (1990), s. vii. Då detta arbete publicerades var begränsningar i 
datorkapacitet fortfarande ett hinder, något som inte återfinns idag.  
285 Kaufman & Rousseeuw (1990), ss. 1-37, se även Everitt, Landau & Leese (2001), ss. 1-10, 
med avseende på vetenskapliga discipliner där klusteranalysen nyttjas har exemplen 
astronomi, psykiatri, arkeologi samt företagsekonomi framhållits. Ytterligare ett exempel på 
en disciplin är sociologi; inom detta område återfinns bl.a. en studie med ett icke-numeriskt 
datamaterial, där en applikation av klusteranalys nyttjas. Se Karlsson (2004), ss. 135-139.  
286 Kaufman & Rousseeuw (1990), ss. 37-38. Se även Rousseeuw (1985), ss. 743-748. 
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Grundtanken i denna del av klusteranalysen är att skapa ett förutbestämt an-
tal grupper för att sortera och definiera datamaterialet, i vilket vanligtvis struktu-
ren redan är känd. I vissa fall kan denna teknik nyttjas för att skapa nya struktu-
rer exempelvis riktnummerområden i en nation. Därför analyserar även denna 
applikation materialet och placerar in olika objekt i de ”bästa” grupperna, eller 
med andra ord de ”bästa” klustren.287 Gällande den hierarkiska tekniken åter-
finns en beskrivning i framställningens nästkommande avsnitt, och det är inom 
detta fält vi återfinner DIANA-tekniken. 
 

5.3.2. Den hierarkiska tekniken 
Den hierarkiska tekniken är den teknikapplikation som kommer att nyttjas i de 
förstående bearbetningarna. Den skiljer sig från den avskiljande tekniken genom 
att den har en mer deskriptiv karaktär då den inte analyserar materialet i samma 
utsträckning. Snarare är målet för denna teknik att påvisa likheterna mellan olika 
objekt i datamaterialet, inte att skapa de ”bästa” klustren. Den hierarkiska meto-
den bearbetar alla objekt i form av ett kluster i en och samma ”körning”. Alla 
objekt är delar i ett och samma kluster, men samtidigt formerar varje objekt ett 
separat kluster. Däremellan framkommer alltså ett stigande antal kluster. Denna 
övergång, från alla objekt i ett och samma kluster till att varje enskilt objekt är 
ett enskilt kluster, sker stegvis där varje kluster delar upp sig utifrån sina inne-
boende likheter och olikheter hos objekten.288 

Detta betyder att delteknikens mål inte är att fastställa definierade grupper 
utan snarare att sortera datamaterialet utifrån likheter mellan objektens individu-
ella variabler. Denna sortering kan ske i två olika former, och därför föreligger 
också två olika algoritmer. Den ena formen är ”agglomerative method” (AG-
NES), vilken utgår från att alla n är särskilda kluster, det vill säga K = n. Den 
stegvisa övergången sker därför mot K = 1, där varje steg innebär att två kluster 
slås samman utifrån objektens likheter. I den andra formen, ”divisive method” 
(DIANA), är proceduren den motsatta, alltså från K = 1 till K = n, vilken fokuse-
ras i nästkommande avsnitt.289 

Vi skall dock, för ett ögonblick, stanna kvar på den mer övergripande hie-
rarkiska basnivån eftersom den hierarkiska tekniken skiljer sig från den avskil-
jande tekniken genom att den inte väljer ut de ”bästa” klustren utan snarare sor-

                                                 
287 Kaufman & Rousseeuw (1990), s. 38f. 
288 Kaufman & Rousseeuw (1990), s. 44. 
289 Kaufman & Rousseeuw (1990), s. 44ff. samt Struyf et al. (1997), ss. 28-34. Inom ramen 
för den hierarkiska tekniken återfinns även en tredje applikation, ”Monothetic analysis” 
(MONA). Denna applikation skiljer sig från AGNES och DIANA utifrån att den endast utför 
klusteranalys av objekt med en variabel. Alltså, den beräknar inte, samtidigt, objekt med flera 
variabler, något som både AGNES och DIANA gör då de simultant beräknar alla variabler.  
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terar n utifrån dess olika variabelvärden. Detta betyder också att kluster ”upp-
kommer längs vägen” och på detta sätt kan metoden innefatta en oönskad rigidi-
tet. Denna bottnar i att när väl en splittring uppkommit är en ny grupp fastlagd 
och utgör den nya matematiska basen för en ny ”värdering” av likheten mellan 
objekten. Därför skapar detta en oförmåga att korrigera tidigare splittringar. 
Denna risk för oönskad rigiditet är större hos den agglomerativa tekniken (AG-
NES), än hos den splittrande tekniken (DIANA). Därför är DIANA-tekniken 
robustare, eftersom den börjar med alla objekt i ett kluster och delar därefter upp 
objekten i en storleksmässigt fallande skala. Detta betyder att algoritmen inleder 
med att dela upp materialet utifrån att i inledningsskedet framställa en splittring 
mellan de objekt som härbärgerar de största olikheterna, i de individuella objek-
tens variabeluppsättningar.290   

Målet för den hierarkiska tekniken är alltså inte att definiera stipulerade 
kluster. Teknikens fruktbarhet ligger i att beskriva datamaterialets struktur och 
inneboende likheter och olikheter.291 Funktionen och teknikens upplägg fram-
kommer också i det faktum att den mestadels nyttjas av biologer i deras klassifi-
cering av djur och växter. Där har klassificeringen utförts i ett ramverk av nume-
risk taxonomi.292 Gällande andra eventuella komplikationer och fallgropar bör i 
sammanhanget också nämnas att utseendet på variabler kan ställa till bekymmer 
i behandlingen. Det betyder att olika variabler inte får ha för stora numeriska 
spann, då detta ger fel viktning i de enskilda variablernas betydelse. Detta kan 
avhjälpas genom att man på ett eller annat sätt ”standardiserar” variablerna.293

Inom sfären för den hierarkiska tekniken kommer fortsättningsvis fokuseras 
den splittrande tekniken (DIANA). Valet motiveras utifrån problemet att defi-
niera ekonomiska regioner, samt att DIANA är en robust teknik. Den splittrande 
klusteranalysen, med andra ord DIANA, nyttjas inte i samma utsträckning som 
den agglomerativa klusteranalysen, AGNES. Vidare har den splittrande tekni-
kens relativa fördel med avseende på analyser där syftet är att erhålla en förs-
tåelse angående den övergripande strukturen i de data man vill nyttja. Därför är 

                                                 
290 Kaufman & Rousseeuw (1990), s. 44-49. 
291 För att få en bild av teknikens upplägg och grundläggande funktion, se exempelvis 
Appendix 11. 
292 Kaufman & Rousseeuw (1990), s. 44ff.  
293 Kaufman & Rousseeuw (1990), ss. 5-14, samt S-plus for Windows, Guide to Statistic, 
Volume 2, Kap. 4, s. 91f. Problem av denna typ kan uppkomma när man har variabler i olika 
enheter eller skalor. Dock uppkommer inte denna typ av bryderier när denna uppsats 
empiriska undersökningar nyttjar DIANA-tekniken, beroende av att empirin består av 
befolkningsandelar. Dessa andelar tar formen av kvoter, vilka utgör de olika objektens 
variabler. Därför är det empiriska underlaget baserat på värden mellan 0 och 1. 
Applikationerna inom den hierarkiska tekniken av den statistiska klusteranalysen förutsätter 
också fullständiga dataset, det vill säga värden för objekt eller deras individuella variabler får 
inte saknas, om detta skulle förekomma sorteras de automatiskt bort som felvärden.   
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DIANA-tekniken att föredra när intentionen med analysen i huvudsak är de-
skriptiv.294  

Genom att utgå från att alla församlingar återfinns i ett och samma kluster 
(K = 1) inledningsvis, kan vi utifrån DIANA-tekniken följa den stegvisa splitt-
ringen till K = n. På detta sätt kan vi få en överblick och matematiskt grundad 
sortering av sysselsättningsstrukturer i individuella församlingar. Nedan skall 
DIANA-tekniken behandlas.  
 

5.3.3. Den splittrande tekniken (DIANA) 
Innan vi fördjupar oss i den matematiska grunden skall vi illustrera tekniken 
med en analogi från Kaufman och Rousseeuw, hämtad från den politiska sfä-
ren.295 DIANA-tekniken, och den grundläggande algoritmen för hur gruppering-
en av objekten utförs, kan liknas vid ett politiskt parti som splittras utifrån inre 
motsättningar. Partiet består, initialt, av ett antal politiker (i likhet med ett helt 
dataset och alla dess objekt), vilka individuellt har divergerande uppsättningar 
preferenser (variabelvärden hos de enskilda objekten) med avseende på ideolo-
giska uppfattningar. Inom detta parti avviker en politiker med den största me-
ningsskiljaktigheten i förhållande till den genomsnittliga uppsättningen av ideo-
logiska preferenser hos alla politiker inom partiet. Därför bildar denna politiker 
en egen grupp, den splittrande gruppen. Till denna grupp söker sig de politiker 
vars uppsättning ideologiska preferenser i genomsnitt mer liknar den splittrande 
gruppen, i jämförelse med genomsnittet för politikerna i det ursprungliga partiet. 
Denna process fortlöper till dess att ett jämviktsläge uppkommer mellan det ur-
sprungliga partiet och den splittrande gruppen. Den statistiska tekniken stannar 
inte här utan upprepar proceduren för varje enskild grupp tills alla objekt är 
uppdelade till ”grupper om ett objekt”. Vidare börjar algoritmen utföra denna 
splittrande procedur i gruppen med den största inneboende olikheten. För att 
återvända till den politiska analogin kan vi likna detta vid att den nya splittring-
en startar i gruppen med de största inneboende motsättningarna, det vill säga den 
grupp som består av politiker vilkas enskilda uppsättningar av preferenser i jäm-
förelse med de övriga i gruppen har störst spännvidd.296  

Med avseende på den grundläggande algoritmen vilken består av N – 1 
lyckade delningar (splittringar) av hela utgångsklustret och dess objekt, där den i 
                                                 
294 Everitt, Landau & Leese (2001), s. 67. 
295 Kaufman & Rousseeuw (1990), ss. 254-255. Se även Yeung et al. (2003), s. R34.15. Det 
matematiska embryot till DIANA-tekniken och den splittrande klusteranalysen står att finna i 
det tidiga 1960-talet, då den grundläggande algoritmen för den splittrande tekniken 
presenterades, se Macnaughton-Smith (1964), ss. 1034-1035. Denna matematiska grundsats 
kom med tiden att utvecklas och slutligen få sin praktiska applikation under 1990-talet i den 
statistiska klusteranalysen. 
296 Kaufman & Rousseeuw (1990), s. 254f. 

 117



varje steg av proceduren väljer det kluster, C, som innefattar den största diame-
tern, diam(C). Detta görs genom att nyttja ett grundläggande avståndsmått, i det-
ta fall det euklidiska avståndet för att beräkna objektens diameter: 
 

∑
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Där d(i, j) därför innebär avståndet mellan objekten i och j, med avseende på 
samlade variabelvärden hos, p, variabler. Detta är på detta sätt en viktig ut-
gångspunkt för DIANA-teknikens algoritm, vilken uttrycks såsom:   
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Utifrån ett grundläggande antagande om att diam(C)>0 delar algoritmen i DIA-
NA upp datasetet av objekt och dess variabler på följande sätt: 
 

1. Finner det mest disparata objektet med högsta genomsnittliga variabel-
olikheter i förhållande till alla andra objekt. Detta objekt initierar den 
splittrande gruppen (splinter group). 

2. För varje objekt utanför den splittrande gruppen beräknas målvariabeln, 
V,:  

 

groupsplinter groupsplinter  ),(),(  jji jidjidV ∈∉ −=  

  
För att finna objekt h där differensen är som störst, förutsatt att , när 
h är i genomsnitt närmare den splittrande gruppen än den återstående 
gruppen objekt, så överförs h till den splittrande gruppen. 

0>V  h

3. Upprepar steg 2 till differensen V är negativ. Datasetet delas upp till två 
kluster. 

h

4. Väljer klustret med den största diametern (diametern av ett kluster är den 
största olikheten mellan två, vilka som helst, objekt). Delar detta kluster 
som i steg 1 till 3. 

5. Upprepar steg 4 tills alla kluster innefattar ett enskilt objekt.  
 
I sammanhanget sker delningen av klustret i det tredje steget, när ett jämviktslä-
ge297 mellan de två grupperna inträffar, och proceduren fortsätter stegvis tills 

                                                 
297 Vilket kan inträffa redan efter att endast ett objekt har flyttats, förutsatt att om ett 
jämviktsläge uppkommer redan när det ”splittrande” objektet flyttats från ursprungs klustret. 
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den splittrande processen är fullgången, och alla kluster består av ett enskilt ob-
jekt.298  

Resultatet av dessa beräkningar gestaltas genom endera en ”banner” eller 
ett ”dendrogram”. ”Banner” kan liknas vid en flagga, bestående av stjärnor och 
ränder. Ränderna indikerar de olika objekten och stjärnorna indikerar länkarna 
mellan dessa.299 Den andra grafiska visualiseringen av resultaten kan göras ge-
nom något som kan kallas för ett dendrogram, en trädformation, där objektens 
splittring utifrån utgångsklustret redovisas. I Appendix 11 finns ett dendrogram 
som utgår från alla objekt i ett kluster, för att sedan stegvis splittras till det läge 
där alla individuella objekt är urskiljda.300 Till vänster om det aktuella trädet fin-
ner vi en skala som betecknas ”Height”. Skalan och dessa mått, height, anger 
avståndet på, diametern för, varje individuell splittring i den matematiska proce-
duren från K = 1 till K = n.301

 
 

5.4. Det ekonomiska Bergslagen 1805-1910 
I detta avsnitt återfinns undersökningen av sysselsättningsstrukturer i Mellansve-
rige 1805-1910. Kartläggningen syftar till att undersöka agglomerationer av 
järnhanteringen med relaterade branscher. Studien består av fyra referenstid-
punkter där varje tvärsnitt innefattar en analys av den generella sektorsfördel-
ningen på församlingsnivån, det vill säga vilka socknar som kan anses var indu-
striominerade i jämförelse med övriga. Utifrån denna analys av industrisocknar 
följer en analys av branschförhållanden i respektive industrisocken. Därmed be-
svaras frågeställningen om hur lokaliseringen av järnhanteringen förändrades 
under perioden 1805 till 1910 samt hur de relaterade branscherna gruvindustri, 
metallindustri samt trä-, pappers- och cellulosa industri utvecklas i Mellansveri-
ge under samma period.  
 

                                                 
298 Struyf et al. (1997), ss. 30-31, samt S-plus for Windows, Guide to Statistic, Volume 2, 
Kap. 4, s. 70 och ss. 94-96. 
299 Kaufman & Rousseeuw (1990), s. 206f. 
300 Den faktiska innebörden och objektens innehåll är för närvarande egalt, dock kommer 
detta, med nödvändighet och självklarhet, behandlas i avsnittet angående empiriska 
undersökningar. 
301 Everitt, Landau & Leese (2001), ss. 57-59, samt ss. 70-71. 
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5.4.1. Mellansvensk sysselsättningsstruktur 1805 
Det empiriska underlaget för kartläggningen 1805 utgår från 387 socknar, vilka 
detta år sammantaget utgjorde Mellansverige.302 I Appendix 12 och 13 återfinns 
det grundläggande materialet för undersökningen av industridominerade socknar 
i Mellansverige.303 Studien utgår från andelen män i arbetsför ålder och deras 
sysselsättningsmässiga fördelning inom sektorerna jordbruk, industri och han-
del, i respektive socken. Dendrogrammet återfinns i Appendix 11. Tolkningen 
av detta beskrivs i Bilaga. 

Resultat av denna analys ger vid handen 47 socknar som definieras som in-
dustrisocknar, se Figur 5:1. Kartläggningen lyfter fram den geografiska dimen-
sionen av sysselsättningsstrukturen i Mellansverige i form av industrisocknar. 
Mönstret i Figur 5:1 visar industriella agglomerationer i olika delar av Mellan-
sverige. Självfallet finns det en gränsdragningsproblematik när dessa eventuella 
agglomerationer skall definieras. Dock tycks flera mindre agglomerationer av 
industridominerade socknar kunna urskiljas. Den första finns i den nordöstra 
delen av Mellansverige där kustnära församlingar i Gävleborgs och Uppsala län 
kan sägas utgöra en agglomeration. Detta område innefattar församlingar i vad 
som ibland kallas Roslagen och församlingar norr och söder om Gävle.304 Den 
andra agglomerationen kan lokaliseras till det centrala Mellansverige och den 
anhopning av industrisocknar som återfinns i södra Kopparbergs och nordvästra 
Västmanlands län. I denna agglomeration återfinns församlingar som Säfsnäs, 
Grangärde, Ludvika, Norrbärke Söderbärke, Säter, Norberg, Avesta, Västanfors, 
Skinnskatteberg, Hed och Kolsva.305 Det finns också andra områden med kon-
centrationer. I Figur 5:1 återfinns en sådan i västra delen av det administrativa 
Bergslagen – i östra Värmland: Nordmark och Filipstad. En annan koncentration 
återfinns norr om det administrativa Bergslagen, där vi finner de industridomi-
nerade församlingarna Grycksbo, Aspeboda, Sundborn, Kristine och Stora Kop-
parberg i Faluområdet.   
 

                                                 
302 Demografiska Databasen (DDB), Tabellverkets folkmängdsformulär 1805 för aktuella 
församlingar i de sju mellansvenska länen. I sammanhanget skall nämnas bortfall i uttaget av 
folkmängdsformulär för året 1805, se Appendix 9.  
303 Se även Appendix 7, för klassificeringsprinciper angående branscher. 
304 Söder om Gävle finner vi de industridominerade församlingarna Älvkarleby, Västland, 
Söderfors, Österlövsta, Tegelsmora, Dannemora, Film Morkarla och Skäfthammar. Norr om 
Gävle finner vi tre industridominerade socknar som ligger intill varandra: Ockelbo, Hamrånge 
och Hille. 
305 Ett exempel på ett bortfall som måhända skulle vara med i denna agglomeration är 
Hedemora församling, vilket skulle betyda att Hedemoras östliga grannförsamling 
Garpenberg också skulle räknas in i denna koncentration.  
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Figur 5:1. Industrisocknar och administrativa Bergslagen, 1805 
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Källa: Demografiska Databasen (DDB), Tabellverkets folkmängdsformulär 1805, 
församlingar i Uppsala, Södermanlands, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Kopparbergs och 
Gävleborgs län. Anm. Egna beräkningar medhjälp av DIANA-teknik, se även Appendix 12. 
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Mönstret uppvisar en tämligen tydlig spridning av de industridominerade för-
samlingarna. Det är alltså industrisocknar som inte kan sägas tillhöra någon ag-
glomeration. Detta påstående är relevant både för församlingar inom som utom 
det administrativa Bergslagens gränser. 

Angående branschmässig fördelning ställs här frågan om vilken/vilka bran-
scher, relaterade till järnhantering, som är dominerande i respektive industri-
socken. Med andra ord undersöks industrisocknarna i fråga om likheter/olikheter 
avseende på branschmässig sysselsättningsfördelning inom industrisektorn. Den 
branschmässiga indelningen utgörs av branscherna gruvindustri, järnbruk/verk, 
metallindustri och trä- pappers- och cellulosaindustri.306 I detta andra steg av 
kartläggningen skall uppmärksammas att antalet undersökta församlingar, med 
avseende på branschstruktur, inte överensstämmer med antalet industrisocknar. 
Bortfallet om sex socknar beror på att i dessa socknar saknas en tydlig andel 
sysselsatta inom någon eller några av de efterfrågade branscherna. Dessa ”indu-
strisocknar” utgör därför inget underlag för en undersökning av branschstruktur. 
Förklaringen till varför de grupperats som industrisocknar står att finna i att de 
företrädesvis är stadssocknar och utmärker sig genom att de präglas av en icke-
agrar sysselsättningsstruktur, dock inte av järnhantering.307 Dendrogrammet 
återfinns i Appendix 11 och tolkningen av detta beskrivs i Bilaga. 

Figur 5:2 visar den branschmässiga fördelningen i industrisocknarna i Mel-
lansverige. Kartorna i Figur 5:1 och 5:2 visar på en tämligen utspridd lokalise-
ring av järnhanteringen år 1805, men vi finner ändå agglomerationer av industri-
socknar på ett flertal håll.  

En agglomeration ligger vid Gävlebukten, där områdena norr och söder om 
Gävle inbegriper ett flertal industridominerade församlingar. I detta område åter-
finner vi en anhopning av församlingar dominerade av branschen järnbruk/verk. 
Vid sidan av dominansen av järnbruk/verksdominerade församlingar finns också 
ett flertal församlingar med en blandad branschstruktur där gruvindustrin är ett 
tydligt inslag i det södra området och träindustrin utgör ett inslag i det norra om-
rådet. 

                                                 
306 I sammanhanget är det åter på sin plats att uppmärksamma att i trä- pappers- och 
cellulosaindustri vid året 1805 inräknas kolare. Sammantaget innefattar denna grupp fyra 
socknar (antal kolare inom parentes): Säfsnäs (329), Norrbärke (160), Söderbärke (150) och 
Helgona lf (36). Om dessa socknar skulle exkluderas från samlingen industrisocknar skulle 
den genomsnittliga industri sysselsättningen i gruppen falla till 30 procent. Det är därför en 
genomsnittlig sänkning om ca en procent. Noterbart är att i materialet för tvärsnittet 1855 
återfinns inte kolare.  
307 Se Appendix 12 och 13. 
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Figur 5:2. Branschsysselsättning i mellansvenska industrisocknar, 1805 
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Källa: Demografiska Databasen (DDB), Tabellverkets folkmängdsformulär 1805, 
församlingar i Uppsala, Södermanlands, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Kopparbergs och 
Gävleborgs län. Anm. Egna beräkningar med hjälp av DIANA-teknik, se även Appendix 13. 
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Den agglomeration av industrisocknar som kan skönjas i de centrala delarna av 
Mellansverige domineras av branscherna järnbruk/verk, gruvindustri, träindustri 
och kolare. I detta sammanhang skall främst det sistnämnda yrket framhållas då 
vi i församlingarna Norrbärke, Söderbärke och Malingsbo sammantaget återfin-
ner 243 män med yrket kolare, av totalt 2847 män i arbetsför ålder i de tre sock-
narna. Gällande träindustri och kolning finns här också den trä- och kolnings-
dominerade församlingen Säfsnäs, vilken innefattar 329 av 681 arbetsföra män 
som har sin utkomst i kolning.  

Av de två ovan nämnda koncentrationerna väster och norr om agglomera-
tionen i centrum av Mellansverige kan vi i den västra Filipstadsområdet se en 
dominans av gruvindustrisysselsatta i de två församlingarna. Faluområdet i norr 
innefattar ett tydligt inslag av gruvindustri och metallindustri. Precis som vid 
resultatredovisningen angående Figur 5:1 är det också angående Figur 5:2 vik-
tigt att påpeka att agglomerationerna inte är det fullständigt dominerande mönst-
ret som framkommer av analysen. Även Figur 5:2 innefattar fristående industri-
socknar med sina respektive dominerande branscher.  

Med avseende på det administrativa Bergslagen och dess geografiska för-
hållande till undersökningens ekonomiska Bergslagen finns ingen fullständig 
geografisk korrelation. Förvisso finner vi många industrisocknar inom det admi-
nistrativa Bergslagen, men i samma stund skall konstateras att flertalet industri-
socknar återfinns utanför denna ekonomisk-politiska gränskonstruktion. 
 

5.4.2. Mellansvensk sysselsättningsstruktur 1855 
Undersökningen år 1855 innefattar 400 församlingar, vilkas sysselsättningsstati-
stik utgör det empiriska underlaget för statistiska klusteranalyser av sektors- och 
branschsysselsättning.308 Resultatet av den statistiska analysen, dendrogrammet, 
återfinns i Appendix 11. Tolkningen av detta beskrivs i Bilaga. 

Antalet industrisocknar är utifrån analysen är 39. Om vi nyttjar genomsnitt-
lig industrisysselsättningsandel som indikator för att pröva riktigheten i denna 
särskiljning erhåller vi siffran 23 procent industrisysselsatta i industrisocknarna 
gentemot 3 procent i övriga församlingar.  

I kartan framträder mönstret av industridominerade mellansvenska försam-
lingar året 1855. I likhet med undersökningen för år 1805 kan vi i ett första läge 
även i Figur 5:3 finna industridominerade församlingar i nordöstra Mellansveri-
ge, men med en geografisk förändring där ”agglomerationen” främst återfinns 
efter Gävleborgs läns kust och ett mindre antal socknar i det uppländska Rosla-

                                                 
308 Demografiska Databasen (DDB), Tabellverkets folkmängdsformulär 1855 för församlingar 
i Uppsala, Södermanlands, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Kopparbergs och Gävleborgs 
län. Se Appendix 14 och 9 för en empirisk redovisning av primärdata och bortfall. 
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gen.309 Gällande agglomerationen i centrum av Mellansverige återfinns denna 
1855, men med ett minskat omfång.310 Vad avser Filipstadsområdet i den västra 
delen kan det utifrån resultatet i Figur 5:3 konstateras att den 1855, jämfört med 
Figur 5:1, att den i detta tvärsnitt innefattar tre församlingar: Kroppa, Hällefors 
och Filipstad. Gällande Faluområdet återfinns 1855 två industridominerade för-
samlingar: Stora Kopparberg och Kristine.   

Angående mönster och industrikoncentrationer skall också för referenstid-
punkten 1855 framhållas ett fortsatt tämligen splittrat mönster med avseende på 
mellansvenska industrisocknars lokalisering. Undersökningen av branschstruk-
tur bygger på ett empiriskt underlag om 39 socknar, där branschstrukturen i re-
spektive församling prövats mot de övriga industrisocknarna. Gällande bran-
scher är indelningen densamma som i de två övriga tvärsnitten och resultatet av 
den statistiska analysen står att finna i Appendix 11 , där 1855 års andra dendro-
gram presenteras. Tolkningen av detta återfinns i Bilaga.  

Den sektors- och branschmässiga kartläggningen av sysselsättningsstruktu-
ren och dess geografiska mönster ger vid handen ett resultat som påminner om 
det som framkom i 1805 års undersökning. I likhet med detta år återfinner vi 
mönstret av ”fläckvisa” industriagglomerationer i Mellansverige. Dessa är också 
tämligen utspridda över området, dock med anhopningar i de centrala och nord-
östra delarna av Mellansverige. I frågan om de nordöstra församlingarnas 
branschstruktur domineras denna av järnbruk/verk och gruvindustri. Om vi be-
aktar agglomerationen i den centrala delen av Mellansverige finner vi en över-
vikt av gruvindustrins dominans i församlingar såsom Ludvika, Norrbärke och 
Norberg. Å andra sidan återfinns också järnbruk/verkssocknar i denna agglome-
ration. I Filipstadsområdet ser vi att församlingar är dominerade av järn-
bruk/verk, gruvindustri respektive en blandad branschstruktur. Faluområdet do-
mineras av gruvindustri. 

Med avseende på relationen mellan det administrativa Bergslagen och det 
ekonomiska Bergslagen finner vi i likhet med mönstret 1805, inte någon tydlig 
visuell korrelation mellan den politiska regionen och det faktiska utfallet av un-
dersökningen utifrån sysselsättningsstatistiken.  
 

                                                 
309 De församlingar som åsyftas är Hamrånge och Hille norr om Gävle och Älvkarleby och 
Söderfors söder om Gävle. I Roslagen återfinns de industridominerade församlingarna Film 
Dannemora, Morkarla och Skäfthammar.  
310 Anhopningen består av Ludvika, Norrbärke, Söderbärke, Norberg, Västanfors, 
Skinnskatteberg och Hed. 
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Figur 5:3. Industrisocknar och administrativa Bergslagen, 1855 
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Källa: Demografiska Databasen (DDB), Tabellverkets folkmängdsformulär 1855, 
församlingar i Uppsala, Södermanlands, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Kopparbergs och 
Gävleborgs län. Anm. Egna beräkningar med hjälp av DIANA-teknik, se även Appendix 14. 
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Figur 5:4. Branschsysselsättning i mellansvenska industrisocknar, 1855 
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Källa: Demografiska Databasen (DDB), Tabellverkets folkmängdsformulär 1855, 
församlingar i Uppsala, Södermanlands, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Kopparbergs och 
Gävleborgs län. Anm. Egna beräkningar med hjälp av DIANA-teknik, se även Appendix 15.
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5.4.3. Mellansvensk sysselsättningsstruktur 1890 
Analysen av sysselsättningsstrukturen 1890 omfattar 494 församlingar.311 Sek-
torsindelningen skiljer sig dock från de två tidigare tvärsnitten. Underlaget för 
analysen innefattar fem sektorer: jordbruk, industri, handel/kommunikation, of-
fentlig sektor samt en sysselsättningsgrupp med personer utan uppgivet yrke el-
ler bestämd anställning. Vidare jämförs sektorerna med varandra utifrån popula-
tionen totalt sysselsatta i respektive församling.312 Detta underlag har analyse-
rats med hjälp av samma teknik som de övriga – DIANA-tekniken, dendro-
grammet finns i Appendix 11 och tolkningen beskrivs i Bilaga. Resultatet av den 
första klusteranalysen ger ett resultat av 132 församlingar som definieras som 
industrisocknar 1890 Om vi även vid detta tvärsnitt beaktar den genomsnittliga 
industrisysselsättningen i grupperna industrisocknar och icke industridominera-
de socknar finner vi att den förstnämnda gruppen uppvisar ett genomsnitt på 27 
procent industrisysselsatta och den sistnämnda 8 procent. Detta kan ses som en 
grundläggande indikator på att analysen uppnått det primära syftet att särskilja 
församlingar med en jämförelsevis hög andel industrisysselsatta. 

I Figur 5:5. finner vi att det skiljer sig markant från de två tidigare tvärsnit-
ten. Ett första intryck är det ökade antalet församlingar som definierats som in-
dustrisocknar, vilket ur ett allmänt ekonomiskhistoriskt perspektiv på intet sätt 
är överraskande utifrån det industriella genombrottet i landet. Å andra sidan ger 
kartan också en bild av att inte alla församlingar i Mellansverige kan sägas ha 
mött industrialiseringens genombrott på liknande sätt – åtminstone inte vid 
samma tidpunkt. Resultatet indikerar att industrialisering och ekonomisk utveck-
ling och förändring är ett regionalt – för att inte säga lokalt – fenomen där inom 
ett geografiskt område olika grader av förändringar och processer kan skönjas. 

Om vi ser på kartan i Figur 5:5 ur ett agglomerationsperspektiv, finner vi 
tydliga koncentrationer av industrisocknar 1890. Ett tämligen sammanhängande 
bälte av församlingar sträcker sig från nordöst mot den centrala delen av Mel-
lansverige. Det är således i det område där vi för de två förgående tvärsnitten 
tentativt diskuterade två industriagglomerationer. Dessa har 1890 vuxit och in-
begriper här också Faluområdet och Filipstadsområdet som tidigare presentera-
des som koncentrationer av industrisocknar. Om vi ser till den centrala delen av 
Mellansverige uppvisar kartan en tydlig anhopning av industrisocknar i gräns-
området runt länsgränser i södra Kopparberg, östra Värmland, norra Örebro län, 
och nordvästra Västmanland. Detta område innefattar en vitmarkerad församling 
i södra Kopparbergs län – Grängesbergs kapellförsamling. Detta är ett exempel 
på församlingsgränsförändringar under perioden och vad dessa kan resultera i 
                                                 
311 Se Appendix 16 för underlag och bortfall. 
312 Se avsnitt 5.2.2. för en utförligare beskrivning av klassificeringar. 
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utifrån en kartbild som utgår från dagens församlingsgränser. Grängesbergs ka-
pellförsamling var en del av Grangärde församling fram till 1904 och därför 
uppstår en vitmarkerad församling på kartan.313 Å andra sidan finner vi nedanför 
Grängesbergs sydliga grannförsamling, Ljusnarsberg, ett stråk av vitmarkerade 
socknar.314 Dessa icke industridominerade församlingar skiljer den större kon-
centrationen i norr från de industridominerade församlingarna söder om det vita 
stråket. I denna södra agglomeration finner vi industrisocknarna Lindesberg, 
Nora bergsförsamling, Viker, Karlskoga, Degerfors och Kristinehamn. Den sist-
nämnda agglomerationen kan ses som ett exempel på att även utanför det större 
industribältet tycks industrisocknar i 1890 års studie uppvisa en geografisk 
koppling till andra industrisocknar. 

Nästa steg i 1890 års undersökning är att studera industrisocknarna ur ett 
branschperspektiv. I övergången från det första steget till det andra uppkommer 
ett bortfall om 23 industrisocknar som inte studeras utifrån de branscher som i 
denna sysselsättningsanalys eftersöks.315 Bortfallet har att göra med att dessa 
församlingar saknar en större andel sysselsatta i de branscher som studeras. För-
samlingarna i fråga har industrisysselsättning men ingen av studerade branscher 
i denna undersökning uppvisar en andel större än tio procent av den totala indu-
strisysselsättningen i församlingen, vilket betyder att man de näppeligen kan de-
finieras utifrån någon bransch som står i undersökningens fokus. Efter att dessa 
har borttagits från vidare studier i det andra steget återstår 109 församlingar som 
grupperats utifrån sysselsättningsandelarna i gruvindustri och järnbruk/verk, me-
tallindustri samt trä- pappers- och cellulosaindustri. I sammanhanget är det vik-
tigt att påminna om att i detta tvärsnitt är gruvindustrin och järnbruk/verk sam-
manslagna till en bransch, vilket bottnar i de tidigare diskuterade klassifice-
ringsprinciperna i underlaget till 1890 års studie.316 Branschanalysen återfinns i 
Appendix 11 och beskrivs i Bilaga. 
 

                                                 
313 För uppkomsten av Grängesbergs kapellförsamlings se Sveriges församlingar genom 
tiderna (1989), s. 124. 
314 Dessa vitmarkerade socknar är Ramsberg, Guldsmedshyttan, Hjulsjö, Järnboås, 
Grythyttan, Storfors, Bjurtjärn och Lungsund. 
315 Se Appendix 17 för de specifika församlingarna som betraktas som bortfall.  
316 Se avsnitt 5.2.2. 

 129



Figur 5:5. Industrisocknar och administrativa Bergslagen, 1890 
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Källa: Forskningsarkivet Umeå universitet, Arkion/Svar, 1890, församlingar i Uppsala, 
Södermanlands, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Kopparbergs och Gävleborgs län. 
Anm. Egna beräkningar med hjälp av DIANA-teknik, se även Appendix 16. 
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Resultatet i Figur 5:6 ger en bild av att det finns koncentrationer av vissa typer 
av branscher till olika industriella agglomerationer. Om vi inledningsvis betrak-
tar industrisocknarna i det nordvästra området av sammangyttringen av industri-
socknar i det centrala Mellansverige finner vi en tydlig dominans av branschen 
trä- pappers- och cellulosaindustri.317 Ett liknande område med träindustriell 
dominans återfinns vid kusten i nordöst.318 Om vi riktar blicken mot den centrala 
delen av Mellansverige återfinner vi församlingar dominerade av gruvindustri 
och järnbruk/verk där församlingarna Norberg, Västanfors, Västervåla, Skinn-
skatteberg och Hed utgör ett område där denna bransch har ett dominerande in-
slag. Likaledes finns en sådan grupp av församlingar i Roslagen.319  

Gällande branschen metallindustri återfinns ett par tydliga geografiska kon-
centrationer där denna bransch utgör ett påtagligt inslag. Ett tydligt exempel är 
området runt Gävle och församlingar väster därom. Församlingar som återfinns i 
denna grupp är Tomas, Staffan Heliga Trefaldighet (Gävleförsamlingar), Hille, 
Järbo, Sandviken, Hedesunda, Österfärnebo och Söderfors. Ett ytterligare exem-
pel på en församlingsgrupp där metallindustrin ger ett tydligt avtryck i bransch-
sysselsättningsstrukturen är Eskilstunaområdet, vilket inte är helt sammangyttrat 
då det finns inslag av icke industridominerade församlingar, där Eskilstuna utgör 
den sydliga punkten med sin position söder om Mälaren.320 Vid den sörmländs-
ka kusten återfinns också metallindustri församlingarna Frustuna-Kattnäs, Sankt 
Nicolai och Tunaberg.  
 
 

                                                 
317 Denna bransch dominerar här socknarna Malung, Ekshärad, Gustav Adolf, Sunnemo, 
Rämmen, Nordmark, Säfsnäs och Grangärde. 
318 Dessa socknar är Svärdsjö, Ockelbo och Hamrånge. 
319 Församlingarna i Uppland som domineras av branschen gruvindustri och järnbruk/verk är 
Västland, Österlövsta, Film, Tegelsmora, Dannemora, Morkarla och Skäfthammar. 
320 Denna församlingsgrupp som är dominerade av metallindustrin är Fors, Kloster, Torshälla, 
Arboga stad- och landsförsamling, Köping, Kolsva, Kolbäck, Säby, Hallstahammar, 
Skultunna, Sura, Ramnäs och Gunnilbo.    

 131



Figur 5:6. Branschsysselsättning i mellansvenska industrisocknar, 1890 
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Källa: Forskningsarkivet Umeå universitet, Arkion/Svar, 1890, församlingar i Uppsala, 
Södermanlands, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Kopparbergs och Gävleborgs län. 
Anm. Egna beräkningar med hjälp av DIANA-teknik, se även Appendix 17. 
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5.4.4. Mellansvensk sysselsättningsstruktur 1910 
Det empiriska underlaget för undersökningen 1910 utgörs av 473 församlingar. 
Den första undersökningen innefattar en uppdelning i fyra sektorer, vilket är ett 
resultat av skogsarbetare tillkommit. i den sektoriella indelningen som gäller för 
referenstidpunkterna 1805 och 1910. Resultatet av den statistiska sorteringen 
återfinns i Appendix 11, vilket beskrivs i Bilaga.  

De 109 industrisocknarna som utkristalliserats innefattar en genomsnittlig 
andel sysselsatta i industrisektorn av 43 procent, vilket skall jämföras med grup-
pen övriga socknar där andelen sysselsatta inom industrin är ca 13 procent. Siff-
rorna kan också jämföras med den totala andelen sysselsatta inom industrisek-
torn i Sverige som året 1910 var drygt 25 procent.321 De 109 industrisocknarna 
har i Figur 5:7 placerats ut i kartan över Mellansveriges församlingar. 

I Figur 5:7 visas den geografiska bilden av industriagglomerationer vid un-
dersökningens fjärde referenstidpunkt, och den ter sig tämligen sammansatt med 
avseende på koncentrationer av industriell verksamhet. Mönstret av industri-
socknarnas lokalisering i den mellansvenska terrängen är år 1910 i högsta grad 
präglat av agglomerationer där industridominerade församlingar, i likhet med 
resultatet för 1890, tycks ha koncentrerats till vissa områden. Detta agglomera-
tionsmönster är inte diametralt avvikande från föregående referenstidpunkter. I 
Figur 5:7 finner vi att industrisocknarna finns i nordöstra och centrala Bergsla-
gen. Den nordöstra agglomerationen består av församlingar kring och norr om 
Gävle. I jämförelse med kartan över industrisocknarna har agglomerationen år 
1910 både förtätats och krympt.322 Vissa församlingar har mist sin industriprägel 
jämfört med 1890, som Järbo, Västland och Österlövsta.   

I det följande skall vi liksom vid de tre föregående referenstidpunkterna be-
akta branschsysselsättningsstrukturerna. Även vid övergången till detta steg för 
1910 uppkommer ett bortfall av industrisocknar som inte innefattar en tydlig 
branschdominans av någon av efterfrågade branscher. Dessa industrisocknar är 
tio till antalet.323 Resultatet av branschanalysen återfinns i Appendix 11 och 
tolkningen beskrivs i Bilaga. 

                                                 
321 Jungenfelt (1966), tab. 1. ss. 226-227. 
322 Församlingar som tillkommit som definierade som industrisocknar är Guldsmedshyttan 
och Ramnäs. Nordvästra församlingar som år 1910 inte definieras som industrisocknar, vilka 
var industrisocknar 1890, är Malung, Ekshärad, Gustav Adolf och Sunnemo.  
323 Se Appendix 19. 
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Figur 5:7. Industrisocknar och administrativa Bergslagen, 1910 
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Källa: Seebass, Friedrich (1928), Bergslagen - Versuch einer kulturgeographischen 
beschreibung und umgrenzung, T.2, Tabellen und Karten. Nordische Studien IX, 
Braunschweig: Westermann, tabellen 1-14. 
Anm. Egna beräkningar med hjälp av DIANA-teknik, se även Appendix 18. 
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Figur 5:8. Branschsysselsättning i mellansvenska industrisocknar, 1910 
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Källa: Seebass, Friedrich (1928), Bergslagen - Versuch einer kulturgeographischen 
beschreibung und umgrenzung, T.2, Tabellen und Karten. Nordische Studien IX, 
Braunschweig: Westermann, tabellen 1-14. 
Anm. Egna beräkningar med hjälp av DIANA-teknik, se även Appendix 19. 
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Det geografiska lokaliseringsmönstret med avseende på industrisocknar och 
branschstruktur år 1910, är en tämligen tydlig koncentration till de centrala de-
larna av Mellansverige. Mittpunkten i denna koncentration är belägen vid läns-
gränserna för Kopparbergs, Värmlands, Örebro och Västmanlands län. Vidare 
kvarstår agglomerationen vid Gävlebukten med omnejd. Gällande den bransch-
mässiga geografiska fördelningen dominerar gruvindustrin agglomerationen i 
centrum, medan järnbruk/verksdominerade industrisocknar ter sig vara utspridda 
runt om denna gruvagglomeration.324

Det måste understrykas att här markeras den mest dominerande branschen 
sett till andelen sysselsatta inom industrisektorn i respektive församling. Den 
markerade branschen behöver inte vara den enda förekommande i församlingen. 
Detta förhållande stärks av att i tvärsnittet återfinns 24 industrisocknar med en 
blandad branschstruktur.325 Om vi vänder blicken mot den nordöstra agglomera-
tionen i Figur 5:8 finner vi att denna uppvisar branschstruktur hos industrisock-
narna som domineras av branscherna järnbruk/verk och trä- pappers- och cellu-
losaindustri. Församlingar i och runt Gävle domineras av den sistnämnda bran-
schen.326 Väster om dess finns församlingarna Sandviken, Valbo, Tolfta och Sö-
derfors som innefattar en dominans av järnbruk/verk. 

Det administrativa Bergslagen har varit avreglerat i ett drygt halvsekel 
1910. Emellertid tycks det vid denna tid finnas en viss överensstämmelse mellan 
det administrativa Bergslagen och mönstret av det ekonomiska Bergslagen. I 
nästkommande avsnitt skall de fyra tvärsnittsårens resultat ytterligare diskuteras 
och ställas i relation till avhandlingens problem, syfte och frågeställningar. 

 
 

5.5. Resultatsammanställning och reflektioner 

I Tabell 5:3 har de numerära resultaten från tvärsnitten sammanställts, vilket ut-
gör ett underlag för en fortsatt analys och komparationer och några övergripande 
reflektioner av sysselsättningsundersökningen 1805-1910.  Järnhanteringens 

                                                 
324 Gruvagglomerationen består i detta fall av församlingarna Norberg, Skinnskatteberg, 
Ramsberg, Guldsmedshyttan, Hjulsjö, Ljusnarsberg, Grängesberg och Grangärde. Sydöst om 
dessa församlingar återfinns en grupp församlingar där järnbruk/verk sysselsatta dominerar: 
Västanfors, Ramnäs, Sura, Gunnilbo, Hed och Kolsva.  
325 Dessa församlingar är: Eda, Karlstad dom.f., Lindesberg, Västra Skedvi, Kumla, Olaus 
Petri, Nicolai, Kristine, Ludvika, Norrbärke, Säter, Västervåla, Sala, Hällby, Strängnäs 
dom.f., Mariefred, Frustuna-Kattnäs, Skildinge, Ockelbo, Nyköpings Alla Helgona, Sankt 
Nicolai, Helga Trefaldighet, Uppsala dom.f. Lena och Film.    
326 Församlingar dominerade av sysselsättning inom trä- pappers- och cellulosaindustrin i 
Gävleområdet är: Hamrånge, Hille, Staffan, Maria, Tomas, Heliga Trefaldighet och 
Älvkarleby.   
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rumsliga utveckling ställs i ett första rum, vilket också skall ses i ljuset av att 
avsnittet utgör en riktningsvisare för analyser i nästkommande kapitel. 

Om vi inleder med att beakta antalet socknar som i undersökningen definie-
rades som industrisocknar vid respektive tvärsnitt, kan vi konstatera att det finns 
en skillnad mellan å ena sidan den första och andra referenstidpunkten, och å 
andra sidan de två avslutande. Det är fallet även om vi tar hänsyn till bortfallet 
av församlingar 1805 och 1855. Det finns ett storleksmässigt skifte i antalet in-
dustrisocknar som uppkommer under perioden mellan 1855 och 1890. Resultatet 
uppvisar en tydlig skillnad när antalet industrisocknar utgör 10-12 procent av 
den totala populationen 1805 och 1855 och 23-27 procent 1890 och 1910. Detta 
i sig förtäljer att andelen industridominerade församlingar ökar under perioden 
mellan det andra och tredje tvärsnittet.  
 

Tabell 5:3. Resultatsammanställning för klusteranalyser 1805, 1855, 1890 och 1910 
  Antal 
  1805 1855 1890 1910 
Industrisocknar 47 39 132 109 
Gruvindustrisocknar 9 10 15 
Järnbruk/verksocknar 21 18 

38* 
29 

Metallindustrisocknar 3 3 39 17 
Trä- pappers- cellulosaindustrisocknar 4¹ 2 24¹ 26 
Blandad branschstruktur i socken 8 6 8 22 
Bortfall 6² 0 23² 0 
Inom administrativa Bergslagen, procent 55 46 44 46 
Genomsnittlig industrisysselsättning i industrisocknar, procent 31³ 23³ 27 43 
Genomsnittlig industrisysselsättning i övriga socknar, procent 2³ 3³ 8 13 
 
¹ Uppgiften innefattar socknar med kolare 
² Socken som ej, eller till ringa del (<10 procent), innefattar någon/några dominerande 
branscher 
³ Endast beräknat på gruppen män i arbetsför ålder 
* Branscherna gruvindustri och järnbruk/verk är sammanslagna utifrån klassificeringen, 
Bergsverk- och bruksrörelse, i 1890 års Befolkningsstatistik 
 

I detta sammanhang är det också centralt att uppmärksamma den genomsnittliga 
industrisysselsättningen i de definierade industrisocknarna. Det aritmetiska me-
delvärdet blir i detta fall ett grovt mått på koncentrationen i respektive industri-
sockens industriella verksamhet och dess dominans. Med avseende på detta fin-
ner vi inte ett tydligt nivåskifte mellan tvärsnitten 1855 och 1890. I stället utgör 
1855 med 23 procent en bottennotering jämfört med de tre första referenstid-
punkterna, och 43 procent genomsnittlig industrisysselsättning 1910 utgör en 
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toppnotering. Jämförelsen av den genomsnittliga industrisysselsättningen skall 
göras med försiktighet då klassificeringen av församlingspopulationen varierar 
mellan åren, vilket kan påverka storleken på den genomsnittliga industrisyssel-
sättningsnivån. Vidare skall vi här rekapitulera de metodmässiga svagheterna 
vad avser jämförelser över tid. Metodens styrka ligger i att fånga dynamiken vid 
respektive undersökningstidpunkt. Det senare sker på bekostnad av jämförbarhet 
mellan år, då varje resultat bygger på sammansättningen hos församlingarna det 
enskilda året. Med detta i åtanke, kan vi emellertid konstatera att det finns en 
betydande skillnad mellan andelen industrisysselsättning i industrisocknarna 
1890 och 1910, där andelen 1890 var 27 procent, medan den 1910 ökat till 43 
procent. Antalet industrisocknar minska samtidigt med 23 församlingar mellan 
dessa år, vilket stöder antagandet att det finns en skillnad i fråga om koncentra-
tionen av industriell sysselsättning mellan dessa två tvärsnitt. Det finns fler in-
dustrisocknar med en lägre nivå av industrikoncentration 1890, och det färre in-
dustrisocknar med en högre genomsnittlig industrisysselsättning 1910. Ett sätt 
att stärka jämförelsen mellan åren och visa hur resultaten relaterar till varandra 
är jämföra genomsnittliga industrisysselsättningen i olika grupper med det na-
tionella genomsnittet för industrisysselsatta. Detta görs i Diagram 5:1. 

I Diagram 5:1 är procenttalen för industrisysselsatta i de olika församlings-
grupperna, som vi analyserat i undersökningen, och det nationella genomsnittet 
industrisysselsatta utplacerade vid vart och ett av de fyra tvärsnitten. Det natio-
nella genomsnittet är framräknat för året 1805 genom att dividera sysselsatta 
män över tio år inom kategorin bruk och fabriker med den totala populationen 
sysselsatta män i Sverige. Detta betyder att sysselsatta inom hantverk inte räk-
nats som industrisysselsatta, vilket motiveras utifrån att hantverkare inte ingår i 
de analyser som gjorts i avhandlingen. För de tre avslutande tvärsnitten har upp-
gifter från de historiska nationalräkenskaperna angående sysselsatta inom till-
verkningsindustrin nyttjats. Då dessa innefattar hantverkare under perioden 
1850-1910 har dessa exkluderas för att öka jämförbarheten mellan resultaten. I 
Diagram 5:1 kan vi se hur genomsnittet för andelen industrisysselsatta i gruppen 
industrisocknar markant är högre än i övriga grupperingar och det nationella ge-
nomsnittet vid alla tvärsnitt. I detta sammanhang kan vi också observera att vid 
alla tvärsnitt, utom 1855, är genomsnittet industrisysselsatta för hela den mellan-
svenska församlingspopulationen högre än det nationella snittet. Resultatet pe-
kar mot att Mellansveriges sysselsättningsstruktur i jämförelse med rikets tycks 
innefatta en högre grad av industrisysselsättning. Avslutningsvis kan vi se att 
graden av industrialisering tilltar under perioden sett till andelen industrisyssel-
satta. Kan vi verkligen betrakta en industrisocken 1805 på samma sätt som en 
industrisocken 1910? Svaret på denna fråga är både ja och nej. De är inte jäm-
förbara utifrån att definitionen bygger på det relativa förhållandet vid respektive 
tvärsnitt, vilket kan antas skilja sig mellan 1805 och 1910. Å andra sidan finner 
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vi ett genomsnitt av andelen industrisysselsatta i industrisocknarna 1805 på 31 
procent och i vissa industrisocknar över 50 procent. Detta indikerar en tydlig 
koncentration av industriell verksamhet och ett lokalt samhälle som i högsta 
grad är präglat av en industriell produktion redan 1805.  
 

Diagram 5:1. Andelen industrisysselsatta i Sverige, exkl. hantverk, samt i undersökta 
socknar, procent, 1805, 1855, 1890 och 1910  
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Källor: Industrisysselsatta i Sverige 1850-1910: Krantz, Olle & Schön, Lennart (kommande), 
Swedish Historical National Accounts 1800-2000, sysselsatta i tillverkningsindustrin. 
Sysselsatta inom hantverk 1850-1910: Schön, Lennart (1988), Tab.14, ss. 110-111. Andelen 
industrisysselsatta män över 10 år, exkl. hantverk, 1805-1820: Fritzell, Yngve (1980), ss. 66-
69. Egna beräkningar.  

 
Vad gäller det rumsliga spridningsmönstret eller industristrukturens geografiska 
spridning av industrisocknarna vid tvärsnittsåren 1805 och 1855, uppvisar resul-
taten av kartläggningen ett tämligen splittrat mönster sett ur ett rumsligt per-
spektiv, där ett flertal industridominerade församlingar inte är geografiskt sam-
manlänkade. Dock kan vi se en agglomeration i det administrativa Bergslagen 
och i de östra delarna vid 1805 och 1855 års undersökningar. Resultaten visar att 
ett tydligt nytt mönster uppkommer mellan åren 1855 och 1890. Även med detta 
i minne kan konstateras att de två första tvärsnitten uppvisar en större geografisk 
spridning av industriförsamlingar än kartorna för undersökningar år 1890 och 
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1910.  Vid dessa två tvärsnitt skönjs en tydlig geografisk koncentration av indu-
strisocknar till de centrala och nordöstra delarna av Mellansverige. I detta sam-
manhang är det vanskligt att försöka definiera om denna koncentration består av 
en eller två större industriregioner (kluster), då de centralt belägna församlingar-
na är sammankopplade med de i nordöst genom församlingar som är definierade 
som industrisocknar. Dock kan konstateras att församlingar med en relativt stor 
andel industrisysselsatta är koncentrerade till ett industriellt bälte som sträcker 
sig från Gävlebukten i öster till de östra delarna av Värmlands län. Detta står i 
kontrast till bilden för 1805 och 1855. 

En annan central del av undersökningarna i detta kapitel gällde branschsys-
selsättningsstrukturen i industrisocknarna och förhållandet till det administrativa 
Bergslagen. I Diagram 5:2 som visas den branschmässiga fördelningen inom 
industrisocknarna och den geografiska relationen med den administrativa grän-
sen.      
 

Diagram 5:2. Branschfördelning inom industrisocknar  
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Not: * = detta år innefattar en sammanslagning av branscherna gruvindustri och järnbruk/verk  

 

Branschfördelningen inom industrisocknarna visar en diversifiering av de bran-
scher som dominerade industrisocknarna över tid. Vid de första två referenstid-
punkterna finns en tydlig dominans av branscherna gruvindustri och järn-
bruk/verk. Branscherna metallindustri och trä- pappers- och cellulosaindustri 
dominerar i ett mindre antal av industrisocknarna och i de församlingar som 
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uppvisar en blandad branschstruktur. Det kan konstateras att trä- pappers- och 
cellulosaindustrins genomslag 1805 delvis kan förklaras utifrån att kolare klassi-
ficerades inom denna bransch, men inte i 1855 års undersökning. Om detta är ett 
resultat av någon form av ”out-sourcing” eller ett resultat av klassificeringsför-
ändringar mellan 1805 och 1855 har dock inte framkommit i detta kapitel. En 
ökning av diversifieringen i branschfördelning uppkommer vid tvärsnitten 1890 
och 1910 där trä- pappers- och cellulosaindustrin utgör den dominerande bran-
schen i ett större antal industrisocknar. Detta gäller också branschen metallindu-
stri och framförallt de 39 industrisocknarna som innefattar en dominans av me-
tallindustri 1890, vilket betyder att, sett till branschdominans i industrisocknar, 
denna bransch utgör den till antalet största. För 1890 fanns ett bortfall om 23 
församlingar mellan den första och andra sysselsättningsundersökningen; för-
samlingar som definierats som industrisocknar i den första undersökningen har 
ingen eller ringa sysselsättning inom de undersökta branscherna. Detta bortfall 
skulle kunna indikera en ökad sysselsättning i småskalig verksamhet utanför 
branscher direkt relaterade till järnhanteringen.   

I Diagram 5:2 kan vi konstatera att andelen industrisocknar innanför och 
utanför det administrativa Bergslagen är tämligen lika över de fyra referens-
punkterna År 1805 var över hälften av industrisocknarna var lokaliserade innan-
för den administrativa gränsen. Därefter återfinns mellan 44 och 46 procent av 
industrisocknarna innanför gränsen. I sammanhanget är det på sin plats att på-
minna om att regleringsarrangemanget försvann i slutet av 1850-talet. Formellt 
sett kan antas att regleringen endast hade en reell påverkan på lokaliseringen 
1805. Man kan här också vända på resonemanget och konstatera att så mycket 
som hälften av industrisocknarna i Mellansverige var belägna utanför det admi-
nistrativa Bergslagen 1805 – vilken roll kan vi då tillmäta regleringen? Reg-
leringen hade vid sin tillkomst gruvfyndigheter som en utgångspunkt för att ge 
privilegium till upprättandet av bergslager i riket. Därför kan den relativa stora 
andel industrisocknar utanför privilegierade områden redan 1805 sättas i sam-
band med brytningstiden för svensk järnhantering under slutet av 1700-talet och 
1800-talet med omfattande förändringar på världsmarknaden för järn och stål 
där Sverige förlorade marknadsandelar. Detta skulle också betyda att trycket att 
förändra regleringen av den svenska industrin bestod av omvärldspåverkan i 
kombination med hur den svenska järnhanteringen var lokaliserad i Mellansve-
rige och måhända att nya gruvfyndigheter av brytvärd malm inte varit i sam-
klang med definierandet av privilegierade församlingar. Det senare är något som 
kommer att undersökas närmare i nästkommande kapitel.  

I Diagram 5:3 visas branschsysselsättningen inom industrisocknarna i 
Bergslagen. Vid en jämförelse med fördelningen som redovisats ovan för alla 
industrisocknar kan konstateras att de industridominerade socknarna inom ad-
ministrativa Bergslagen inte uppvisar en lika tydlig diversifieringsprocess som 
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den samlade bilden av utvecklingen ger vid handen. Industrisocknarna inom det 
historiska regleringsområdet har en tydligare dominans av branscherna gruvin-
dustri och järnbruk/verk. Detta förhållande är generellt för samtliga tvärsnitt, 
och tyder på att den historiska verksamheten inom detta område finns kvar också 
långt efter det att regleringen försvunnit. En hypotes är att de tidigare nämnda 
gruvorna i kombination med historiska agglomerationsmekanismer såsom yr-
kesskicklig arbetskraft och en tradition inbäddad i det lokala företagandet kan 
förklara koncentrationen till de traditionella lokaliseringsplatserna innanför 
gränsen för det administrativa Bergslagen. Frågan blir då om de olika mekanis-
mernas förklaringsvärde förändrats över tid.  
 

Diagram 5:3. Branschfördelning i industrisocknar lokaliserade innanför Adm. Bergsla-
gen 
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Not: * = detta år innefattar en sammanslagning av branscherna gruvindustri och järnbruk/verk  

 

Vid sidan av gruvverksamhetens betydelse för lokaliseringen av industrisock-
narna pekar resultatet på tre sammanlänkade faktorer, vilka är centrala problem-
områden som detta kapitel inringat. 

Det första gäller att det ekonomiska Bergslagens industriella struktur och 
organisation förändras kraftigt i samband med det industriella genombrottet i 
Sverige. Denna del av landet är i högsta grad en del i detta genombrott där vi ser 
en geografisk förändringsprocess från mindre industriella agglomerationer till 
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större industriella regioner (kluster). Det industriella genombrottet får genom-
slag vid olika tidpunkter i olika regioner. Resultaten i detta kapitel visar på att 
vissa geografiska områden har en utvecklad industrisektor redan vid de två för-
sta referenstidpunkterna och att andra områden näppeligen kan definieras som 
industrialiserade vid det sista tvärsnittet 1910. Industrialismens genombrott är 
därför ett fenomen som också förändrar regionernas relationer till sina omland. 

Det andra området gäller att vid sidan av den rumsliga utvecklingen sker en 
kvalitativ utveckling av den traditionella industrin tillsammans med uppkomsten 
av verkstadsindustrin. Det är den bransch som vi vanligtvis ser som kärnan i den 
svenska industrialiseringen under 1800-talets andra hälft och det tidiga 1900-
talet. I detta sammanhang belyser resultaten metallindustrins utveckling mellan 
1855 och 1890. Vidare kan vi också se en antalsmässig koncentration av bran-
schen mellan åren 1890 och 1910. Detta kan tolkas som en rationalisering och 
specialisering inom branschen. 

Ett tredje övergripande problemområde uppkommer när vi beaktar antalet 
industrisocknar och den genomsnittliga industrisysselsättningen i dessa socknar. 
Då belyser resultaten också industrialiseringsprocesser i Mellansverige på ett 
mer generellt plan. Vid de två första tvärsnitten 1805 och 1855 finner vi tämli-
gen isolerade industriella agglomerationer med en genomsnittlig industrisyssel-
sättning om mellan 23 till 31 procent. 1890 ser vi en kraftig utveckling med av-
seende på geografisk lokalisering och antalsmässig volym av industrisocknar. Å 
andra sidan indikerar den genomsnittliga industrisysselsättningen, 27 procent, i 
dessa industrisocknar 1890 att djupet eller koncentrationen av det industriella 
genomslaget inte var lika kraftigt som den antalsmässiga och geografiska ut-
vecklingen. Detta tydliggörs genom en komparation med tvärsnittet 1910, vilket 
pekar på att under perioden 1890 till 1910 blir antalet industrisocknar färre men 
med en större koncentration av industriell verksamhet. Utifrån dessa resultat kan 
en tes vara att det mellan 1855 och 1890 sker en expansion av småskalig verk-
samhet inom branscherna metallindustri och trä- pappers- och cellulosaindustri, 
också i tidigare agrardominerade områden men med närhet till områden med en 
järnhanteringstradition. Denna småskaliga expansion utvecklas och förändras till 
sin karaktär under perioden 1890-1910. Under denna tjugoårsperiod finner vi en 
utveckling präglad av en ökad grad av specialisering och branschkoncentration 
parallellt med ökade kontakter mellan den traditionella järnhanteringen, vilken 
under denna tid förändras mot en stålindustri, och växande verkstadsindustri. 
Detta torde vara fallet oavsett om vi avser produkter eller ägande.      
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6. Kontinuitet och dynamik – lokaliseringsförändringar i Mellan-
sverige 

 
I de föregående kapitlen har centrala aspekter av den svenska järnhanteringens 
utveckling kartlagts. Undersökningarna har dels fokuserat på produktionens ut-
veckling och lokaliseringsförändringarna i ett långt tidsperspektiv, dels på upp-
komsten av industriella koncentrationer under perioden 1805-1910. I den först-
nämnda delen har järnhanteringens utveckling i Mellansverige relaterats till när-
ingens utveckling i Sverige sett ur ett produktionsperspektiv 1368-1910 och ett 
lokaliseringsperspektiv från den tidigmoderna tiden. 

Under perioden 1805-1910 visar studierna av industrisysselsättningen på 
en relativt kraftig industriell omvandlig i Mellansverige både ur ett lokalise-
rings- och branschperspektiv. Järnhanteringen och relaterade branscher var täm-
ligen utspridda i Mellansverige 1805 och 1855. Resultaten för 1890 och 1910  
visar att industrisocknarna blir fler och koncentreras till de centrala och nordöst-
ra delarna av Mellansverige. Vi kan karakterisera lokaliseringsmönstret 1890 
och 1910 som att relativt stora kluster skapats, bestående av branscherna järn- 
och gruvindustri, trä-, pappers- och cellulosaindustri samt metallindustri. I den 
sistnämnda branschen sker en kraftig tillväxt under perioden 1855 och 1890, 
samt en geografisk koncentration fram till den sista referenstidpunkten 1910. 
Metallindustrin innefattar i detta sammanhang, och framförallt under den andra 
halvan av undersökningsperioden, sysselsatta inom den framväxande verkstads-
industrin.  

Närmast ska vi gå in på vilka förutsättningar och omvandlingstryck som 
påverkat lokaliseringen och uppkomsten av industriella kluster under perioden 
1805 till 1910. Särskilt diskuteras ekonomiska förutsättningar samt tekniska, 
transportmässiga och institutionella förändringar. Kapitlet är disponerat enligt 
följande. Inledningsvis återfinns en kortfattad återkoppling till avhandlingens 
teoretiska utgångspunkter. Därefter undersöks olika statistiska samband mellan 
ett antal förklaringsvariabler till industri- och sysselsättningsstruktur och indu-
strilokalisering vid respektive tvärsnitt. De variabler som prövas är naturgeogra-
fiska orsaker (gruvlokalisering), institutioner (det administrativa Bergslagen), 
historisk kontinuitet och tradition (lokaliseringen av produktionsenheter under 
den kraftigaste expansionsfasen 1626-1650 samt lokaliseringsmönster mellan 
varje tvärsnitt under perioden 1805-1910). I denna del prövas också sambandet 
och betydelsen av industriell närhet och koncentration (betydelsen av om en för-
samling har en eller flera grannförsamlingar som är industrisocknar). Vidare 
skattas en modell som analyserar om de historiska variablerna också kan ha på-
verkat senare lokalisering i Mellansverige (lokalisering av produktionsenheter 
från Sveriges 100 största verkstadsföretag). Därmed prövas om den historiska 
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kontinuiteten också kan tänkas ha haft betydelse för en mer diversifierad industri 
och ekonomi i Mellansverige under det tidiga 1930-talet.  Följande avsnitt be-
handlar några huvuddrag i förändringen av järnhanteringens ekonomiska villkor 
under perioden 1805-1910, som teknisk utveckling och transportmässiga föränd-
ringar. Kapitlet avslutas med en sammanfattande analys och reflektioner om de 
resultat som avhandlingen genererat.          

 
 

6.1. Agglomerationer och kluster i Mellansverige 
Regioner definieras vanligtvis på tre sätt: som administrativa, formella och eko-
nomiska regioner. Den administrativa regionen utgår från någon form av institu-
tionell gränsdragning som bildar grund för regiondefinitionen. Här tar avhand-
lingen fasta på att framförallt det administrativa Bergslagen påverkat svensk 
järnhantering under en stor del av den tid som perioden i avhandlingen omsluter. 
Formella eller homogena regiondefinitioner utgår oftast från specifika naturliga 
förutsättningar. I ljuset av svensk järnhantering kan man exempelvis se före-
komsten av järnmalm som bas för denna regiondefinition. Den tredje definitio-
nen av regioner, den ekonomiska, utgår från att regionen definieras utifrån dess 
inre struktur och organisation, såsom exempelvis koncentrationer av vissa typer 
av ekonomisk aktivitet.  

Den sista regiondefinitionen har varit vägledande för kartläggningarna av 
lokaliseringsförändringar inom svensk järnhantering i detta arbete. Vidare har 
undersökningarna visat att om vi utgår från den ekonomiska regiondefinitionen 
finns det inte ett automatiskt samband mellan ekonomisk aktivitet och administ-
rativa gränser. Ett av de mest tydliga tecknen på detta är när vi konstaterar att de 
mellansvenska länen innefattar en tämligen heterogen sysselsättningsstruktur.  

Agglomerationer kommer också fortsättningsvis att innebära faktiska 
geografiska sammangyttringar av företag inom i huvudsak en och samma 
bransch. Marshalls grundläggande lokaliseringstankar är vägledande i nyttjandet 
av detta begrepp, vilket innebär att lokaliseringsfaktorer såsom arbetskraft, råva-
ror och energi utgör den förklarande stommen då vi nyttjar begreppet.  

Kluster definieras här som ett större geografiskt område, större än en en-
skild stad eller tätort, där industrin är sammankopplad utifrån likheter och sam-
röre i produkter, teknologi, marknader eller institutionella regleringar. Skillna-
den mellan kluster och agglomeration ligger i att det förstnämnda fokuserar be-
tydelsen och funktionen i en geografisk koncentration av företag inom en 
bransch eller flera relaterade branscher. Med andra ord kan vi säga att kluster av 
industriella verksamheter blir den lyckade agglomerationens förlängning där en 
agglomeration under historiens gång utvecklats och förändrats till ett kluster av 
en ökad koncentration och växtkraft bland innefattade branscher. Klusterbe-
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greppet särskiljs också från agglomerationsbegreppet genom att det innefattar 
mekanismer som närheten till kompetens och en kritisk massa som ger en gynn-
sam situation för tillskapandet av nya produkter och anpassningen till en förän-
derlig efterfrågan. Vidare innefattar kluster också en vikt i fråga om mellan-
branschliga samspel och kontaktytor.   

Vid sidan av mekanismer som bjuds i sentida agglomerations- och klus-
terteorier bör vi i detta fall också ta med själva naturgrunden som förklaring, 
vilken innehåller insatsvaran järnmalm. Med andra ord kan vi fråga oss vilken 
betydelse gruvornas lokalisering hade för uppkomsten av industriella koncentra-
tioner i Mellansverige och om relationen förändrats över tid? Vidare utgör den 
administrativa gränsen för tidigare privilegierade församlingar en institutionell 
variabel: Påverkar den tidigare regleringen lokaliseringen av industriellt domine-
rade församlingar? Spelar historisk kontinuitet någon roll? Kan närheten till 
andra industrisocknar påverka chansen för att vi finner en industrisocken? Detta 
ger ett upplägg för att statistiskt pröva hur tidigare diskuterade förklaringsorsa-
ker korrelerar med de empiriska resultaten. 
 

 

6.2. Industrisocknarnas förändring i relation till lokaliseringsfaktorer 
Detta avsnitt tar avstamp i Marshalls agglomerationsbegrepp där industrins loka-
lisering förklaras av råvarans geografiska läge – i detta fall järnmalmsfyndighe-
ter. Vidare studeras också betydelsen av närhet till andra industrikoncentratio-
ners samt kontinuitetens och den historiska traditionens inverkan på industri-
socknarnas lokalisering vid respektive tvärsnitt. Med historisk tradition menas 
här frågan om huruvida industrilokalisering och industrikoncentration tenderar 
att vara lokaliserad till samma geografiska område över tid, vilket också analy-
seras i detta avsnitt. Den avslutande lokaliseringsfaktorn som testas är den insti-
tutionella – gränsen för det administrativa Bergslagen. 

Relationen mellan gruvnäringens lokalisering och de definierade industri-
socknarna skall undersökas. För respektive tvärsnitt studeras gruvbrytningen på 
sockennivå och om det finns ett samband med industrisocknarnas geografiska 
position vid samma referenstidpunkt. Vi kan fråga oss vilken roll de mellan-
svenska gruvornas lokalisering har i uppkomsten av industrikoncentrationer och 
om detta har förändrats över tid. Tidigare resultat visar att andelen gruvdomine-
rade församlingar, sett till sysselsättning, minskar relativt andra branscher, vilket 
till största delen förklaras utifrån diversifieringen av industrisektorn där metall-
industrin ökar sin andel av de sysselsatta. Vidare torde transporternas utveckling 
under 1800-talet ha främjat rörligheten. Avseende närheten till andra industri-
socknar och dess betydelse för uppkomsten av industrisocknar visar tidigare re-
sultat att det ur ett visuellt perspektiv tycks som att industrisocknarna koncentre-
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ras i allt högre utsträckning under perioden. Utifrån de teoretiska utgångspunk-
terna skall också närmiljön stärka den industriella utvecklingen. I detta avsnitt 
prövas om det finns statistiska belägg för detta. Denna del innefattar också ett 
test av sambandet mellan de olika tvärsnitten sett till lokalisering, vilket betyder 
att föregående tvärsnitts lokalisering prövas mot nästkommande avsnitts utfall. 
Här kommer också lokaliseringen av enheter under perioden 1626-1650 att stu-
deras mot den lokalisering som vi finner vid tvärsnitten på 1800-talet och det 
tidiga 1900-talet. Detta betyder att vi studerar om det finns ett samband mellan 
lokaliseringen under den tidigmoderna 25-årsperioden (196 etableringar i Sveri-
ge 1626-1650) och lokaliseringen av industrisocknar under perioden 1805-1910. 
Sålunda kan vi här pröva om det finns en långsiktig kontinuitet mellan århund-
raden som avhandlingen omfattar. I denna delstudie kommer också gränsen för 
det administrativa Bergslagen att prövas i fråga om huruvida det finns ett sam-
band mellan den historiska regleringen och om en församling är en industrisock-
en eller ej. Det vill säga om vi finner något samband mellan den institutionella 
gräns som definitivt avskaffades under 1850-talet och industrisocknarnas lokali-
sering 1855, 1890 och 1910. I Tabell 6:1. definieras den beroende variabeln 
samt de oberoende variabler som skall testas. 

 

Tabell 6:1. Definition av variabler för skattning av logit-modeller, 1805, 1855 och 1910.   

1855 Beskrivning

Andel av 
alla 
socknar Y=1  Y=0

IND1855 Målvariabel: Antar värdet 1 om socken definieras som 
industrisocken 1855 och 0 i övriga fall. Y=1 Y=0 0,15 1 0

Förklarande variabler
LAGG Industrisocken i föregående tvärsnitt antar värdet 1 och 0 i övriga 

fall (år 1805) 0,15 0,78 0,05
GRUVA Antar värdet 1 om socknen innefattar en gruva 1858 och 0 i övriga 

fall 0,1 0,25 0,07
ADMB Antar värdet 1 om socknen befinner sig innanför det 

administrativa Bergslagen och 0 i övriga fall 0,19 0,42 0,14
SMALL Antar värdet 1 om socken har en grannsocken som är 

industrisocken 1855 och 0 i övriga fall 0,22 0,18 0,22
LARGE Antar värdet 1 om socknen har fler än en grannsocken som är en 

industrisocken 1855 och 0 i övriga fall 0,1 0,37 0,02
EARLYM Antar värdet 1 om församlingen hade etablering av 

bruk/stångjärnshammare, 1626-1650 och 0 i övriga fall 0,16 0,3 0,15  
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1890 Beskrivning

Andel av 
alla 
socknar Y=1  Y=0

IND1890 Målvariabel: Antar värdet 1 om socken definieras som 
industrisocken 1890 och 0 i övriga fall. Y=1 Y=0 0,27 1 0

Förklarande variabler
LAGG Industrisocken i föregående tvärsnitt antar värdet 1 och 0 i övriga 

fall (år 1855) 0,12 0,42 0,02
GRUVA Antar värdet 1 om socknen innefattar en gruva 1890 och 0 i övriga 

fall 0,09 0,24 0,04
ADMB Antar värdet 1 om socknen befinner sig innanför det 

administrativa Bergslagen och 0 i övriga fall 0,18 0,42 0,1
SMALL Antar värdet 1 om socken har en grannsocken som är 

industrisocken 1890 och 0 i övriga fall 0,27 0,2 0,3
LARGE Antar värdet 1 om socknen har fler än en grannsocken som är en 

industrisocken 1890 och 0 i övriga fall 0,31 0,7 0,17
EARLYM Antar värdet 1 om församlingen hade etablering av 

bruk/stångjärnshammare, 1626-1650 och 0 i övriga fall 0,14 0,26 0,1  
 

1910 Beskrivning

Andel av 
alla 
socknar Y=1  Y=0

IND1910 Målvariabel: Antar värdet 1 om socken definieras som 
industrisocken 1910 och 0 i övriga fall. Y=1 Y=0 0,23 1 0

Förklarande variabler
LAGG Industrisocken i föregående tvärsnitt antar värdet 1 och 0 i övriga 

fall (år 1890) 0,25 0,82 0,08
GRUVA Antar värdet 1 om socknen innefattar en gruva 1910 och 0 i övriga 

fall 0,08 0,22 0,04
ADMB Antar värdet 1 om socknen befinner sig innanför det 

administrativa Bergslagen och 0 i övriga fall 0,20 0,44 0,12
SMALL Antar värdet 1 om socken har en grannsocken som är 

industrisocken 1910 och 0 i övriga fall 0,32 0,23 0,34
LARGE Antar värdet 1 om socknen har fler än en grannsocken som är en 

industrisocken 1910 och 0 i övriga fall 0,29 0,63 0,19
EARLYM Antar värdet 1 om församlingen hade etablering av 

bruk/stångjärnshammare, 1626-1650 och 0 i övriga fall 0,15 0,3 0,1  
 
 
 
En logistisk regressionsmodell är en vedertagen statistisk metod att för att skatta 
modeller då variablerna är dikotoma.327 Formellt utgår den logistiska regressio-
nen och skattningen av modellen från: 
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Där iπ  är sannolikheten att i fallet innefattar den företeelse som studeras.  

är värdet på den icke observerbara variabeln för i -fallet. 
iz

                                                 
327 Se Gujarati (2003), ss. 593-607, för en utförlig genomgång av metoden. 
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Modellen antar också att Z är linjärt relaterad till prediktorerna. 
 

ippiiiiiii XEARLYMLARGESMALLLAGGADMBGRUVAz ββββββββ ++++++++= K1111111111110

 
GRUVA är förekomsten av gruvproduktion eller inte, 1 alternativt 0. ADMB är 
variabeln som visar om den enskilda församlingen ligger utanför eller innanför 
gränsen för det administrativa Bergslagen. LAGG är om församlingen var defi-
nierad som en industrisocken i föregående tvärsnitt. SMALL är om församlingen 
har en grannförsamling, i meningen delar församlingsgräns, som är industri-
socken. I LARGE betyder 1:an att församlingen har fler än en grannförsamling 
som är industrisocken och 0 om man har en eller ingen granne som är definierad 
som en industrisocken. EARLYM är konstruerad så att om församlingen hade en 
eller flera etableringar av produktionsenheter under perioden 1626-1650 definie-
ras detta som 1, avsaknad av etablering ger 0.  

P utgör antalet prediktorer av variablerna X, i detta fall nämnda variabler. Z 
är dock icke observerbart och därför måste Z substitueras genom att relatera 
predikatorerna till sannolikheten för att vi ska kunna se den företeelse vi vill 
studera. 
 

)( 11111111111101
1

ippiiiiii XEARLYMLARGESMALLLAGGADMBGRUVAi e ββββββββπ ++++++++−+
=

K
 

 
Koefficienterna i regressionen estimeras genom maximum-likelihood metoden. 

Den beroende variabeln blir i dessa undersökningar om en församling är de-
finierad som industrisocken eller ej vid respektive tvärsnitt328, vilket betyder att 
denna variabel har endera värdet 1, industrisocken, eller 0 då församlingen inte 
är en industrisocken. Likaledes utgör de förklarande variablerna kategorivariab-
ler. Dessa tar formen som dummyvariabler. Ett tänkbart alternativ för en klassi-
fikation av gruvbrytning skulle vara att nyttja flera kategorier för storleken av 
produktionen i respektive församling, låt säga kvartiler. Detta har dock inte 
gjorts eftersom att materialet endast innefattar ett fåtal stora producenter och att 
övriga har en relativt jämt fördelad storlek av årlig produktion. Denna struktur 
återfinns vid samtliga tvärsnitt.329 Innan vi övergår till skattningar skall vi be-
kanta oss lite mer med de data som nyttjas i undersökningarna. 

Materialet för den beroende variabeln industrisocken hämtas från de data 
som framkommit i föregående kapitel, vilket betyder att församlingar har defini-
                                                 
328 Undersökningar genomförs endast vid avhandlingens tre sista referenstidpunkter, 1855, 
1890 och 1910. Anledningen är att data för gruvproduktion på sockennivå vid den första 
referenstidpunkten ej har varit möjligt att finna. Vidare utgör variabeln LAGG också en 
förklaring till att tvärsnittet 1805 endast finns med som en del av modellskattningen 1855.  
329 Se Appendix 20. 
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erats som endera 1 eller 0 om de är en industrisocken eller ej. Detta utgör också 
grunden för framtagandet av LAGG-variabeln. På liknande sätt återfinns materi-
alet för framtagandet av dummyvariabeln administrativa Bergslagen i tidigare 
undersökningar. Närhetsvariablerna SMALL och LARGE är definierade utifrån 
tidigare undersökningar och resultat. Lokaliseringsvariabeln som beaktar den 
kraftigaste expansionen av etableringar under perioden 1626-1650 definieras 
utifrån det material som undersökts och presenterats i kapitel 4. 

Vad gäller gruvbrytningen på församlingsnivå är denna hämtad från BiSOS 
C) Bergshandteringen.330 Detta material är framtaget av Kommerskollegium och 
just detta faktum är en förklaring till att det finns en avvikelse vad gäller materi-
alet för tvärsnittet år 1855. Under slutet av 1850-talet övertog Kommerskollegi-
um ansvaret för statistisk sammanställning av landets bergshantering från det 
nedlagda Bergskollegium. Arbetet inleddes 1858 och detta förklarar dels varför 
referenstidpunkten 1805 inte ingår i kommande undersökningar och dels varför 
produktionen 1858 nyttjas för referenstidpunkten 1855. Gruvproduktionen 1858 
antas spegla det faktiska förhållandet 1855; dock kan vissa förändringar ha skett 
under de tre år som avvikelsen innefattar. Vidare uppkommer ett bortfall om sex 
socknar som enligt källorna uppvisar en gruvproduktion 1858. Dessa är Lena 
församling i Uppsala län, Folkkärna församling i Kopparbergs län, Nya Koppar-
berg, Carlskoga och Lekeberg i Örebro län samt Svärtuna i Södermanlands län. 
Detta bortfall kommer sig av att dessa församlingar ej återfinns i materialet för 
definitionen av 1855 års industrisocknar i de undersökningar som företogs i ka-
pitel 5. De två andra tvärsnitten uppvisar inte några bortfall.331    

Innan vi studerar resultaten av de tre skattningarna vid respektive tvärsnitt 
bör vi också fråga oss om det finns en multikollinearitet mellan de förklarande 
variablerna. Detta kan tänkas vara speciellt viktigt då vi exempelvis rekapitule-
rar administrativa Bergslagens ursprung. Detta var en gräns som upprättades ut-
ifrån produktion av tackjärn och den innefattade också regleringar av malmbryt-
ning under den tidigmoderna perioden. Detta kan tänkas betyda att de två vari-
ablerna är korrelerade med varandra och detta torde också gälla variabeln LAGG 
då denna kan tänkas vara ett uttryck för de två förstnämnda. Med andra ord kan 
man tänka sig att den administrativa gränsen är ett uttryck för var det finns gru-
vor i Mellansverige. Gruvorna kan i sin tur tänkas påverkas av att vi nyttjar fö-
regående industrisocknars lokalisering för att pröva sambandet av kontinuitet i 
lokalisering, vilket skulle betyda att det inte är lämpligt att använda sig av båda 
variablerna i en statistisk modellskattning. Tester av detta visar att det också 
finns en korrelation mellan de förklarande variablerna gruvförekomst, den insti-

                                                 
330 BiSOS C), 1858, tab. 1, s. 2-7, 1890, tab. 1, s. 6-11 samt 1910 tab. 1, s. 3-11. 
331 För en sammanställning av gruvproduktionen på församlingsnivån vid respektive tvärsnitt 
se Appendix 20. 
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tutionella gränsen och det föregående tvärsnittets lokalisering av industrisock-
nar. 

Vid grundläggande explorativa modellskattningar uppvisade också resulta-
ten att vissa förklarande variabler påverkade varandra. Detta problem uppkom-
mer hos de tre diskuterade variablerna: GRUVA, ADMB och LAGG. Skattning-
arna visade att vid alla tre tvärsnitten tar variabeln LAGG ut de två övriga vari-
ablerna. Om vi endast skattar modellen utifrån gruvförekomst och den administ-
rativa gränsen finner vi för båda ett signifikant samband på enprocentnivån vid 
samtliga tvärsnitt, förutom gruvvariabeln 1855 och 1910 som är signifikant på 
femprocentnivån. Dock ger denna skattning ett sämre sammantaget modellutfall 
än kontinuitetsvariabeln, vilket betyder att LAGG nyttjats i modellerna och att 
GRUVA och ADMB inte medtagits som förklarande variabler i presenterade mo-
deller. Dock är det viktigt att poängtera, utifrån vetskapen om korrelationen mel-
lan variablerna, att för en kommande tolkning skall variabeln LAGG både ses 
som en test av geografisk kontinuitet betydelse och bärare av de egenskaper som 
variablerna GRUVA och ADMB innefattar.      

Variabeln EARLYM uppvisade inget signifikant samband vid någon av de 
tre modellskattningarna och har därför borttagits från de två första modellerna 
som redovisas i Tabell 6:2. Dock närmar sig EARLYM-variabeln en signifikans 
på femprocentnivån vid skattningen modell 1910, där den också medtagits. Ta-
bell 6:2. redovisar resultaten av modellskattningarna för de tre avslutande tvär-
snitten i avhandlingen. Om vi startar med referenstidpunkten 1855 finner vi, 
förutom tidigare diskuterade gruvlokalisering och det administrativa Bergslagen, 
att lokaliseringen av industrisocknar 1805 har ett signifikant samband med vilka 
församlingar som är industrisocknar 1855. För att uppskatta styrkan i detta sam-
band är det utifrån logit-modellens resultat möjligt att framräkna ett odds. I den-
na modell har vi istället valt att transformera detta odds till sannolikheter 
(Exp(B) prob.). Detta skall förstås som att en enhets ökning av den oberoende 
variabeln ökar/minskar sannolikheten för den beroende variabeln med X pro-
centenheter, allt annat lika.332   

 
 
 
 
 

                                                 
332 Sannolikheten i procentenheter framräknas genom att ta beräkna första 
ursprungssannolikheten U (andelen observationer som har en 1:a i variabeln). Därefter 
beräknar man oddset för att denna ursprungssannolikhet (U/1-U). Detta används för att 
därefter beräkna produkten av oddset och oddskvoten Exp(B) genom att multiplicera oddset 
med Exp(B). Utifrån denna produkt (P) framräknas en ny sannolikhet (S): P/(P+1). Slutligen 
beräknas förändringen av denna, i procent genom 100*(S-U). Se Lindgren (2003), s. 407ff. 

 152



Tabell 6:2. Resultat av skattade logit-modeller, 1855, 1890 och 1910 där den beroende 
variabeln är förekomsten av industrisocken. 
1855 Koefficient Sign. Exp(B) prob.
LAGG 4,453 0,00 78,801
LARGE 0,601 0,338 u.u.
SMALL -0,747 0,191 u.u.

-2 Log likelihood: 168,948
Cox & Snell R Square: 0,345
Nagelkerke R Square: 0,605

1890 Koefficient Sign. Exp(B) prob.
LAGG 3,812 0,00 74,091
SMALL 1,121 0,007 26,141
LARGE 3,047 0,00 59,377

-2 Log likelihood: 346,334
Cox & Snell R Square: 0,369
Nagelkerke R Square: 0,537

1910 Koefficient Sign. Exp(B) prob.
LAGG 3,647 0,00 67,489
LARGE 1,131 0,01 32,914
EARLYM 0,749 0,079 u.u.

-2 Log likelihood: 267,774
Cox & Snell R Square: 0,408
Nagelkerke R Square: 0,614  
Anm.: Utan uppgift förkortas u.u. då ingen sannolikhet beräknats när variabeln inte är 
signifikant på minst femprocentnivån.  

 
I detta fall är koefficienten positiv, vilket betyder att i fallet 1855 ökar sannolik-
heten att en församling är en industrisocken 1855 med ca 78 procentenheter om 
den också var en industrisocken 1805. Detta betyder att variabeln LAGG 1855 
har en tämligen stor inverkan på den beroende variabeln. Sannolikhetsmåttet 
skall värderas var för sig för de förklarande variablerna, vilket betyder att de 
inom en och samma modell inte är additiva. Vidare innefattar också resultaten 
1855 de två, icke signifikanta, variabler SMALL och LARGE (därför är det inte 
möjligt att beräkna sannolikheter då dessa inte är skilda från nollhypotesen). 
Med andra ord tycks inte betydelsen av grannförsamlingens industristruktur på-
verka om den enskilda församlingen är en industrisocken eller inte. När det gäll-
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er variabeln som innefattar om endast en granne är industrisocken eller ej, korre-
lerar denna negativt med målvariabeln. 

Med vetskapen om att det inte finns någon signifikans kan vi ändå tolka 
detta med hjälp av resultaten i kapitel 5, där detta ter sig vara en samstämmig 
bild med tanke på den geografiska lokaliseringsstruktur som återfinns. Detta 
stärker föregående tolkning om en tämligen utspridd industrilokalisering till 
mindre agglomerationer under 1800-talets första hälft. 

Resultaten av regressionen med utgångspunkt i 1890 års lokaliseringsmöns-
ter skiljer sig i vissa avseenden från 1855. Likheten mellan tvärsnitten visar sig i 
att föregående tvärsnitts lokalisering av industrisocknar har ett tydligt positivt 
samband med målvariabeln, vilket betyder att det finns en geografisk kontinuitet 
mellan referenstidpunkternas beroendevariabler. Skillnaden uppkommer när vi 
beaktar närhetsvariablerna. Här har både SMALL och LARGE ett signifikant po-
sitivt samband med industrisocknarnas lokalisering i målvariabeln. Om vi ser till 
sannolikhetsberäkningen uttryckt i procent uppvisar resultaten att det är större 
sannolikhet att en församling är en industrisocken om den har fler än en grann-
församling som är industrisocken (LARGE) än om den endast har en granne som 
är industrisocken (SMALL). Detta resultat överensstämmer med den tolkning vi 
hade i Kapitel 5 med en ökad koncentrationsgrad av industrisocknar till de cen-
trala delarna av Mellansverige. 

Vänder vi blicken mot resultatet för industrisocknar 1910, finner vi ett sig-
nifikant samband mellan målvariabeln och lokalisering av industrisocknar i fö-
regående tvärsnitt. Även när vi beaktar sannolikhetsmåttet finner vi att detta 
ökar med uppemot 70 procentenheter om det vid det föregående tvärsnittet fanns 
en industrisocken när vi beaktar utfallet i den beroende variabeln 1910. Ser vi 
till närhetens betydelse skiljer sig resultatet 1910 från föregående. I modellen för 
1910 uppvisar endast variabeln LARGE ett signifikant positivt samband med den 
beroende variabeln. SMALL var i denna modellskattning inte signifikant. Med 
ett beaktande av att sannolikheten att vara en industrisocken om den har fler än 
en grannförsamling som är definierad som industrisocken i procentenheter har 
ökat jämfört med 1890, tolkas detta sammantaget som att närhetens betydelse 
har stärkts. Detta kan med andra ord sägas indikera att den geografiska koncent-
rationen av industrisocknar har tilltagit från 1890 till 1910.  

Ur en teoretisk synvinkel indikerar detta en ökad klustereffekt då koncent-
rationen av församlingar med en tydlig dominans av industrisysselsatta tilltagit 
1910 jämfört med övriga år. Detta blir också intressant om vi beaktar variabeln 
för tidigmodern lokalisering som medtagits i modellen för 1910. Lokalisering av 
produktionsenheter 1626-1650 närmar sig ett signifikant positivt samband med 
industrisocknarnas lokalisering 1910. Det skall dock poängteras att vi ej finner 
en signifikans på fem-procentnivån. Dock ligger det betydligt närmare ett sådant 

 154



1910 om vi jämför med den grundläggande modellskattningen för det två tidiga-
re tvärsnitten.  

I Tabell 6:2 finns också två olika pseudo-r², vilka indikerar i vilken ut-
sträckning variationer i målvariabeln förklaras av modellen vid respektive tvär-
snitt. Då vi betraktar värdena för detta pseudo-r² i tabellerna ovan kan vi se att 
de rör sig inom intervallet 0,3 till 0,7.333 Dessa värden tyder på att de valda vari-
ablerna kan hjälpa oss förklara en del av variationerna hos den beroende varia-
beln. Vi kan utifrån detta också anta att det finns andra mekanismer som påver-
kar om en församling är en industrisocken eller ej. Å andra sidan tycks valda 
förklarande variablerna ge oss en god vägledning för vilka faktorer som påver-
kat lokaliseringen och förändringen av industrisocknarnas geografiska position i 
Mellansverige under perioden 1805-1910.  

Detta betyder att det är troligt att det finns en statistisk korrelation mellan 
lokaliseringen av en industrisocken och den historiska lokaliseringen samt att 
betydelsen av närhet till andra industrisocknar har tilltagit under perioden. Vida-
re har tidigare skattningar också visat att lokaliseringen av gruvproduktion samt 
om denna industrisocken återfinns innanför den historiska gränsen för det admi-
nistrativa Bergslagen har en betydelse vid samtliga tvärsnitt. Betydelsen av de 
två sistnämnda faktorerna har framförallt en stor betydelse vid de tidiga refe-
renstidpunkterna när närhetsvariablerna inte har ett signifikant samband med 
målvariabeln. Dock innesluter LAGG-variabeln dessa två variabler och denna 
har en stor betydelse för om vi finner en industrisocken eller ej i alla tre modell-
skattningar.  

Om vi betänker gruvbranschens relativa minskning av andelen sysselsatta 
och den direkta betydelsen av att vi i föregående kapitel definierat en församling 
som industrisocken eller inte, är det framförallt resultatet från den senare delen 
av undersökningsperioden som är intressant. Det tycks finnas samband mellan 
den framväxande metallindustrins och gruvindustrins historiska lokalisering och 
de juridiska gränserna för det administrativa Bergslagen. Metallindustrin är en 
bransch som i stor utsträckning vidareförädlar järn- och stålindustrins produkter 
och inom metallindustrin återfinner vi också sysselsatta inom verkstadsindustrin. 
Å andra sidan är det i en inledande fas svårt att se att det skulle finnas ett direkt 
och naturligt samband mellan verkstadsindustrins och gruvproduktionens lokali-
                                                 
333 Pseudo-r² och dess resultat uttryckt i decimalform kan inte likställas med procent. Snarare 
skall detta värde tolkas som att ett högt pseudo-r² indikerar att modellen förklarar en stor 
mängd av variationerna. Sålunda betyder ett relativt lågt värde att modellen endast förklarar 
en mindre del. Vidare är ”goodness of fit” i en binär regressionsmodell endast av sekundär 
betydelse då det är koefficienternas statistiska signifikans som har den största vikten. Se 
Gujarati (2003), ss. 605-606. I modellernas summering återfinns också -2 Log likelihood, där 
värdet indikerar modellpassningen. Värdet 0 betyder att alla förklarande variabler har en helt 
överensstämmande struktur som kategorivariablerna i målvariabeln, vilket betyder att 
modellpassningen är perfekt.  
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sering. Det kan te sig ännu svårare att koppla verkstadsindustrins lokalisering i 
slutet av 1800-talet till en institutionell gräns som de facto har varit försvunnen 
sedan årtionden. Det är dock i detta läge som vi måste söka förklaringarna ut-
ifrån den historiska utvecklingen av industrins lokalisering och produktionsför-
ändringar. Vi kan säga att de ursprungliga skälen till att en bransch lokaliseras 
till ett geografiskt område – agglomerationen – också tycks spela en roll när 
branschen utvecklas och andra tillkommer. Den senare utvecklingen är enligt 
Marshall kännetecknande för tillkomsten av ett industridistrikt, vilket vi fortsätt-
ningsvis kallar kluster. Detta betyder att den över tid ökande graden av geogra-
fisk koncentration och utveckling av industriell verksamhet i Mellansverige ock-
så till viss del bottnar i de ursprungliga agglomerationsförutsättningarna: före-
komsten av järnmalm och en institutionell reglering.  

När vi beaktar resultaten av modellskattningarna av vad som kan förklara 
industrisocknarnas lokalisering, slås man av kontinuiteten i industrisocknarnas 
geografiska position under perioden 1805 till 1910. Här uppkommer en fråga om 
lokaliseringen under 1800-talet också kan tänkas ha samband med lokalisering-
en av en mer mogen och diversifierad industri också efter första världskriget? 
Ett sätt pröva detta är att använda en ny målvariabel för en liknande modell-
skattning, där industrisocknarna blir förklarande variabler. Den nya beroende 
variabeln blir i denna studie lokalisering av produktionsenheter på församlings-
nivå för de, sett till balansomslutning, 100 största verkstadsindustriföretagen och 
deras eventuella anläggningar i Mellansverige 1931.334  

Valet av denna målvariabel motiveras utifrån att vi i resultaten i kapitel 5 
kunde se metallindustrins ökade inslag i delar av regionen och att denna bransch 
kom att vara ett dominerande inslag i det svenska 1900-talets industristruktur. 
Året 1931 motiveras utifrån att det är ett år under mellankrigstiden, och varför 
det just blev det specifika året beror på att för detta år finns tillgängliga sam-
manställda data över balansomslutning.335 I redovisningen av bolag och summan 
av eget kapital, avsättningar och skulder redovisas också produktionsställen där 
aktiebolaget var verksamt. Sammantaget återfinns en lokalisering till mellan-
svenska församlingar hos 50 av de 100 största verkstadsföretagen, där 28 av de 
50 största verkstadsföretagen hade produktionsställen i Mellansverige. Att pröva 
sambandet mellan tidigare nyttjade lokaliseringsvariabler och lokaliseringen av 
verkstadsindustrin 1931 skulle på detta sätt fördjupa analysen av historisk konti-
nuitet i industrilokalisering. Variabler som bildar en utgångspunkt för detta, de-
finieras och beskrivs i Tabell 6:3. 

 

                                                 
334 Församlingar och produktionsenheter i Stockholms län ingår inte heller här i definitionen 
av Mellansverige. 
335 Data från Svenska Aktiebolag och Enskilda Banker (1931). Se även Appendix 21. 
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Tabell 6:3. Variabeldefinitioner och beskrivningar för analys av verkstadsindustriell 
lokalisering i Mellansverige 1931.    

1855 Beskrivning

Andel av 
alla 
socknar Y=1  Y=0

MANU31 Målvariabel: Antar värdet 1 om socknen innefattar en 
produktionsenhet som tillhör något av de 100 största 
verkstadsindustriföretagen 1931 och 0 i övriga fall. Y=1 Y=0 0,10 1 0

Förklarande variabler
IND1855 Antar värdet 1 om socken definieras som industrisocken 1855 och 

0 i övriga fall 0,15 0,43 0,1
LAGG Industrisocken i föregående tvärsnitt antar värdet 1 och 0 i övriga 

fall (år 1805) 0,12 0,48 0,1
GRUVA Antar värdet 1 om socknen innefattar en gruva 1858 och 0 i övriga 

fall 0,09 0,32 0,07
ADMB Antar värdet 1 om socknen befinner sig innanför det 

administrativa Bergslagen och 0 i övriga fall 0,18 0,53 0,14
EARLYM Antar värdet 1 om församlingen hade etablering av 

bruk/stångjärnshammare, 1626-1650 och 0 i övriga fall 0,16 0,45 0,13

1910 Beskrivning

Andel av 
alla 
socknar Y=1  Y=0

MANU31 Målvariabel: Antar värdet 1 om socknen innefattar en 
produktionsenhet som tillhör något av de 100 största 
verkstadsindustriföretagen 1931 och 0 i övriga fall. Y=1 Y=0 0,10 1 0

Förklarande variabler
IND1910 Antar värdet 1 om socken definieras som industrisocken 1910 och 

0 i övriga fall 0,23 0,87 0,16
LAGG Industrisocken i föregående tvärsnitt antar värdet 1 och 0 i övriga 

fall (år 1890) 0,25 0,89 0,18
GRUVA Antar värdet 1 om socknen innefattar en gruva 1910 och 0 i övriga 

fall 0,08 0,28 0,06
ADMB Antar värdet 1 om socknen befinner sig innanför det 

administrativa Bergslagen och 0 i övriga fall 0,20 0,57 0,16
EARLYM Antar värdet 1 om församlingen hade etablering av 

bruk/stångjärnshammare, 1626-1650 och 0 i övriga fall 0,15 0,38 0,12  
 
De förklarande variablerna är de samma som nyttjades i de tidigare modellskatt-
ningarna, med tillägget att den tidigare målvariabeln, industrisocknar, fungerar 
som en förklarande variabel för det två kommande modellskattningarna. Att det-
ta görs genom två separata modeller kan vid en första anblick te sig besynnerligt 
då den beroende variabeln är den samma i båda modellerna – lokalisering av 
produktionsenheter för verkstadsföretag 1931. 

Anledningen till att denna studie är uppdelad i två separata modeller hänger 
samman med församlingsproblematiken, eller mer precist uttryckt i förändringen 
av församlingsgränser och församlingsnamn som vi tidigare diskuterat i kapitel 
4 och 5. Idealt skulle vi endast skatta en modell där alla förklarande variabler 
kunde prövas, dock bedöms en nödvändig omklassificering och korrigering ska-
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pa en situation där mer information försvinner än som tjänas. Därför skattas två 
separata modeller där den beroende variabeln är verkstadsföretagen 1931. Mo-
dellen skattas med samma statistiska metod som nyttjades för industrisocknarna. 
Resultaten återfinns i Tabell 6:4. 
 

Tabell 6:4. Resultat av skattade logit-modeller 1855 och 1910 där den beroende varia-
beln är lokalisering av verkstadsföretag i mellansvenska församlingar 1931. 
1855 Koefficient Sign. Exp(B) prob.
IND1855 1,492 0,006 28,954
ADMB 0,92 0,035 17,796
LAGG 1,179 0,032 21,449
EARLYM 0,968 0,031 17,409

-2 Log likelihood: 188,253
Cox & Snell R Square: 0,164
Nagelkerke R Square: 0,344

1910 Koefficient Sign. Exp(B) prob.
IND1910 1,918 0,001 44,145
LAGG 2,069 0,001 47,551
ADMB 1,000 0,009 17,272

-2 Log likelihood: 184,262
Cox & Snell R Square: 0,227
Nagelkerke R Square: 0,477  
 
I den första modellen skattas målvariabeln verkstadsindustri 1931 mot lokalise-
ringsfaktorer som är framtagna för tvärsnittet 1855. Resultatet visar att industri-
socknars lokalisering 1855 (IND1855) och 1805 (LAGG), gränsen för det admi-
nistrativa Bergslagen (ADMB) samt lokaliseringen av enheter under den krafti-
gaste tillväxtfasen under 1600-talet (EARLYM) uppvisar ett signifikant positivt 
samband med lokaliseringen av produktionsenheter hos de 100 största svenska 
verkstadsindustriföretagen 1931. Ser vi till sannolikheten i procentenheter, hos 
de förklarande variablerna, för hur de påverkar målvariabeln ökar den med 17 
till 29 enheter. Med avseende på de pseudo-r² som redovisas som en samman-
fattning av modellen kan vi säga att variationerna i målvariabeln förklaras ut-
ifrån modellen inom intervallet 0,16 till 0,34 beroende på vilket mått vi nyttjar. 
Å andra sidan är det signifikansnivån som utgör det centrala i tolkningen av mo-
dellen då vi i en logit-regression inte kan likställa r²-värdet med procent.  Det 
stärker den bild av den historiska kontinuitet som tidigare resultat visat på. I för-
längningen visar resultaten i Tabell 6:4 att sannolikheten att en mellansvensk 
församling 1931 skall innefatta en produktionsenhet av någon av de 100 största 
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verkstadsföretagen statistiskt sett påverkas om samma församling hade en eta-
blering av ett eller flera bruk/stångjärnshamrar under perioden 1626-1650. Vida-
re finner vi ett liknade samband om vi beaktar den institutionella variabeln och 
industrisocknarnas lokalisering 1805 och 1855.  

I Tabell 6:4 återfinns också resultatet när vi nyttjat lokaliseringsfaktorer 
från tvärsnittet. Här finner vi att industrisocknarnas lokalisering 1890 och 1910 
uppvisar ett signifikant positivt samband med målvariabeln, sett till sannolik-
hetsberäkningen kan vi se att procentenheterna har ökat till 44 respektive 47 en-
heter. Vidare finner vi, som i den första modellen, ett signifikant samband mel-
lan det administrativa Bergslagens gräns och lokaliseringen av verkstadsföretag 
1931. I denna modellskattning återfinns inte den tidigmoderna variabeln. Det 
beror på att modellen uppvisar en multikollinearitet mellan de förklarande vari-
ablerna när vi tar med variabeln EARLYM. Med andra ord påverkas den sist-
nämnda variabeln av övriga i denna modellskattning, vilket också var fallet med 
variabeln GRUVA i båda modellerna. Dock uppvisar EARLYM ett signifikant 
samband med MANU31 om vi skattar den separat gentemot målvariabeln. Detta 
är också vad vi kan förvänta utifrån den första modellskattningen med basis i 
samma tidigmoderna variabel. 

Om vi i detta skede skall sammanfatta resultaten som avsnittet gett vid han-
den kan vi se att de bekräftar tidigare resultat och tolkningar av lokaliseringen 
av industrisocknar i Mellansverige. Vidare har de gett en fördjupad kunskap om 
lokaliseringsfaktorernas påverkan och samband med det som skall förklaras. 
Modellskattningarna bekräftar tolkningarna i kapitel 5 att vid tvärsnitten 1805 
och 1855 uppvisar lokaliseringen av industrisocknarna ett tämligen spritt geo-
grafisk mönster där agglomerationer av framförallt järnhantering återfinns i rela-
tivt isolerade regioner i Mellansverige. Detta kom att under perioden 1855 till 
1890 förändras. Fram till den avslutande referenstidpunkten 1910 ökar koncent-
rationen av industrisocknar till de centrala och nordöstra delarna av Mellansve-
rige. I detta sammanhang stärks denna bild av betydelsen av att ha grannförsam-
lingar som också är industrisocknar. Vidare har undersökningarna visat på den 
historiska kontinuitet som lokaliseringen av industri uppvisar bland de mellan-
svenska församlingarna. Detta uttrycks i ett första läge genom betydelsen av ti-
digare industrilokalisering i de enskilda församlingarna, och i ett andra läge när 
vi studerar sambandet mellan industrilokalisering och de geografiska områden 
som upplevde en expansion av tidig industriell verksamhet under perioden 1626-
1650. Det statistiska sambandet ökar ju längre fram vi tidsmässigt rör oss i den 
mellansvenska industrialiseringshistorien och tydliggörs genom skattningen där 
verkstadsföretagen 1931 utgör målvariabeln. Detta förstärker den bild av en 
flerhundraårig pendelrörelse från de tidigaste etableringarna av produktionsen-
heter i de centrala delarna av Mellansverige under 1500-talets senare hälft och 
det industrikluster vi finner i samma geografiska område 1910. Det är en indust-
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riell lokaliseringshistoria som mellan dessa tidpunkter innefattar en ökad geo-
grafisk spridning under framförallt 1700-talets senare hälft. 

I nästkommande avsnitt skall vi närma oss andra mekanismer för att söka 
förklaringar till varför industriella koncentrationer har uppkommit och föränd-
rats i delar av Mellansverige under perioden 1805-1910. Vi ska fortsättningsvis 
återkoppla till de mekanismer som presenterats i avhandlingens teoretiska ut-
gångspunkter, förklaringsfaktorer som tidigare diskuterats samt resultaten av de 
empiriska undersökningarna.  
 

 

6.3. Lokaliseringsfaktorer och det ekonomiska Bergslagen 1805-1910 
Föregående avsnitt visade att lokaliseringsfaktorerna, gruvlokaliseringen, den 
historiska administrativa gränsen, den geografiska närheten och den historiska 
kontinuiteten i branschen påverkade förekomsten av industrisocknarna vid de 
olika undersökningstillfällena. Dock visar resultaten i tidigare kapitel att perio-
den 1805-1910 innefattar tämligen stora förändringar i lokalisering och antals-
mässig utveckling av industrisocknar. Bland annat visades det i modellskatt-
ningarna, genom att närhetsvariablernas olika signifikans vid en jämförelse över 
de fyra tvärsnitten. Vidare utvecklades den branschmässiga fördelningen inom 
gruppen industrisocknar i diversifierande riktning. På produktionssidan har vi 
också visat att förändringar och nya marknadsvillkor uppkommer under perio-
den. Den svenska järnhanteringen ställdes inför ett nytt marknadsläge under slu-
tet av 1700-talet och inledningen av 1800-talet där framförallt det internationella 
genombrottet med nyttjande av stenkol som insatsvara i produktionen framhölls 
som en av de viktigaste orsakerna till varför den svenska järnhanteringen relativt 
sett tappade sin starka position på exportmarknaden. Denna utveckling kan ock-
så på ett generellt plan förstås som industrialiseringsprocesser i omvärlden som 
förändrar villkoren för utbyte och produktion. Den svenska järnhanteringen hade 
alltså från mitten av 1700-talet fram till tiden efter napoleonkrigen en stagneran-
de produktion och export av järn, men denna stagnation förändrades till en till-
växt efter 1800-talets inledande decennium.  

Produktions- och exporttillväxten kan också sättas i relation till lokalise-
ringsförändringarna under perioden. Resultaten i föregående kapitel visar på en 
tydlig förändring mellan referenstidpunkterna 1855 och 1890. De två första tvär-
snitten uppvisar en lokalisering av industrisocknar som jämförelsevis är tämli-
gen splittrad kombinerat med ett mindre antal industrisocknar i Mellansverige. 
Det rumsliga uttrycket 1890 och 1910 skiljer sig från de två första genom antalet 
socknar definierade som industriellt dominerade och lokaliseringen av dessa vi-
sar en tydlig och omfångsrik koncentration av industrisocknar i de centrala och 
nordöstra delarna av Mellansverige. Vi kan också se en tydlig skillnad mellan de 

 160



två första och de två sista undersökningsåren, genom att branscherna metallin-
dustri och trä-, pappers- och cellulosaindustri intar en tydligare roll i industri-
strukturen 1890 och 1910. Frågan här är vad som kan tänkas förklara föränd-
ringen mellan de två situationerna, vilket hypotetiskt kan liknas vid en utveck-
ling från agglomerationer av järnhantering till en mer klusterliknade situation 
där koncentrationer av industriell verksamhet också inbegriper ett omland som 
tidigare haft en agrar prägel samt en större diversifiering i industristrukturen.  

Järnhanteringen upplevde en kraftfull teknisk förändring där vi har konsta-
terat att svensk järnhantering, i motsats till näringen i många andra länder, stan-
nade kvar vid den träkolsbaserade produktionen under 1800-talet. Dock skedde 
tekniska förbättringar inom ramen för denna. Vidare var många bruk-
/produktionsenheter som utgjorde pionjäranläggningar för den tekniska utveck-
lingen lokaliserade i Mellansverige. 

När vi ställer den transportmässiga utvecklingen, sett till utbyggnad av ka-
naler, småbanor och till de senare järnvägsprojekten, i relation till de resultat 
som tidigare kapitel gett ifråga om lokalisering och industriell koncentration ser 
vi att framförallt järnväg tenderar att i högre grad byggas i de centrala och östra 
delarna av Mellansverige. De största insatserna för att förbättra transporterna 
återfinns där vi också finner sammangyttringar av industrisocknar. Sålunda ser 
vi att mellan de två första tvärsnitten, 1805 och 1855, sammanfaller utbyggna-
den av småbanor med de agglomerationer vi funnit i de centrala och östra delar-
na i Mellansverige. Likaledes finner vi att Strömsholms kanal skär igenom de 
församlingar i södra Dalarna och framförallt i Västmanland som vid båda tvär-
snitten framstod som industridominerade. Järnvägarnas kraftiga utveckling un-
der 1800-talets sista hälft, med en tyngdpunkt på de tre sista decennierna, är 
kraftigast i det område som utifrån sysselsättningsundersökningen 1890 och 
1910 framstod som ett relativt stort industridominerat område i den centrala och 
nordöstra delen. Detta förhållande mellan industristruktur och transportmässig 
utveckling faller sig tämligen naturligt, speciellt då investeringar i kanalbyggan-
de och järnvägsdragningar i dessa områden i huvudsak skedde på privata initia-
tiv, för att inte säga från industrin själv. Detta betyder att industrin gjorde inve-
steringar utifrån näringens behov av sänkta transportkostnader. Således kom 
transportinvesteringarna att vara beroende av den historiska lokaliseringen av 
industrin. Å andra sidan skall man icke underskatta transportförbättringarnas 
betydelse för lokaliseringen då den påverkar transportkostnader och blir en fak-
tor för fortsatt tillväxt av enskilda regioners industriella etableringar. Detta bety-
der att transportnätets utveckling och utbyggnad kom att främst under andra hal-
van av 1800-talet bli en stärkande mekanism i den fortsatta lokaliseringen av 
järnhanteringen och lokaliseringen av nya industribranscher. Det sistnämnda kan 
vi se i de resultat som visar metallindustrins lokalisering 1890 och 1910, vilken i 
stor utsträckning uppkom med en geografisk närhet till gruv- och järnbranschen. 
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I nästkommande avsnitt skall vi fortsätta vår studie av lokaliseringsföränd-
ringar i Mellansverige, där närheten, ägande, mellanbranschliga relationer och 
organisatoriska förändringar ställs i främsta rummet.   
 

 

6.4. Det mellansvenska industriklustret 
Den industritekniska och transportmässiga utvecklingen är två mekanismer som 
varit en del i de lokaliseringsförändringar i Mellansverige som resultaten i före-
gående kapitel visar. I detta avsnitt skall vi fortsätta vår analys av faktorer som 
är delar i förklaringen till varför vi finner en kraftig förändring i sysselsättnings-
strukturer hos de mellansvenska församlingarna. Framförallt sker en kraftig   
förändring mellan tvärsnitten 1855 och 1890 då vi ser en ökad geografisk kon-
centration av industrisocknarna samt att de antalsmässigt ökar. Ur ett teoretiskt 
perspektiv har vi, tentativt, diskuterat hur den rumsliga och industriella föränd-
ringen kan definieras. Utvecklingen har utifrån detta karakteriseras av att mel-
lansvensk järnhantering präglas av ett flertal agglomerationer vid referenstid-
punkterna 1805 och 1855 och ett större kluster av en mer diversifierad industri 
då vi ser till resultaten av studierna för år 1890 och 1910. Likaledes innefattar 
denna förändring en omdaning av den branschmässiga relationen, där framförallt 
industrisocknar dominerade av sysselsatta inom metallindustrin ökar kraftigt. Vi 
finner också att branschen trä- pappers- och cellulosaindustri ökar sitt antals-
mässiga inslag i sysselsättningsstrukturen.  

Rekapitulerar vi resultaten av sysselsättningsstrukturer i kapitel 5 kan vi för 
åren 1890 och 1910 se att metallindustrin dominerar sysselsättningen i försam-
lingar som vid de två föregående referenstidpunkterna i stor utsträckning defini-
erades som agrara församlingar. Dock uppkommer metallindustridominerade 
församlingar i det omland som geografiskt har en närhet till de äldre agglomera-
tionerna i järn- och gruvbranschen. Detta kan ses som att under perioden 1855 
till 1890 uppkommer och utvecklas lokala marknader i framförallt de centrala 
och östra delarna av Mellansverige. I fallet svensk järnhantering har vi i tidigare 
kapitel visat att denna tradition har en mycket lång historia i framförallt de cen-
trala delarna av Mellansverige som sedan århundraden upplevt ett relativt större 
inslag av produktion och omställningar inom järnhanteringen. Metallindustrin 
och även järnhanteringens förändring mot en stålindustri under 1800-talet är 
starkt relaterad till de material och produktkunskaper som koncentrerats till den-
na region genom den svenska historien. Sålunda skulle detta betyda att arbets-
kraften och de samhällen som är lokaliserade inom denna region omfattas av det 
som Marshall uttrycker som ”industry in the air”. Detta betyder att tidigare till 
sin näringsstruktur agrara socknar som haft en närhet till tidig industriell verk-
samhet under perioden 1855 till 1890 utvecklade näringslivet till att i ökad grad 
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också innefatta en industriell produktion. I ett långsiktigt perspektiv har dessa 
församlingar haft ett relativt större inslag av utbyte och kontakter med industriell 
verksamhet. När det svenska näringslivet utvecklades under 1800-talets senare 
hälft hade dessa agrara församlingar en komparativ fördel i att de både hade en 
rent geografiskt närhet till historiskt starka industrisocknar och att de redan inne-
fattade en relativt utvecklad lokal marknad. 

Ett exempel på en faktor som också kan anses tillhöra det långsiktiga per-
spektivet är just uppbyggnaden av enskilda järnvägar i de centrala och östra de-
larna av Mellansverige. Detta skedde, i de flesta fall, genom privata och indust-
riella initiativ, där en eller flera intressenter skapade järnvägsbolag för att för-
bättra transporter. I ett teoretiskt perspektiv skulle detta kunna tolkas som att det 
i regionen fanns en förmåga att enas runt ett eller flera större projekt. Med andra 
ord fanns det en tillit i ett ömsesidigt samarbete där olika intressenter litade på 
varandra i större investeringsprojekt. Detta är ett exempel på en kvalitativ di-
mension som också kan påverka innovationer och anpassningsförmåga vid för-
ändrad efterfrågan. Den rumsliga dimensionen blir på detta sätt central för att 
förklara varför vi ser en tillväxt i vissa delar av den mellansvenska regionen och 
varför andra ej upplever ett industriellt genombrott utan en relativ tillbakagång 
av den industriella verksamheten. Ser vi på denna fråga utifrån den tekniska för-
klaringsfaktorn kan den relativt kraftiga bruksdöden i Värmland (främst den 
västra delen) lyftas fram som ett exempel på ett område som upplevde en mot-
satt utveckling. Vi har tidigare identifierat att anläggningsfrekvensen ökade nå-
got senare i Värmland än i de centrala och östra delarna av Mellansverige. Dock 
var de värmländska bruken relativt tidigt ute med att övergå till lancashiresmide 
under 1800-talet. Å andra sidan tycks omställningen mot götstålsprocesser inte 
ha varit kraftig mot slutet av perioden. Detta kan förklara att bruksdöden under 
sent 1800- och tidigt 1900-tal slog relativt hårdare mot Värmland. I samman-
hanget väcks frågor om detta områdes ekonomiska potential och inneboende 
förmåga att utvecklas under denna fas. En indikator på att området innefattade 
sämre möjligheter och kraft är att enskilda järnvägar byggdes i mindre utsträck-
ning om vi jämför med de centrala och östra delarna av Mellansverige. Dock 
skall här påminnas om den tidigare diskuterade expansionen av skogsindustri i 
området. 

Fortsättningsvis ska vi utifrån det ovan presenterade närma oss de andra 
mekanismer som kan anses vara centrala i förklaringen till varför kluster upp-
kommer och utvecklas. Detta betyder att vi i skall diskutera förändringar inom 
ägande, organisation av produktion, finansieringsförutsättningar och uppkoms-
ten av en verkstadsindustri inom branschen metallindustri.  

Metallindustrin har vi tidigare berört och branschens kraftiga utveckling, 
sett utifrån sysselsättningsstruktur, skedde under den andra halvan av 1800-talet. 
Detta är också det mönster vi finner i övriga delar av landet och framförallt i 
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dess städer. Dock visar resultaten i avhandlingens undersökningar att även delar 
av landsbygden upplevde en kraftig utveckling av företagande inom metallbran-
schen. I kapitel 3 konstaterades att tidigare forskning fann ett brott mellan den 
traditionella järnhanteringen och den framväxande verkstadsindustrin, både i 
geografisk och ägarmässig mening. Vad gäller den geografiska dimensionen kan 
resultaten från undersökningarna indikera att detta brott bör nyanseras då vi fin-
ner en tämligen kraftig utveckling av metallindustrin också i landsbygdsförsam-
lingar. Med avseende på ägarförändringsbrottet kan man se ett sådant, dock an-
tyder exemplen person- och produktbundna kopplingar mellan verkstadsindu-
strin och järn- och stålindustrin i Mellansverige att den traditionella näringen är 
en del i omvandlingen och utvecklingen inom det mellansvenska klustret av in-
dustridominerade församlingar 1890 och 1910. Således är det området där vi 
finner en järnhantering stadd i förändring och en framväxande verkstadsindustri 
inom branschen metallindustri. I detta område finner vi en geografisk närhet 
mellan branscherna där den traditionella industrin kan tänkas ha varit en bety-
delsefull kund till många av de framväxande verkstadsföretagen i regionen.   
Likaledes kan antas att verkstadsindustrin utgjorde en viktig kund för den tradi-
tionella industrin då man beaktar dess specifika krav på stålkvalitet och motsva-
rande.     

Den senare hälften av perioden är en dynamisk fas vad gäller de områden vi 
ovan beskrivit och den innefattar reella förändringar inom produktion, ägande 
och organisation. Dynamiken uppvisas i form av skillnader i anläggningsstorlek 
samt framväxandet av nya branscher i regionen. I denna process torde vi kunna 
sluta oss till att företagare i de centrala och nordöstra delarna av Mellansverige 
var relativt mer framgångsrika än andra. 

Industrins tydliga koncentration till centrala och östra Mellansverige är nå-
got som tidigare resultat visat. I detta sammanhang kan vi också betänka metall-
industrins kvantitativa utveckling i regionen. Branschen ökar sitt sysselsätt-
ningsmässiga inslag i Mellansverige mellan 1855 och 1890. Vid det sista finner 
vi 47 församlingar dominerade av industribranschen metallindustri, huvudsakli-
gen lokaliserade i de centrala och östra delarna av Mellansverige. Vid en jämfö-
relse ser vi att branschen minskar antalsmässigt i dessa församlingar till 1910, 
dock betyder detta ej att branschens storlek och genomslag minskar i regionen 
utan precis som ovan beskrivna utveckling av järn- och stålproduktionen torde 
detta också kunna förklaras utifrån en koncentrationstendens. Metallindustrin 
ökar under andra halvan av 1800-talet sin sysselsättningsandel framförallt i för-
samlingar som har en geografisk närhet till tidiga rumsliga sammangyttringar av 
järnhantering. Dessa var under de två första tvärsnitten definierade som agrara 
socknar, dock med en närhet till den traditionella industrin. I dessa församlingar 
kan vi se den kraftiga ökningen av metallindustrin, vilket kan tolkas som att de 
tidigare agglomerationerna av järnhantering växer i ett omland som har en histo-
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risk tradition av industriell verksamhet och en lokal marknad som påverkats av 
denna produktion. Således torde denna lokala marknad ha utvecklats, under slu-
tet av 1800-talet, där omlandsförsamlingarna med tiden också blev en industri-
ellt integrerad del av det framväxande industriella klustret.  
 

 

6.5. Resultatdiskussion 
Detta kapitel har tagit avstamp i de resultat som tidigare undersökningar gett och 
i avhandlingens teoretiska utgångspunkter, utifrån syftet att öka förståelsen för 
varför rumsliga förändringar uppkommit när vi ser till regionala koncentrationer 
av industriell verksamhet. Förutom att vi tidigare funnit att järnhanteringen och 
dess relaterade branscher ökar sitt inslag i Mellansverige under den senare delen 
av 1800-talet och det tidiga 1910-talet, har kapitlet tagit fasta på brottet mellan 
1855 och 1890 när man beaktar det geografiska uttrycket för industrisocknars 
lokalisering vid respektive referenstidpunkt. Vid en jämförelse av de kartbilder 
som framkommer kan detta ses som en övergång från flera agglomerationer av 
järnhantering i Mellansverige till en situation under den senare delen som kan 
liknas vid ett större industriellt kluster med en utbredning i de centrala och östra 
delarna av Mellansverige. Detta skulle också kunna liknas vid den bild som den 
tidigmoderna lokaliseringskartläggningen visade att industrin präglas av en ökad 
geografisk spridning under 1700-talet. Detta mönster finns under 1800-talets 
första hälft då vi finner en relativt stor geografisk spridning av koncentrationer 
av industrisysselsatta. Utvecklingen efter 1800-talets mitt ger en lokaliserings-
bild som koncentreras till de centrala delarna av Mellansverige, men samtidigt 
växer klustret i och med att fler, tidigare jordbruksdominerade församlingar, un-
der slutet av seklet och i 1900-talets början präglades av en industriell syssel-
sättningsstruktur. Frågan blir här vilka faktorer som påverkat den geografiska 
koncentrationen av industrisocknar samt diversifieringen av de branschmässiga 
inslagen. Utifrån de teoretiska utgångspunkterna har olika mekanismer diskute-
rats för att skapa en översiktlig bild av den genomgripande industriella föränd-
ringsprocess som Mellansverige upplevde 1805 till 1910. I samklang med denna 
diskussion genomfördes i kapitlet en kvantitativ analys av lokaliseringsfaktorer-
na: gruvlokalisering, den historiska gränsen för det administrativa Bergslagen, 
geografisk närhet till andra industrisocknar, tidigare industriverksamhet i för-
samlingen i föregående tvärsnitt (historisk kontinuitet) och långsiktig kontinuitet 
i fråga om lokalisering av produktionsenheter under expansionsfasens 1626-
1650. 

Lokaliseringsfaktorernas påverkan på om vi finner en industrisocken vid re-
spektive tvärsnitt analyserades utifrån skattningar av logit-modeller 1855, 1890 
och 1910. Resultaten av dessa modellskattningar var att gruvorna och den insti-
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tutionella gränsen visade ett signifikant positivt samband vid samtliga tvärsnitt. 
Dessa två variabler valdes dock bort i den slutgiltiga analysen då lokaliseringen 
av industrisocknar i föregående tvärsnitt bar ett större förklaringsvärde till loka-
lisering av industrisocknar samtidigt som en multikollinearitet upptäcktes mellan 
de tre förklarande variablerna. Multikollineariteten tolkades som att kontinui-
tetsvariabeln innefattar och uttrycker liknande faktorer som gruvlokaliseringen 
och den administrativa gränsen. Just den historiska kontinuiteten mellan tvär-
snittens lokalisering av industrisocknarna var den variabel som uppvisade störst 
sannolikhet att påverka om en församling skulle vara en industrisocken eller ej. 
Om vi ser till betydelsen av närhet till andra industrisocknar ökar denna mellan 
de tre tvärsnitten. Det vill säga att ju längre fram i perioden vi kommer uppvisa-
de närheten till fler än en grannförsamling som definierades som industrisocken 
en ökad betydelse i statistisk mening. Likaså hade inte lokaliseringen av enheter 
1626-1650 ett signifikant samband med industrisocknarnas geografiska utbred-
ning under perioden. Dock kunde vi för 1910 se att denna variabel närmade sig 
ett positivt signifikant samband.  

Den sistnämnda situationen i kombination med vetskapen om en diversifie-
ring av branschstruktur under den senare delen av perioden föranledde en mo-
dellskattning där lokalisering av verkstadsindustri 1931 utgjorde en ny målvari-
abel. I denna analys ställdes lokalisering av mellansvenska enheter inom de 100 
största verkstadsföretagen upp som beroende variabel och testades mot tidigare 
lokaliseringsfaktorer samt industrisocknarnas lokalisering vid respektive refe-
renstidpunkt. Denna analys visade att det finns ett statistiskt signifikant samband 
mellan industrisocknarnas utbredning 1805, 1855, 1890 och 1910 med enheter 
hos de 100 största verkstadsföretagen 1931. Tillika fanns ett lokaliseringsmäs-
sigt samband med det administrativa Bergslagen. Slutligen, men inte desto 
mindre, uppvisade lokalisering av produktionsenheter 1626-1650 ett statistiskt 
samband med lokaliseringen av verkstadsföretag 1931. 

Analysen av resultaten från undersökningen av lokaliseringsfaktorer för-
djupar bilden som tidigare kapitel förmedlar av den tidig industriella verksamhe-
ten och de regionala industrialiseringsutvecklingar som analyseras under perio-
den 1805-1910. Resultaten i det här kapitlet förstärker den bild av en historisk 
pendelrörelse i fråga om lokalisering av industriell verksamhet, här med järn-
hanteringen i det tidigmoderna blickfånget samt med branscherna gruvindustri, 
metallindustri, trä-, pappers- och cellulosaindustri under perioden 1805-1910. 
Denna rörelse innefattar en tidig lokalisering av järnhanteringen i de centrala 
delarna av Mellansverige under 1500- och 1600-talet och en tydlig lokalise-
ringsspridning från detta centrum till norra och södra Sverige under framförallt 
1700-talet. Under 1800-talet och framförallt den andra hälften av detta sekel och 
det tidiga 1900-talet pekar resultaten på en rörelse som inbegriper en industriell 
koncentration tillbaka mot de centrala delarna av Mellansverige.  
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Den tilltagande lokaliseringskoncentrationen måste också förstås utifrån 
faktorer som inte explicit låter sig analyseras i en logit-modell. I detta samman-
hang ställs i kapitlet utvecklingen mot den en mer generell industriella utveck-
lingen i Sverige och det industriella genombrott som i allmänhet sägs infalla un-
der 1800-talets senare hälft. Resultaten pekar på att det industriella genombrottet 
i mångt och mycket var en regional företeelse där olika geografiska områden 
upplevde omställningen i olika omfång och hastighet. I detta sammanhang kopp-
lades faktorer som teknisk och transportmässig utveckling i Mellansverige till 
förändringen av industrisocknarnas antal och geografiska hemvist. Avseende 
teknisk utveckling diskuterades järnhanteringens fortsatta bruk av träkol som 
huvudsaklig energiinsatsvara, då näringen stannar kvar vid träkolet när järn- och 
stålindustrin i många andra europeiska länder går över till produktion som base-
ras, energimässigt, på stenkol. Det är sålunda inom ramen för ett fortsatt träkols-
användande som de nya produktionsformerna utvecklas och används i den mel-
lansvenska järnhanteringen. Denna tekniska utveckling bidrar till att enheterna 
blir större och mer effektiva då vi också kan se en tilltagande produktion från 
1820-talet. Transporternas utveckling är också intressant då vi skall analysera 
industrisocknarnas utbredning och lokalisering. I det sammanhanget tog kapitlet 
fasta på, förutom Trollhätte och Strömsholms kanal, järnvägsbyggandets utveck-
ling under framförallt 1800-talets senare hälft. Järnvägsbyggandet skedde i hu-
vudsak utifrån privata initiativ och spårdragningarna sammanfaller i mångt och 
mycket med de industriella koncentrationer vi finner i tvärsnitten för 1890 och 
1910. Här kunde vi också konstatera att många initiativ om järnvägsutbyggnad 
skedde utifrån industrin, där industriägare eller personer med starka kopplingar 
till den mellansvenska industrin drev många järnvägsprojekt. Detta kan ses som 
ett uttryck för industrin i centrala Mellansverige innehade en förmåga att samlas 
kring större projekt. I sin tur torde detta på sikt ha betytt en gynnsammare trans-
portmässig situation för de industriföretag som befann sig i anslutning till de 
förbättrade kommunikationer som järnvägen gav upphov till. 

Ur detta skapas ett stort industriellt kluster efter 1855 som ger sig till känna 
i de resultat vi får när vi beaktar tvärsnittet 1890 där en koncentration av försam-
lingar med hög industrisysselsättning utkristalliseras. I kombination med detta 
ser vi en utbredning av industriell verksamhet till församlingar i närheten till den 
historiska kärnan, vilket kan tolkas som en utveckling av lokala marknader och 
spridning av kompetens och arbetsdelning inom klustret 1890 till 1910. Detta för 
också tankarna till den tidigare nämnda utvecklingen av branschmässig fördel-
ning, där metallindustrin uppvisar en tilltagande andel av de industrisysselsatta i 
Mellansverige och det industriella klustret.  

Sammanfattningsvis pekar resultaten i detta kapitel på en tydlig platsbun-
denhet som stärks av resultaten som återspeglar att närhetens betydelse ökar i 
under perioden 1890 till 1910. Detta förenat med och som en del av det industri-
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ella genombrottet tycks också påvisa att kompetens, kontakter (också mellan 
branscher) och underliggande nätverk både inom regionen och utåt till andra re-
gioner gav komparativa fördelar i samband med kraftig ekonomisk förändring. 
Det sistnämnda är något som kapitlet inte säger sig kunna verifiera utan skall ses 
som en hypotesgenerering som de grundläggande undersökningarna av långsik-
tig produktion, lokalisering och agglomerationer gett. 
 
 

6.6. Järnhanteringen i den industriella utvecklingen 
I denna avhandling har den svenska järnhanteringens ekonomisk historiska ut-
veckling presenterats i ett långsiktigt perspektiv. Produktionsutveckling och lo-
kaliseringsförändringar har utgjort de huvudsakliga studieområdena. Närmast 
ska huvudresultaten sammanfattas och kort problematiseras vidare. 

De viktigaste resultaten som presenteras i föreliggande arbete, är att trots att 
den svenska järnhanteringen genomgått betydande produktionsmässiga och tek-
niska förändringar liksom att världsmarknaden förändrats, så kom den formella 
regleringen av järnhanteringen som infördes 1637 att i stor utsträckning sam-
manfalla med det ekonomiska Bergslagen i slutet av undersökningsperioden, det 
vill säga i början på 1900-talet. Detta pekar på en platsbundenhet och geografisk 
kontinuitet som är påtaglig när vi ser till hela perioden. Å andra sidan visar de 
långsiktiga lokaliseringsstudierna, ca 1500 -1910 att det finns en pendelrörelse i 
lokaliseringsmönster. Rörelsen består av en koncentration till de centrala delarna 
av Mellansverige och det administrativa Bergslagen i periodens början av perio-
den, från 1500-talet till slutet av 1600-talet. Därefter präglas lokaliseringen av 
en ökad spridning i Sverige och Mellansverige. Pendeln slår tillbaka under 
1800-talets andra hälft då järnhanteringen återigen koncentreras till de centrala 
delarna av Mellansverige. Vi fann också en geografisk koppling mellan lokalise-
ringen av enheter inom de 100 största verkstadsföretagen 1931 och 1800-talets 
industrisocknar samt den tidigmoderna lokaliseringen av bruk och stångjärns-
hamrar (1626-1650). Detta svarar mot avhandlingens fråga om verkstadsindu-
strin under det tidiga 1900-talet och koncentrationer av industriell verksamhet 
under 1800-talet präglades av en geografisk kontinuitet eller inte.  

Under slutet av 1800-talet diversifieras Mellansveriges industri genom att 
branscherna, metallindustri, trä- pappers-, och cellulosaindustri växer. Också 
dessa uppvisar en geografisk närhet med den traditionella järnhanteringen och 
gruvindustrin, vilket besvarar avhandlingens frågeställningar. Huvudfrågorna 
om var och när anlades och nedlades bruk och stångjärnshamrar i Sverige under 
perioden ca 1500 till 1910? Samt, hur förändrades lokaliseringen av järnhanter-
ingen, gruvindustri, metallindustri och trä-, pappers- och cellulosaindustri i Mel-
lansverige under perioden 1805-1910? 
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Järnhanteringens ursprungliga lokalisering berodde på de naturgivna förut-
sättningarna: malm, skog samt tillgången på vattendrag. De två förstnämnda ut-
gjorde också en grundläggande faktor när järnhanteringen reglerades och det 
administrativa Bergslagen formellt instiftades 1637. Trots eller tack vare att 
nyttjandet av resurserna och organiseringen av arbetet reglerades med ett resurs-
bevarande och merkantilistiskt syfte, vilket skärptes under mitten av 1700-talet 
med exempelvis skarpare reglering avseende produktion per enhet, kunde vi ut-
ifrån avhandlingens export- och produktionsskattningar se att järnhanteringen 
växte kraftigt under perioden 1368-1910. Utvecklingen av export och produk-
tion uppvisade olika faser sett till stagnation och tillväxt. En tillväxtfas infaller i 
samband med att stångjärnsproduktion slår igenom under 1500-talet och bidrar 
till en kraftig tillväxt under framförallt 1600-talet som håller i sig fram till 1740-
talet. Därefter planar produktionen ut och vi finner en stagnation fram till 1820-
talet då produktionen återigen ökar kraftigt. Tiden fram till 1910 innefattar en 
mycket kraftig ökning av produktionen. Detta svarar på avhandlingens första 
huvudfråga: Hur har den svenska järnhanteringens export och produktion ut-
vecklats under perioden 1368 till 1910 och vad kan förklara tillväxt eller stagna-
tion under olika perioder? I denna fråga finns också inslaget om hur utveckling-
en kan förklaras och vilka faktorer som huvudsakligen påverkat utvecklingen.  

Den institutionella regleringen är en faktor som påverkat lokalisering och 
produktion. När de sista resterna av regleringen slutligen försvinner i slutet av 
1850-talet, var det en följd av att marknadsvillkoren för skogs- och järnbruk för-
ändrats. Detta gjorde att exempelvis att regleringen av träkolhandel inte var an-
passad till de nya marknadsförhållandena. Avregleringen sammanfaller också 
med det ökade inslaget av industrisocknar och koncentrationen av industriell 
verksamhet under perioden 1855 och 1890 i Mellansverige. Detta är ett inslag i 
den omvälvande tid som 1800-talet innefattar för den svenska och mellansvens-
ka järnhanteringen. I denna strukturförändring finner vi en teknisk och trans-
portmässig förändring i en period där villkoren för svensk järnexport ändras 
dramatiskt. Det sistnämnda har till stor utsträckning förklarats med att stenkolet 
börjar användas inom järnhanteringen i Europa, vilket leder till att relativpriser-
na förändras. Detta skapade en strategisk valsituation, där bruken antingen kun-
de välja att fokusera på den nya tekniken inom järnhanteringen eller att övergå 
till skogsbruk.  

För de av bruken som låg i utkanten av Mellansverige, och som också i hög 
grad var beroende av skogsresurser, växte från 1800-talets första halva fram en 
alternativ användning av skogen: för export av timmer och andra produkter. Sett 
i ett institutionellt perspektiv kan sägas att regleringen avskaffas när kolnings-
tvånget hindrar expansionen för järnhanteringen och när skogen får alternativ 
användning – skogspriserna styrs inte av bränslekostnader för järnhanteringen 
utan av världsmarknadspriser för trävaror. 
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Dessa bruk kom att försvinna som järnbruk under perioden 1850-1890. 
Bruksdöden innebar alltså inte bara att järnhanteringen slogs ut vid mindre bruk, 
utan också att en ny bransch växte fram. Denna omvandling kommer till synes i 
industrisysselsättningen, men främst utanför det administrativa Bergslagens 
gränser. Det var här det först blev möjligt att använda skogsråvara för annat än 
järnproduktion. Det bör givetvis understrykas att bruk kombinerade järn- och 
skogsindustriell verksamhet, men att fokus i detta arbete har varit de renodlade 
järnbruken och deras efterföljande relaterade branscher. 

För järnhanteringens del innebar 1800-talets tekniska utveckling och för-
ändrade efterfrågan på förädlade produkter, att produktionen koncentrerades till 
färre enheter, med betydligt större kapacitet än tidigare och med en integration 
av olika tidigare rumsligt separerade produktionsled. De viktigaste tekniska för-
klaringarna är dels förändringarna inom järnproduktionen, där särskilt götståls-
processerna revolutionerade förutsättningarna, dels transportsystemet, i första 
hand järnvägarna. Ser vi till utvecklingen av produktionsteknik skedde detta till 
skillnad från många i andra länder inom den befintliga träkolsfären. Här visar 
avhandlingen att relativprisförändringen mellan träkol och stenkol upplever oli-
ka faser i den generella trenden att träkolet blir relativt dyrare under perioden. 
Teknikvalet och utvecklingen av nya produktionstekniker utvecklades och hade 
ett formativt moment under 1800-talets första hälft. Under denna tid tycks inte 
träkolspriset, vilket också omslöts av regleringarna, ha utvecklats i en kraftig 
negativ riktning. Detta kan förklara att den svenska näringen valde att stå kvar 
hos träkolet som den huvudsakliga energivaran under 1800-talet och att tekniska 
lösningar anpassades till träkolsnyttjande. I detta fall visade också avhandlingen 
att det saknas svenska priser på stenkol fram till 1885, vilket skapar en osäkerhet 
när teknikförändringen skall analyseras. 

Omvandlingen under 1800-talet innefattar också en organisatorisk föränd-
ring. Dels uppkommer och utvecklas nya branscher och dels förändras ägandet 
inom järnhanteringen inom ramen för den kreativa förstörelsen där en stålindu-
stri formeras. I detta kan vi se att ägandet tenderar från ett regionalt ägande till 
ett ägande som har en mer nationell struktur. I detta sammanhang tangerar av-
handlingen frågan om kopplingar, produkt- och ägarmässiga, mellan branscher. I 
sammanhanget diskuterades kontaktytor mellan den framväxande verkstadsin-
dustrin och den traditionella järnhanteringen. Avhandlingen visar att den tidigare 
bilden av ett brott mellan branscherna kan nyanseras om vi anlägger ett produkt- 
och individperspektiv. Detta är något som skall ses som en hypotes som avhand-
lingen genererat och icke något som avhandlingen säger sig kunna besvara.  

Resultaten av sysselsättnings undersökningarna under perioden 1805 till 
1910 visade att omställningen förde det med sig att de tidigare relativt homoge-
na socknarna förändrades. Vi ser en tydlig uppdelning mellan industrisocknar 
och socknar med en blandad sysselsättningsstruktur. Inom industrisocknarna 
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ökar också andelen industriarbete över tid. Järn- och metallindustri var i huvud-
sak lokaliserade inom det tidigare administrativa Bergslagen. I detta finns också 
arbetskraftens specifika kompetens som under hela perioden tycks vara en un-
derliggande variabel som påverkat lokaliseringen. De centrala delarna av Mel-
lansverige ter sig från 1500-talet och framåt innefatta en högre andel av person-
bunden kunskap som gynnat utvecklingen av produktionen. Denna kritiska mas-
sa tycks också gynnat den mer allmänna industrialiseringsprocess som präglade 
tiden efter 1850. Detta sammantaget med övriga lokaliseringsfaktorer svarar mot 
en av avhandlingens frågor om hur förändringar inom och utvecklingen av loka-
liseringsfaktorerna, teknik, kommunikationer, insatsvaror, relativpris, konkur-
renssituation, ägande/organisation samt institutioner påverkade lokaliseringen av 
järnhanteringen och övrig branscher i Mellansverige 1805 till 1910. 

Resultaten visar att ett industriellt kluster utvecklats inom och runt det tidi-
gare administrativa Bergslagen under 1800-talets slut. Detta betyder också att 
här sammanfaller i hög grad det ekonomiska Bergslagen med den institutionella 
regionen. Vi ser att en tydlig geografisk kontinuitet under övergångarna till nya 
tekniska och organisatoriska paradigm. Detta kan utvecklas genom att studera 
Diagram 6:1.  

I Diagram 6:1 visas strukturomvandlingen inom järnhanteringen mellan 
1500-1910. Mönstret visar på ett omväxlande expansions- och nedläggningsför-
lopp med tydlig cyklisk prägel. Diagram 6:1 innefattar också exportens utveck-
ling, som vi i avhandlingen använt som en approximation för den trendmässiga 
utvecklingen av produktionen. 

Anläggningen av antalet bruk ökar radikalt fram till 1630-talet. Exporten av 
järn ökade samtidigt, vilket skapade en oro för ett överuttag av framförallt skog. 
Det fick till följd att en reglering av järnhanteringen infördes 1637, där använd-
ningen av exempelvis skogsråvara och malm reglerades. Vid denna tidpunkt ser 
vi att nedläggningar av bruk börjar ske, samtidigt som järnproduktionen fortsät-
ter att öka, om än i lägre takt. En slutsats av detta är att de bruk som levde kvar i 
genomsnitt hade större kapacitet och fick säkrare varuflöden av insatsvaror. 
Denna period innefattar också ett teknikskifte där den ökade produktionen inne-
bär en övergång till stångjärnsproduktion som hade en stor internationell efter-
frågan. Export- och produktionstillväxten fortsätter fram till 1740-talet då den 
stagnerar. Detta sammanfaller också med en institutionell förändring då produk-
tionen regleras ytterligare gällande produktionsvolym och ökade krav på arbets-
kraftens kompetens. Den stagnerande tendensen för produktionen håller i sig till 
1820-talet då en kraftig produktionsökning infaller. Detta förklaras genom den 
omfattande tekniska förändringen som järnhanteringen genomgår under det res-
terande 1800-talet. Då finns ett internationellt drivet omvandlingstryck, men 
också en avregleringsprocess kombinerad med en produktionsmässig utveckling 
där järnvägsbyggandet möjliggjorde större enheter.  
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Diagram 6:1. Antalet anlagda och nedlagda bruk och stångjärnshamrar, 25-års löpande 
medelvärde, samt export av osmundjärn och stångjärn, ton, 1500-1930.  
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Järnvägen, vid sidan av kanalutbyggnad, utgör här den förändring som bryter det 
lokala arealberoendet som styrdes av lokal tillgång på skog för produktionsleden 
från malmbrytning till vidareförädlade stålprodukter. Detta är alltså en nyckel 
till förståelsen av den koncentration av industriell verksamhet som centrala och 
nordöstra Mellansverige innefattar under slutet av perioden. Nedläggningsserien 
visar den bruksdöd som tar fart under 1850-talets sista år och indikerar att en ny 
produktionsteknik svarar för de kraftigt ökande produktionssiffrorna. Sett till 
produktionsutvecklingen visar avhandlingen att den inhemska efterfrågan ökar 
under 1800-talets senare hälft, vilket tolkas som en del av den industrialiserings-
process som landet genomgår. Efterfrågan kan antas komma från verkstadsindu-
strins behov av specialstål till ett ökat användande av järn i hushållen, exempel-
vis järnkaminer och spisar. 

Diagram 6:1 kan också ses ur ett lokaliseringsperspektiv. Inom detta kan vi 
se den pendelrörelse som vi tidigare diskuterat. Under expansionsfasen fram till 
toppnoteringen av antalet årligt anlagda enheter under 1630-talet lokaliseras 
bruken till det centrala Mellansverige, vilket också under denna tid formeras till 
det administrativa Bergslagen. Lagstiftarens ambition att ge malmbrytning och 
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tackjärnsproduktion förtur inom den institutionella regionen kan endast delvis 
sägas vara utfallet i praktiken då vi finner anläggningsverksamhet av bruk och 
stångjärnshamrar under hela perioden. Å andra sidan innefattar 1600-talets slut 
och hela 1700-talet en spridningsrörelse i lokaliseringen av nya enheter. Detta 
inleds med en ökad anläggningsverksamhet i Värmland och fortsätter med en 
etablering av enheter i Norrland och södra Sverige under 1700-talet och början 
av 1800-talet. Därefter slår pendeln tillbaka under 1800-talets strukturförändring 
då industrietableringar av järnhanteringsenheter åter präglas av en geografisk 
koncentration till de centrala delarna av Mellansverige. Sammantaget ger detta 
en bild av inledande tidig industriell geografisk koncentration (den tidigmoder-
na) som utsätts av ett tryck från teknisk förändring, stångjärnsproduktion, och 
reglering. Detta leder till att en spridningsrörelse inleds när produktionen inom 
den geografiska koncentrationen vid sidan av lagstiftning får en ökad resurs-
knapphet. Denna rörelse bryts under 1800-talet bryts när ett nytt stort teknikskif-
te infaller och lagstiftningen förändras och den industriella rörelsen går mot 
ökad geografisk koncentration. Detta bildar också basen för ett industrikluster 
som växer fram i och utgör en del av det industriella genombrottet i Sverige.336 
Detta leder oss in på frågan om avhandlingen också gett oss ökade kunskaper 
om det svenska industrialiseringsförloppet ur ett mer generellt perspektiv.  

Resultaten i avhandlingen visar att tiden före 1800-talet innefattar en tidig 
industriell verksamhet som varit dynamisk och föränderlig, inom ramen för de 
begränsningar som den organiska ekonomin ställer upp. Vi har funnit föränd-
ringar och faser i tillväxtförlopp och lokaliseringsförändringar i kombination 
med en lagstiftning som i högsta grad innebar en näringspolitik. Detta bidrar till 
att förtydliga bilden av en industrialisering som har långtgående historiska     
rötter. Detta generar också en hypotes om Sveriges ekonomiska och produk-
tionsmässiga ställning i ett komparativt perspektiv. Kan det vara så att under 
1600-talet och det tidiga 1700-talet hade Sverige en stark ekonomisk ställning i 
jämförelse med övriga europeiska länder. Detta skulle innebära att den resteran-
de delen av 1700-talet och tiden fram till det industriella genombrottet närmast 
var en period där Sverige släpar efter sett till utvecklingen i andra länder.  

Avslutningsvis visar framförallt analyserna av sysselsättningsstrukturer un-
der perioden 1805 till 1910 att industrialisering i högsta grad har en regional 

                                                 
336 Anläggningsserien tycks, under perioden från ca 1700 till 1850-talet, i Diagram 6:1 
innefatta en form av cykliskt förlopp. Detta påminner om ett långvågsförlopp av 
Kondratievtyp, se Maddison (1991), ss. 84-105. Dessa liknar också Schöns cykler i 
strukturförändringsförlopp om vi ser till den tidsmässiga indelningen. Det finns sålunda en 
cykliskhet från början av 1700-talet som varierar i 40-60-årsperioder och tycks knyta an till 
den cykel som Schön finner från 1850-talet, vilket sammanfaller med den bruksdöd som vi 
ovan diskuterat, se Schön (2007). Detta problem kommer att studeras närmare i Krantz & 
Olssons uppsats om långsiktiga lokaliseringsförändringar, se not 210. 
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prägel. Vi finner områden med en industrisysselsättning, bland män i arbetsför 
ålder, på över 50 procent redan 1805 och relativt stora områden som fortfarande 
1910 har en stark agrar prägel. Detta nyanserar bilden av Sveriges industrialise-
ring och diskussionen när och hur det industriella genombrottet skall placeras 
under 1800-talet. Utifrån avhandlingens perspektiv kan vi se hur det industriella 
genombrottet inföll under olika tidsperioder beroende på vilket område vi ser 
till. Dock kan vi genom klusterbildningen under 1800-talets senare hälft se hur 
tidigare agrara församlingar innesluts i en ekonomisk region, vilken man tidiga-
re hade haft en geografisk närhet till. Detta indikerar också behovet av fortsatt 
forskning angående den historiska utvecklingen av lokala marknader mellan ti-
dig industriella agglomerationer och dess agrara omland.              
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7. Sammanfattning 
 

Syftet med avhandlingen var att öka kunskapen om regionala ekonomiska för-
hållanden i svensk industriell aktivitet från senmedeltiden till början av 1900-
talet. Därmed undersöktes förekomsten av industriella agglomerationer i Mel-
lansverige genom en kartläggning av järnhanteringens lokalisering. Vidare ana-
lyseras faktorer som kan ha påverkat lokaliseringen och därmed uppkomsten av 
industriella koncentrationer. Avhandlingen ämnade därmed öka förståelsen för 
svensk industriell dynamik under perioden. 

För att uppfylla detta syfte angavs följande huvudfrågeställningar: Hur har 
den svenska järnhanteringens export och produktion utvecklats under perioden 
1368 till 1910? Vad kan anses vara huvudsakliga förklaringar till tillväxt eller 
stagnation under olika perioder? Var och när anlades och nedlades bruk och 
stångjärnshamrar i Sverige under perioden ca 1500 till 1910? Hur förändrades 
lokaliseringen av järnhanteringen, gruvindustri, metallindustri och trä-, pappers- 
och cellulosaindustri i Mellansverige under perioden 1805-1910? Avhandlingen 
behandlade även frågan om lokaliseringen tenderar att ge upphov till geografis-
ka koncentrationer, liksom frågan om lokaliseringen av järnhanteringen hade ett 
samband med bergslagerna. Avslutningsvis undersöktes också om lokaliseringen 
av både järnhantering och 1900-talets verkstadsindustri präglades av geografisk 
kontinuitet eller inte.   

Om vi ser till avhandlingens resultat kan dessa delas upp i två avsnitt som 
var för sig innefattar olika fokus på regionala förändringar av industriell verk-
samhet, och tillsammans bildar en grund för en ökad förståelse för den mellan-
svenska järnhanteringen utveckling och villkor. Den ena belyste den långsiktiga 
förändringen inom svensk järnhanterings lokalisering och produktion och den 
andra fokuserade järnhanteringens utveckling i Mellansverige under perioden 
1805 till 1910. 

För att öka vår förståelse av järnhanteringens långsiktiga förändring med 
avseende på lokalisering och produktion genomfördes studier under i huvudsak 
den tidigmoderna perioden. Först skattades den svenska järnhanteringens export 
och produktion från 1368 till 1910. Under senmedeltiden fann undersökningen 
en svag tillväxt av osmundexporten under 1400-talet, och under 1500-talet ter 
det sig som den fortsatte att växa. Det sistnämnda seklet innefattar också gry-
ningstiden för den vara som under så gott som hela den resterande perioden kom 
att dominera den svenska järnexporten – stångjärnet. Exporten av stångjärn tar 
framförallt fart under inledningen av 1600-talet och den resterande delen av sek-
let innefattar en relativt kraftig exporttillväxt. Efter de problemfyllda åren i sam-
band med det Stora nordiska kriget visar exporten en tillväxt fram till 1740-talet. 
Perioden mellan 1740-talet till 1820-talet präglas av en stagnation inom expor-
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ten av stångjärn, vilken följs av en mycket kraftig produktions- och exporttill-
växt fram till och med avslutningsåret 1910. Med avseende på svensk produk-
tion kan sägas att exportutvecklingen väl speglar den totala produktionen under 
den största delen av den tidigmoderna tiden. Tiden fram till 1600-talet innefattar 
en stigande exportandel mellan 30 och 50 procent. Från 1600-talets första hälft 
stiger andelen till att befinna sig mellan 80 och 90 procent under den resterande 
delen av den tidigmoderna perioden. Under 1800-talet och fram till år 1910 visar 
undersökningarna att andelen faller från mitten av 1800-talet till en nivå runt 50 
procent.  

Export- och produktionsskattningarna bildade en referensram för studien av 
järnhanteringens lokalisering under den tidigmoderna perioden. Denna under-
sökning utgick från anlagda och nedlagda bruk och stångjärnshamrar på socken-
nivån under den tidigmoderna perioden och gav också en uppfattning om ned-
läggningarna under avhandlingens huvudperiod. Det sistnämnda bidrog till att 
skapa en förståelse av bruksdödens regionala struktur då det framförallt var de 
äldre produktionsformerna som dukade under till förmån för en framväxande 
järn- och stålindustri som inte ingick i de data som nyttjades i denna undersök-
ning. Anläggnings- och lokaliseringsutvecklingen visade att antalet anlagda pro-
duktionsenheter ökade kraftigt från 1500-talets senare hälft fram till 1630-talet 
då i genomsnitt 10 enheter anlades per år under avslutningen på denna expan-
sionsfas. Medelvärdet för anlagda enheter kom därefter att falla fram till tiden 
för det Stora nordiska kriget. Därefter kan vi se att anläggningsfrekvensen ökar 
något fram till mitten av 1850-talet då våra data uppvisar ett tydligt fall för att 
sedan röra sig mot en upphörd etablering av bruk och stångjärnshamrar.  

Ser vi till nedläggningsuppgifter kan sammanfattningsvis sägas att medelta-
let stiger under 1600-talets första hälft och fram till 1680-talet för att därefter 
falla till en nivå mellan ett och två fram till mitten av 1800-talet. Från denna tid 
ökar nedläggningsfrekvensen till att nå en toppnotering om nästan tolv årligen 
nedlagda enheter. Denna utveckling samstämmer med vad som återfanns i un-
dersökningen av export- och produktionsutveckling under den tidigmoderna pe-
rioden. Därefter undersöktes i vilka socknar anlagda och nedlagda produktions-
enheter återfanns under perioden. Lokaliseringsundersökningen visade att ex-
pansionen startade i de centrala delarna av Mellansverige och härbärgerade näst-
intill samtliga nyetableringar under 1500-talet och det inledande 1600-talet. Från 
mitten av 1600-talet fann kartläggningen för första gången en tydlig etablerings-
verksamhet också utanför de centrala delarna av Mellansverige. Denna skedde 
initialt i Småland och i västra Mellansverige. Under de inledande åren av 1700-
talet fann undersökningen indikationer på en ökad spridning av etableringar 
utanför Mellansverige. Under resterande del av 1700-talet sker framförallt eta-
blering i delar av norra och södra Sverige, med en tonvikt på norra Sverige och 
Värmland under perioden 1750-1800. Denna trend fortsätter under det inledande 
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1800-talet kombinerat med en viss etablering i Småland. Med tanke på detta 
skall poängteras att undersökningen visade att nyetableringar skedde kontinuer-
ligt i Mellansverige, dock med en varierande intensitet utifrån de regionala    
variationer som framkommit i undersökningen. Ser vi till nedläggningarnas   
regionala utveckling skedde de i huvudsak i Mellansverige. Det var förutom det-
ta svårt att påvisa några tydliga nedläggningsmönster i riket fram till 1800-talet. 
Under den första halvan av 1800-talet visade undersökningen att nedläggningar 
främst skedde i Mellansverige och mellersta Norrland. Halvseklet därefter ökar 
avvecklingarna kraftigt inom ramen för bruksdöden och resultaten påvisade en 
kraftig nedläggning av enheter i Mellansverige men också hos de under 1700-
talet etablerade enheterna i norra och södra Sverige. Detta resultat pekar på en 
regional rörelse av järnhanteringen från dess periferi tillbaka mot Mellansverige 
under 1800-talet.  

Med avstamp i och med referensramar från föregående undersökning fort-
satte avhandlingen med att studera järnhanteringens och dess relaterade bran-
schers utveckling i Mellansverige under perioden 1805 till 1910. Dessa under-
sökningar företogs genom att analysera sysselsättningsstrukturer hos de mellan-
svenska församlingarna vid fyra referenstidpunkter: 1805, 1855, 1890 och 1910. 
Att nyttja sysselsättningsuppgifter för att undersöka industriell lokalisering och 
regionala skillnader motiverades utifrån att sysselsättningen speglar det aggrege-
rade behovet i ekonomin.  

Sysselsättningsstrukturen i de mellansvenska församlingarna jämfördes 
med varandra med hjälp av den statistiska klustermetoden DIANA för att på så 
sätt påvisa likheter och olikheter mellan olika församlingsgrupper. Analysen 
genomfördes i två steg vid respektive tvärsnitt där det första innefattade en ana-
lys av sektorssysselsättning för att sortera församlingar utifrån ansatsen om in-
dustridominerad eller icke industridominerad sysselsättningsstruktur. I ett andra 
steg analyserades industrins branschstruktur genom en klusteranalys av andelen 
sysselsatta inom branscherna gruvindustri, järnbruk/verk, metallindustri och trä- 
pappers- och cellulosa industri. Resultaten av dessa undersökningar visade att 
det vid samtliga tvärsnitt fanns tydliga skillnader bland Mellansveriges försam-
lingar sett till sysselsättningsstruktur. Åren 1805 till 1855 påvisade att bland de-
finierade industrisocknar (10 respektive 12 procent av den totala församlingspo-
pulationen) var den genomsnittliga industrisysselsättningen 31 respektive 23 
procent, vilket kan jämföras med de agrart dominerade församlingarna där 2 re-
spektive 3 procent av de sysselsatta var verksamma inom industrisektorn. Ser vi 
till tvärsnitten 1890 och 1910 fann vi ett liknande förhållande då industrisock-
narna (23-27 procent av den totala församlingspopulationen) innefattade en ge-
nomsnittlig industrisysselsättning om 27 respektive 43 procent. Jämförelsevis 
var genomsnittet för jordbruksförsamlingarna 8 respektive 13 procent av de sys-
selsatta verksamma i industrisektorn. Utifrån analysen av branschfördelningen 
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inom industrisocknarna vid respektive tvärsnitt kunde vi se ett tydligt brott. Re-
ferenstidpunkterna 1805 och 1855 innefattar industrisocknar som med en relativ 
tydlighet domineras av sysselsatta inom järnbruk/verk och gruvindustri. Vid de 
två avslutande tvärsnitten visar resultaten en mer diversifierad branschstruktur 
inom gruppen industrisocknar vid respektive tvärsnitt. Antalet församlingar do-
minerad av branschen trä- pappers- och cellulosaindustri ökar men framförallt 
sker en tydlig expansion av antalet och andelen sysselsatta inom metallindustrin. 
Vidare visar resultaten att antalet församlingar som präglades av en blandad 
branschstruktur ökar. 

Ett andra undersökningsområde utifrån dessa resultat var att analysera var i 
Mellansverige de framtagna industrisocknarna återfanns vid respektive tvärsnitt. 
Huvudresultatet av denna undersökning bestod av att vid tvärsnitten 1805 och 
1855 uppvisar den geografiska fördelningen ett relativt splittrat mönster, dock 
återfanns mindre agglomerationer av industrisocknar i Mellansveriges centrala 
och nordöstra delar. Vid de två sista tvärsnitten förändras bilden och ur resulta-
ten framträder ett större och relativt sammanhängande område i de centrala och 
östra delarna av Mellansverige med en koncentration av industrisocknar. Således 
kan vi se en större region som på ett markant sätt härbärgerade en relativt stor 
andel industrisysselsatta och ett omland som varken 1890 och 1910 upplevde en 
ökad industriell verksamhet. Ett annat centralt resultat var att en stor del av de 
församlingar som först 1890 och 1910 definierades som industridominerade 
hade en geografisk närhet till de tidigare agglomerationer som återfanns 1805 
och 1855. 

För att analysera och tolka lokaliseringsförändringar och regional utveck-
ling i Mellansverige återkopplade avhandlingen till de förklaringsfaktorerna som 
de teoretiska utgångspunkterna i samspel med tidigare forskning pekade på. Här 
tog avhandlingen fasta på faktorer som: teknisk och transportmässig utveckling, 
insatsvaror, relativpriser och konkurrens, organisatorisk förändring, samt det 
administrativa Bergslagen.  

I fråga om det administrativa Bergslagens samband med industrisocknarnas 
lokalisering är detta en institutionell variabel som används när vi beaktar indust-
riella koncentrationer. Med tanke på att regleringen av den institutionella regio-
nen definitivt försvann i slutet av 1850-talet kan sambandet framförallt 1890 och 
1910 vid första anblicken te sig något oklart. Dock kan vi utifrån lokaliserings-
undersökningar av näringen se en historisk kontinuitet från åtminstone 1500-
talet när det gäller järnhanteringens lokalisering och gränsen för det administra-
tiva Bergslagen. Näringen har under hela perioden fram till början av 1900-talet 
i högsta grad varit central inom detta område, dock med varierande intensitet vid 
jämförelse med övriga regioner i Sverige. Det är påtagligt att området som inne-
fattas av det administrativa Bergslagen både före, under och efter regleringens 
drygt tvåhundraåriga historia varit ett aktivt område för produktion, förnyelse 
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och utveckling inom svensk järnhantering. Sålunda kan vi här anlägga det lång-
siktiga perspektivet på näringens utveckling och rumsliga lokalisering, vilket 
innebär att det aktuella området innefattar en relativt stark industriell tradition 
som under 1800-talets förändrade förutsättningar bidrog till att näringen utveck-
lades för att möta en ny situation. I förlängningen betyder också detta att avreg-
leringen av industrin var en del i de förändrade ekonomiska förutsättningarna 
som järnhanteringen mötte vid ingången av och under seklet. I ett lokaliserings-
perspektiv kan också regleringen genom det administrativa Bergslagen ses som 
en mekanism som på politisk nivå motverkade en ökad koncentration av näring-
en, då syftet var att regionens skogstillgångar i första hand skulle komma tack-
järnstillverkningen tillgodo. Resultaten i framförallt kapitel 4 påvisar att det i 
synnerhet under 1700-talet lokaliserades ett större antal nya stångjärnshamrar 
och bruk utanför det institutionella området. Dock kan vi utifrån resultaten kon-
statera att den politiska ambitionen inte tillfullo samstämde med verkligheten då 
regionen har en nyanläggning av stångjärnshamrar. Detta kan tolkas som att det 
fanns en ekonomisk vinning i att anlägga nya bruk och stångjärnshamrar inom 
det administrativa Bergslagen, vilket torde komma sig av att regionen härbärge-
rade en i sammanhanget efterfrågad form av exempelvis specialiserad arbets-
kraft. Dessutom är de mellansvenska malmfyndigheterna i stor utsträckning lo-
kaliserade till de centrala delarna av Mellansverige och i stor utsträckning innan-
för den institutionella gränsen. Detta är framförallt tydligt, sett till produktions-
storlek, då vi beaktar Grängesfältens lokalisering vid de två avslutande tvärsnit-
ten, 1890 och 1910.  

Från slutet av 1700-talet och början av 1800-talet ställdes den svenska järn-
hanteringen inför en förändrad internationell marknad. Järnproduktionen i 
många andra europeiska länder ökade kraftigt och Sveriges relativa dominans 
påverkades och handelnspositionen förändrades markant. Detta har tidigare 
framförallt förklarats utifrån teknikskiftet då stenkol kunde nyttjas som huvud-
saklig energivara i järnframställning. Den nya situationen kan ses som en väg-
valssituation för den träkolsbaserade svenska järnhanteringen. Behovet av ratio-
nalisering och effektivisering för att möta konkurrensen blev under denna tid 
uppenbar för den traditionella produktionen. Vägvalet konkretiseras i fråga om 
träkolets vara eller icke vara som huvudsaklig energikälla för den svenska pro-
duktionen; valet stod mellan att övergå till den engelska formen av stenkolsbase-
rad produktion och att utveckla och rationalisera produktionen på basis av den 
traditionella energikällan. Näringen valde, till sin lejonpart, det senare alternati-
vet. Vid sidan av att landet och framförallt Mellansverige inte begåvats med 
några nämnvärda stenkolsresurser är det i detta fall intressant att beakta träkolets 
prisförhållande gentemot stenkolet. Analysen indikerade att sett till hela perio-
den utvecklades träkolspriset ogynnsamt i förhållande till priset på stenkol. Från 
1803 till och med 1830-talet var dock det ett relativt konstant förhållande mellan 
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de två varornas pris. Om vi beaktar den svenska utvecklingen av tekniska lös-
ningar i form av nya masugnar, nya smidesmetoder, valsning och de senare göt-
stålsprocesserna kan vi se att diskussioner och testverksamhet i stor utsträckning 
inföll under 1800-talets första hälft. De tekniska och teknologiska lösningarna 
kom dock framförallt att få ett generellt genomslag under 1800-talets senare 
hälft. Likafullt kan antas att den formativa perioden för teknisk förändring inföll 
under seklets förra hälft när vi ser till försöksverksamhet och fullskaliga pionjär-
anläggningar, vilka i huvudsak var lokaliserade till de centrala och nordöstra de-
larna av Mellansverige. Dock kom götstålsproduktionen igång efter denna peri-
od men å andra sidan var energivalet, träkol, redan gjort. Detta bidrog till att 
svensk järnhantering under huvuddelen av 1800-talet grundade sig på träkol som 
insatsvara i fråga om energi. Vidare skall i detta sammanhang också beaktas att 
det svenska tackjärnspriset i jämförelse med det engelska stenkolstackjärnet in-
dikerar en kvalitetsskillnad. I ett regionalt perspektiv och med tanke på lokalise-
ringsutveckling i Mellansverige kan detta tolkas som att näringen i regionen ut-
vecklade sin produktion inom ramen för regionens traditionella och upparbetade 
träkolsproduktion.  

Sökandet efter förklaringar till lokaliseringsförändringar av mellansvenska 
industrisocknar fortsatte genom att översiktligt studera betydelsen av fortsatt 
teknisk och transportmässig förändring. Mekanismernas betydelse för den rums-
liga förändringen är också en fråga om vilken riktning påverkan hade. Utifrån de 
teoretiska utgångspunkterna är detta en endogen process där industrin och regio-
nen förändrar utvecklingen och inte det motsatta.  

Om vi ställer den tekniska utvecklingen i ljuset av dessa antaganden kan vi 
inte se en alltigenom endogen process eftersom nya tekniska lösningar i stor ut-
sträckning härrörde från utlandet. Ett exempel är omställningen till lancashire-
smide som i stor utsträckning lät sig inspireras av engelsk produktionsteknik. Ett 
annat exempel är valsning som ej heller hade sitt ursprung inom den mellan-
svenska järnhanteringen. Å andra sidan kan vi se att Mellansverige och framför-
allt, under den senare tidsperioden, de centrala och östra delarna av området 
lyckas att förvalta de tekniska förändringarna i form av att de uppvisar en kon-
kurrenskraftig produktion.  

I fråga om den transportmässiga utvecklingen som påverkade industrins lo-
kalisering och storlek fokuserades kanalbyggnationer och järnvägsdragningar. 
Här uppvisas tydliga inomregionala initiativ där industrin och dess ägare kom att 
i enskild form bygga samt driva järnväg i regionen. Detta kan tolkas som att in-
dustrin hade en stor kontroll över var i geografin järnväg drogs samt att detta 
gjordes med industriintressen i första rummet. Detta gäller också kanalbyggna-
tioner under seklet där, vid sidan om mindre kanalprojekt, Trollhätte och 
Strömsholms kanal framhölls som viktiga. Kanalerna byggdes med ett stort pri-
vat inslag och betydde att i det första fallet Vänernregionen och i det andra södra 
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Dalarna fick en vattenväg till det östra respektive västra hav som omsluter lan-
det. Den transportmässiga utvecklingen kan på detta sätt ses som en del i den 
utveckling som inträffade under 1800-talets senare hälft och att industrin i Mel-
lansverige i högsta grad var delaktig och pådrivande i denna utveckling. Vad 
gäller järnvägsdragningar kan sägas att den blev mest omfattande i de centrala 
och östra delarna av Mellansverige, vilket tolkas som att industrin och dess äga-
re hade de bästa förutsättningarna för att genomdriva dessa större projekt. Detta 
kan också utifrån de teoretiska utgångspunkterna ses som att industrin i detta 
område innehade en sammanlagd förmåga att enas runt större investeringspro-
jekt. Detta innefattar också en dimension av ömsesidig tillit och en tro på att en 
kollektiv lösning kunde komma intressenter och regionen till gagn.  

Det var dock inte endast branschen järn- och stålindustri som upplevde 
kraftiga förändringar under perioden 1805-1910 utan också relaterade branscher. 
Dessa branscher, trä-, pappers- och cellulosaindustri, metallindustri och gruvin-
dustri stiftade vi bekantskap med redan under det första tvärsnittet 1805 när vi 
beaktade sysselsättningsstrukturen i de mellansvenska industrisocknarna. Vid de 
två inledande referenstidpunkterna såg vi framförallt att de två förstnämnda 
branscherna förvisso hade en del i den totala sysselsättningen men den kan anses 
ringa om man jämför det diversifierade mönster som framkom vid undersök-
ningarna 1890 och 1910. Träindustrin kom under mitten av 1800-talet att få ett 
kraftigt genombrott i Sverige, vilket också avspeglas i den mellansvenska sys-
selsättningsstatistiken. Branschens huvudsakliga expansion var dock geografiskt 
placerad norr om Mellansverige.  

När det gäller branschen metallindustri ser vi en tydlig expansion i Mellan-
sverige under 1800-talets senare hälft. I avhandlingen har vi, översiktligt, för-
sökt närma oss kopplingen mellan metallindustrin, innefattande den under seklet 
framväxande branschen verkstadsindustri, och den traditionella järnhanteringen. 
Den geografiska kopplingen till delar av Mellansverige påvisades utifrån sam-
bandet med järnhanteringen under den kraftigaste expansionsfasen 1626-1650 
och verkstadsföretagens lokalisering i Mellansverige 1931. Avhandlingen disku-
terade också den industriella kopplingen i form av ägande, organisation och pro-
duktutveckling. Tidigare forskningen om metallindustrin och framförallt verk-
stadsindustrin har pekat på att branschen utvecklades starkt under 1800-talets 
sista hälft och med ett genombrott från 1870-talet. Forskningen säger oss också 
att verkstadsindustrin skiljer sig från järnhanteringen av två skäl: ägande och 
lokalisering. Verkstadsföretag som grundlades under 1800-talet tenderade att 
lokaliseras till större städer i och utanför det område av Sverige som vi berört 
här. Vidare anses företagen ha ett annat ägande än den familjeägda struktur som 
sedan sekler varit betydande inom järnhanteringen. Ägandet inom verkstadsin-
dustrin var ett nationellt ägande där banker och finansiella grupper relativt tidigt 
och med en stor finansiell styrka präglade ägandet inom verkstadsföretagen re-
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dan under genombrottsfasen i slutet av 1800-talet och det tidiga 1900-talet. 
Denna form av ägande ser vi också inom järn- och stålindustrin när koncentra-
tionen till större anläggningar och mer kapitalintensiv produktion slår igenom i 
samband med götstålsprocessernas genombrott.  

Den tidigare forskningen pekar sålunda på att det fanns en skillnad mellan 
den i sammanhanget gamla näringen järn- och stålindustri och den nya framväx-
ande branschen verkstadsindustri. Denna bild har vi utifrån ett antal exempel, 
vid sidan av den rent geografiska, försökt att nyansera genom att söka andra 
kopplingar än att ett järnbruk och dess ägare inte i någon större utsträckning 
själva omformar bruk till, eller nystartar, en verkstadsindustri. Vi fann ett fåtal 
exempel på hur tidigare järnbruk omvandlats till verkstadsindustri, dock tycktes 
denna väg ej vara den huvudsakliga länken mellan de olika industribranscherna. 
Den första och kanske mest naturliga kopplingen var produkterna i sig själva. 
Järnet, eller rättare sagt stålet, blev en materiallänk mellan branscherna då verk-
stadsindustrin bidrog till högre krav på stålets kvalité och funktion och likaledes 
bidrog verkstadsindustrin till en tilltagande precision vad gäller maskiner och 
produkter. Utifrån detta fanns ett ömsesidigt utbyte mellan branscherna. Exemp-
len på framstående verkstadsföretag visar också på en mer personlig koppling 
mellan branscherna i form av individer som blev drivande i att anlägga verk-
stadsföretag. Vidare fanns en koppling i att verkstadsföretag var delaktiga att 
utveckla och förbättra järn- och stålindustrins produktionsorganisation. I detta 
fall lyftes ASEA fram som ett exempel på detta då vi fann ett utbyte ifråga om 
elektrifieringen av järn- och stålindustrin under slutet av perioden.  

Det skall dock poängteras att studien av kopplingar mellan järn- och stålin-
dustrin och metallindustrin på intet sätt kan sägas vara heltäckande eller full-
ständig. Således kan vi inte säga med säkerhet hur relationen såg ut eller vad den 
betydde för de två branschernas utveckling. Å andra sidan har vi pekat på att det 
förutom en geografisk närhet och statistiska samband mellan lokaliseringen den 
traditionella näringen och den växande verkstadsindustrin under det tidiga 1900-
talet fanns produktmässiga och personella länkar mellan branscherna. Detta tor-
de ha varit fruktbart för utvecklingen i de industriella delarna av Mellansverige. 
Det är just detta som hela undersökningen sammanfattningsvis kokar ned till då 
vi beaktar den rumsliga utvecklingen av industriell verksamhet under perioden 
1805-1910 och den tidigmoderna perioden. Agglomerationerna under den tidi-
gare delen var i huvudsak dominerade av järnhantering och gruvindustri. Under 
perioden från 1855 till 1910 utvecklas detta till att innefatta en omvälvande ut-
veckling av industriell verksamhet, både i ett geografiskt och i ett produktper-
spektiv. År 1890 och 1910 finner vi en tydlig koncentration av industrisyssel-
sättning i ett geografiskt omfattande, men sammanhängande, område av försam-
lingar i de centrala och nordöstra delarna av Mellansverige. Likaså finner vi 
inom detta område en mer diversifierad branschstruktur där framförallt metall-
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industrin andelsmässigt vuxit. Området har redan från tidigmodern tid haft ett 
relativt stort inslag av tidig industriell verksamhet.  

Utvecklingen var ett resultat av flera parallella och ömsesidigt beroende 
tendenser. Vi har kunnat skåda en järnhantering som tekniskt, organisatoriskt, 
logistiskt och produktmässigt upplevt en minst sagt omvälvande tid. Näringen 
kan sägas ha genomgått ett industriellt genombrott som tagit sig uttryck i pro-
duktionskoncentration, nya produkter och produktionsmetoder som avsevärt ra-
tionaliserat och effektiviserat den traditionella produktionsformen. Framförallt 
resultaten i kapitel 4. visade en omfattande strukturförändring genom 1800-talets 
bruksdöd. Ägandet inom näringen utvecklades från ett regionalt ägande, med 
kopplingar till handelskapitalet, till ett mer nationellt ägande med en övergång 
till aktiebolag och större finansiella grupper. Tiden under slutet av 1800-talet 
och det första årtiondet av 1900-talet är en dynamisk period som innefattar små 
och stora producenter i kontrast mot vad som komma skulle för stålindustrin. I 
denna dynamiska period återfinns också framväxten av en ny bransch – verk-
stadsindustrin – som hade en geografisk närhet till de tidigare verksamheterna i 
ett kluster av företagande och industriell produktion. I denna process var träin-
dustrin en konkurrent vad gäller råvaran, vilket också torde bidra till en ökad 
effektivisering och ett omvandlingstryck i form av teknisk utveckling av energi-
sidan. De mellanbranschliga relationerna och det faktum att andra branscher 
lyckades utveckla och förstärka den industriella verksamheten inom ett geogra-
fiskt område ses här som en indikator på förändringar från agglomeration till 
kluster. I denna övergång finner vi att alla delar av Mellansverige inte upplevde 
ett industriellt genombrott och andra, framförallt den västra delen, genomgick en 
relativ tillbakagång, sett utifrån järn- och stålindustrin, när industrin koncentre-
rades till de centrala och östra delarna av Mellansverige. Med andra ord uppvi-
sar Mellansverige också 1910 stora regionala variationer i fråga om industriellt 
genomslag i de enskilda församlingarna och många socknar som var jordbruks-
dominerade 1805 var också dominerade av sektorn hundrafem år senare. Å 
andra sidan påvisar studien att agrarförsamlingar vid de två första tvärsnitten 
som hade en närhet till industriagglomerationer i centrum och de östra delarna 
av Mellansverige upplevde en industriell utveckling under 1800-talets sista hälft. 
Detta kan tolkas som att det inom regionen finns en historisk utveckling av loka-
la marknader som i den industriella genombrottsfasen bidrar till en positiv ut-
veckling i just detta område.     

Agglomerationer under perioden 1805 och 1855 kan liknas vid formella re-
gioner som definieras utifrån att vara härbärgerande för en viss typ av industriell 
verksamhet. I våra studier finner vi en likhet och en grund för definition utifrån 
järnmalmen, skogen, vattnet, yrkesspecialiserad arbetskraft och produktion av 
järnvaror. Grunden i detta är vad vi ansåg utgöra kärnan för att kalla ett geogra-
fiskt område en industriell agglomeration. De sammangyttrande krafterna be-
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gränsar sig i denna regiondefinition till arbetskraften, råvaran och energin. Såle-
des uppkom den formella regionen utifrån att dessa tre krafter hade ett större 
inslag i dessa områden än i andra. Förändringen under 1800-talets andra hälft 
betyder också att de geografiska koncentrationerna av industrisocknar definieras 
annorlunda utifrån ett regionperspektiv. Det omfattande industriella klustret som 
uppkommer i tvärsnitten 1890 och 1910 övergår under denna tid till att definie-
ras som en ekonomisk eller funktionell region där också det ekonomiska funk-
tionssättet inbegrips i regiondefinitionen. Således är det en region baserad på 
inomregionala relationer med avseende på frågor som transporter, kritisk massa, 
förmåga till omstrukturering, produktutveckling och finansiell styrka. I ett eko-
nomiskt historiskt perspektiv kan vi också diskutera förändringen på lång och 
kort sikt. I ett långsiktigt perspektiv har de centrala delarna av Mellansverige 
åtminstone sedan 1500-talet uppvisat en tradition av järnhantering och omvand-
ling inom näringen. Agglomerationer av näringen har genom sekler återfunnits i 
området och på detta sätt skapat en grogrund för en specialiserad arbetskraft, 
vilket är en stor del i det vi ovan kallat kritisk massa. Likaså finner vi i detta om-
råde en tradition av produktion utanför jordbruksektorn, vilket i sin tur, också 
skapade en lokal marknad. Med avseende på frågan om lokala marknaders ut-
veckling svarar inte avhandlingen explicit på frågan om vilka församlingar som 
integrerades med vilka och hur olika kontaktytor förändrats över tid. Detta ligger 
utanför avhandlingens direkta syfte. Dock kan man måhända anta att geografis-
ka församlingsgrupper som upplevt en högre industriell aktivitet borde integrera 
agrara församlingar i sitt närområde. Således torde de olika lokala marknaderna 
följa de föränderliga krafter som lokaliseringen av järnhanteringen skapat under 
framförallt den tidigmoderna perioden. Under 1800-talet och genom framförallt 
process och utveckling inom industrin under seklets senare hälft torde dessa re-
lationer utvecklats men också förändrats. Utvecklingen består av att vi finner en 
tydlig ökning av en mer diversifierad industriell verksamhet som också inbegri-
per tidigare agrart dominerade församlingar. Dock torde kontaktytorna ha för-
ändrats genom att exempelvis transportmöjligheter förbättrades, vilket troligtvis 
betydde att kontakter med utomregionala platser ökade i det industriella genom-
brottets spår.  

Kontaktytorna i de lokala marknaderna borde också ha påverkats av tillväx-
ten i relaterade branscher, såsom metallindustrin, där nya ägargrupper växer 
fram, vilka också uppvisade en lokalisering och ett ägande till städer utanför 
Mellansverige och de traditionella koncentrationerna av järnhantering.  

Styrkan i områdets järnproduktion visar sig när efterfrågeförändringar infal-
ler i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet då industrin i norra och södra 
Sverige upplever en tydligare utslagning än vad som är fallet i Mellansverige. 
Detta har att göra med de förändringar som infinner sig under 1800-talet i och 
med att den tekniska, logistiska och produktmässiga utvecklingen accelererar 
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med en kraft som tidigare ej kan återfinnas i sammanhanget. Förändringen ger 
på detta sätt nytt spelrum för ekonomiska krafter som Mellansverige härbärgera-
de och bidrar också till att den mellanbranschliga relationen kom att förändras 
och utvecklas. I denna dynamiska period av ny efterfrågan och nya förutsätt-
ningar för industriell verksamhet finns i de centrala och östra delarna av Mellan-
sverige en industriell förmåga att möta den nya tiden och dess förändrade krav 
på produkter och produktion. I detta område tar förändringarna fart och regionen 
lyckas att både ställa om sin produktion och bli en ledande region för den fort-
satta industriella och ekonomiska utvecklingen i Sverige. Detta kan tolkas som 
att det uppkomna klustret under denna period innefattas av en historisk upp-
byggd kompetens i de områden som blir en stor del av det svenska industriella 
genombrottet och präglas av en ”industry in the air”-situation som omfattar pro-
dukter och produktion som utgår från järnets olika användningsområden.  

Sammanfattningsvis visar studien att regioner och deras gränser är rörliga 
genom att den industriella verksamhet som är dess kärna ständigt är i förändring 
och utveckling. Dock finner vi varierande kraft och styrka när vi anlägger ett 
longitudinellt perspektiv på en närings geografiska utveckling och en tydlig 
platsbundenhet och kontinuitet när vi beaktar pendelrörelsen i lokalisering mel-
lan 1500-talet och det tidiga 1900-talet.       
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Bilaga 
 

Bilaga. Dendrogramtolkningar 1805, 1855, 1890 och 1910 
Denna bilaga innefattar tolkningar av dendrogram för sysselsättningsstruktur och 
branschstruktur vid respektive tvärsnittsår. Dendrogrammen återfinns i Appen-
dix 11. Nedan ges en textmässig beskrivning av de grupperingar som gjorts i 
respektive dendrogram. 
 
Sysselsättningsstruktur 1805 
Olikheter och likheter i sysselsättningsstrukturen bland de 387 församlingarna 
har presenterats i dendrogram, vilket beskrevs i avsnitt 5.3.3. I detta finner vi det 
upp-och-ner-vända trädet som visualiserar de mellansvenska församlingarnas 
likheter och olikheter med avseende på sysselsättningsstruktur. Den statistiska 
tekniken är, som ovan nämndes, deskriptiv till sin natur, vilket innebär att vi 
måste vända tillbaka till det empiriska grundmaterialet för att skapa en förståelse 
för vad det aktuella dendrogrammet egentligen säger oss.  

Tillbakablicken i utgångsmaterialet ger oss därför förståelse för vilka likhe-
ter och olikheter dendrogrammets församlingar och församlingsgrupperingar 
härbärgerar. Om vi beaktar resultatet i Appendix 11 finner vi fem församlings-
typer, med avseende på sysselsättningsstruktur.  Vid den första delningen, högst 
upp, delas objekten i två delar. Den vänstra delen innefattar församlingar med 
relativt hög industrisysselsättning (markerade med 2) och vissa städer (1), där de 
sistnämnda socknarna innefattar en högre andel sysselsatta inom handel än övri-
ga. Bland gruppen 1 har två församlingar, Kristinehamns sf och Sala sf (1X), 
plockats ut och definieras som tillhörande gruppen industrisocknar. 

I den högra delen av dendrogrammet återfinner vi en ytterligare delning, 
vilken till vänster följs av en delning som innefattar församlingsgrupper av typ 
(3), (4) och (5) och till höger gruppen (6). Ett generellt drag för dessa, utom 
grupp (5), är att sysselsättningsstrukturen domineras av sektorn jordbruk. Att de 
är uppdelade i tre grupper är resultatet av att jordbrukets andel av sysselsättning-
en varierar inom ett relativt större intervall och för grupp (4) är detta kombinerat 
med en relativt liten andel industrisysselsatta. Gällande grupp (5) har socknarna 
definierats som industrisocknar. De innefattar en relativ stor andel industrisys-
selsatta kombinerat med en högre andel jordbrukssysselsatta än socknarna i 
grupp (2), vilket också förklara varför församlingar i grupp (5) inte har gruppe-
rats tillsammans med övriga industrisocknar i grupp (2). 
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Branschstruktur 1805 
Dendrogrammet uppvisar fem typer av branschstrukturer bland industrisocknar-
na, där den största gruppen järnbruk/verk (2) återfinns i trädets vänstra del. För-
samlingar grupperade som (1) domineras av gruvindustri och grupp (3) utgörs 
av församlingar där sysselsatta inom metallindustri utgör den huvudsakliga sys-
selsättningen. Vidare finner vi branschgruppen, (4), där trä- pappers- och cellu-
losaindustri dominerar. Den avslutande grupperingen, (5), innefattar församling-
ar med en blandad branschstruktur. Det vill säga, där två eller flera branscher 
har en liknande andel av industrisysselsatta.  
 
Sysselsättningsstruktur 1855 
I dendrogrammet finns fyra grupperingar av församlingstyper. Industrisocknar 
återfinns i grupp (3) där en relativt stor andel av populationen var sysselsatt 
inom industrisektorn. Ett annat karakteristikum för denna grupp är den relativt 
låga jordbrukssysselsättningen. I likhet med 1805 finner vi även i detta resultat 
en gruppering, (1), där strukturen innefattar stadsegenskaper med en relativt låg 
andel sysselsatta inom industri och jordbruk, kombinerat med handelssysselsat-
ta. Inom denna grupp har några församlingar definierats som industrisocknar. 
Dessa (1X) är: Film, Nyköpings Sankt Nicolai sf, Nyköpings Östra sf, Torshälla 
sf, Sala sf, Falu Kristine sf och Stora Kopparberg sf. De två återstående grup-
perna (2) och (4) har en dominans av jordbrukssektorn. Särskiljningen mellan de 
båda kommer sig av att i grupp (2) kan en något lägre andel jordbruksysselsatta 
och industrisysselsatta skönjas. 
 
Branschstruktur 1855 
I likhet med resultatet 1805 kan vi se att år 1855 utgör Järnbruk/verk (2) den 
största branschgruppen, vilken upptar centrum i dendrogrammet. Vänster om 
detta finns huvudgruppen som domineras av gruvindustri (1). Församlingsgrup-
per där metallindustri (3) och trä- pappers och cellulosaindustri (4) dominerar 
återfinns i trädets högra del. Även detta tvärsnitt innefattar församlingar som 
definieras av en blandad branschstruktur (5). 
 
Sysselsättningsstruktur 1890 
I detta dendrogram framkommer fyra grupper av typförsamlingar där två av 
grupperna har definierats som industrisocknar. Dessa två, (2) och (2X) uppvisar 
en likhet genom en relativt stor andel industrisysselsatta och en lägre andel jord-
bruksverksamma. Skillnaden ligger i att gruppen (2X) uppvisar en industriandel 
om 13 till 20 procent och gruppen markerad (2) har en industriandel som är lägst 
20 procent. Den sistnämnda utgör också lejonparten av de församlingar som de-
finierats som industrisocknar. Vidare ger resultatet också vid handen två försam-
lingsgrupper som har ett relativt högre inslag av jordbrukssektorn. Gruppen 

 187



markerad med (1) är dominerad av jordbrukssysselsättning och grupperingen 
markerad med (5) kombinerar denna jordbruksdominans med en relativt stor an-
del ospecificerad arbetskraft. 
 
Branschstruktur 1890 
I detta dendrogram återfinns fyra grupperingar av branschstrukturer där gruv-
brytning och tillverkningsindustri (1) återfinns i dendrogrammets vänstra del. 
Därför består denna grupp av både sysselsatta inom järnbruk/verk och gruvindu-
stri. Delningen som uppkommer i centrum av trädet härbärgerar församlingar 
dominerade av metallindustri (3). I den högra delen återfinns församlingar kate-
goriserade som trä- pappers- och cellulosaindustri (2) samt blandad bransch-
struktur (4).    
 
Sysselsättningsstruktur 1910 
Resultatet inbegriper ett träd där sex olika församlingsgrupperingar har urskiljts. 
Fyra av dessa har klassificerats som industrisocknar och framträder i dendro-
grammets vänstra del. Den första (1) består av församlingar med en tydlig indu-
strisysselsättning och den andra (2) hyser socknar där strukturen är präglad av 
industri och handel. Grupp (3) avviker från den föregående genom att inom den-
na också återfinns en del jordbrukssysselsatta. Den fjärde (4) och sista typen 
som definierats som industrisocken inbegriper församlingar som liknar varandra 
strukturmässigt genom att kombinera en relativ stor andel industri och jord-
brukssysselsatta. I dendrogrammets högra delning återfinns två grupper som är 
jordbruksdominerade. Grupp (5) kombinerar den relativt stora andelen jord-
brukssektor med viss industrisysselsättning. Den sista och sjätte gruppen (6) ka-
rakteriseras av sin tydliga jordbruksdominans i aktuella församlingar.   
 
Branschstruktur 1910 
I likhet med de två första tvärsnitten faller en uppdelning om fem grupper ut i 
dendrogrammet. Industrisocknar dominerade av gruvindustri (1) återfinns i 
dendrogrammets vänstra del och höger om denna delning hyses järnbruk/verk 
(2). I den högra delen träder grupperna metallindustri (3), trä- pappers- och cel-
lulosaindustri (4) samt industrisocknar med en blandad branschstruktur (5) fram. 
 

 188



Summary 
In international economic historical research it has been demonstrated that eco-
nomic growth and industrial change to a great extent were regional phenomena. 
Some regions in individual countries experienced a strong economic and indus-
trial activity in the early modern period while other parts of the countries 
showed a relative stagnation. In Western Europe these tendencies were accentu-
ated in connection with the British industrial revolution and the ensuing indus-
trialisation of various countries. However, as has been shown by a number of 
authors, there were great regional differences as to industrial activities both be-
fore and after the industrial breakthroughs. Hence, a regional perspective will 
enhance our understanding of the industrialisation process as well as of its pre-
conditions. 

It has also been shown that processes of industrialisation were characterised 
by gradual developments as well as shorter periods of rapid economic growth in 
different regions. This image of Western European industrialisation provides the 
background for the present thesis and justifies a long-term regional study of in-
dustrial growth in Sweden. Without doubt, iron production is the most con-
spicuous industrial activity in Sweden, with Central Sweden and Bergslagen as 
the core area. Central Sweden with its iron production has also attracted atten-
tion in international research as one of the important industrial regions in West-
ern Europe. However, since very few studies of this type have been made for 
Sweden the thesis deepens our knowledge of the development of iron production 
in a regional and long-term perspective.  

The aim of the thesis is to study early modern industrial dynamics espe-
cially the long-term performance of iron production and its localisation in Cen-
tral Sweden and continuities as well as discontinuities over time attract attention. 
To fulfil this aim, the following main questions were asked: 1) How did Swedish 
iron production and export behave in the period 1368 to 1910 and how can 
growth and stagnation during different sub-periods be explained? 2) Where and 
when were ironworks and tilthammers established and closed down during the 
period from 1500 to 1910? 3) How did the geographical distribution of iron pro-
duction, iron ore industry, metal industry and wood, paper and pulp industry 
change in Central Sweden during 1805-1910? 4) How did changes in technology 
and techniques, transport facilities, inputs, relative prices, competition, owner-
ship and organisation, and institutions affect the distribution of iron production 
and other industrial branches in Central Sweden 1805-1910? 

To fulfil the aim of the thesis, studies of iron production and localisation in 
a national perspective were carried out and, furthermore, regional industrial de-
velopment in Central Sweden during the period 1805-1910 was studied.  
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The empirical basis for the estimate of the performance of iron export and 
production from the second half of the 14th century up to 1910 was a compila-
tion of data provided by previous research and a critical evaluation of this in-
formation. From 1738 onwards, official statistics were used. The localisation 
changes of the industry in the early modern period were investigated by evaluat-
ing and processing available data and visualising them on a number of maps. 
These maps show established and closed iron works and tilthammers in 25-year 
periods from the 16th century onwards.  

The study of the iron industry in the period 1805-1910 was based on compi-
lation and analyses of the employment structure in the Central Swedish parishes 
in four benchmark years, 1805, 1855, 1890 and 1910 and was carried out with 
the help of statistical cluster analysis (the DIANA application). The analysis of 
the employment statistics for the parishes in each of the benchmark years con-
sisted first of arranging them on the basis of the relative importance of the num-
ber of employed in industry and in agriculture, respectively. The next step was 
to analyse the industrially dominated parishes to find out whether a certain in-
dustrial branch comprised a large part of the total number of industrially em-
ployed. The reason why employment was chosen as the empirical basis for the 
study of the respective industries’ regional development 1805-1910 was the 
availability of sources. The employment statistics provide the possibility to 
study the interaction between and development of growing industrial branches in 
Central Sweden in the 19th century. In this way it was possible to study how the 
iron ore industry, the metal industry and the wood, paper and pulp industry de-
veloped during the period of investigation. 

This study shows how industrial firms start and develop in a dynamic way. 
The importance of institutions for this process concerning the iron industry was 
great. Iron production was permeated by strong regulations but at the same time 
these diverged between different parts of Central Sweden. Parishes were for-
mally regulated as a bergslag (a special iron industry regulation) during the pe-
riod from the 1630s to the 1850s and together they formed a connected institu-
tional region, the administrative Bergslagen. There, the industrial units had 
privileges and rules for the iron production.  

The first important result of the investigation is that the Swedish iron export 
increased rapidly in the 16th century and also in the 17th. This had to do with the 
breakthrough of bar iron which soon replaced the old form of iron called os-
mund iron. A certain increase of export went on up to the 1740s with a con-
spicuous interruption during the so called great Nordic War in the early 18th cen-
tury. From the 1740s there was stagnation till the 1820s when an expansion 
commenced and in the rest of the period under study the export grew fourfold. 
The estimate of the Swedish iron export mirrors to a great extent the production 
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performance since the share of export in total production was great, often around 
80 percent.  

The distribution of iron production showed variations as to geographical 
patterns over time and there were rather distinct chronological phases as well. 
An expansion of established ironworks and tilthammers commenced in the end 
of the 16th century and reached its highest annual average in the 1630s with al-
most 10 established units. In the rest of the 17th century the expansion went on, 
however with a lower annual average. The localisation of new establishments in 
the 16th and early 17th centuries was mainly concentrated to the inner part of 
Central Sweden. During the rest of the 17th century the concentration to this area 
became less apparent and there were tendencies towards a wider localisation. 
These tendencies became more evident towards the end of the century. Above 
all the western part of Central Sweden showed a great number of new units and 
the tendency towards diffusion outside the administrative Bergslagen became 
more and more obvious in the 18th century with new ironworks and tilthammers 
in Northern and Southern Sweden. Thus, the localisation became more and more 
scattered over the country in the early modern period.  

When combined with the study of the close-down of ironworks and tiltham-
mers we find that Central Sweden was the main area for iron production but the 
strength of the concentration varied over time. In the 19th century a marked 
close-down of units – the so called ironworks death – took place and this was 
much more accentuated in Northern and Southern Sweden which then strength-
ened the concentration of the iron industry to Central Sweden. The diffusion of 
production units within this area is illuminated by the outcome of the employ-
ment study for 1805-1910. Already in 1805 there were clear differences between 
the parishes. Those which were dominated by industrial employment were more 
diffused over the area in the benchmark years 1805 and 1855 than in 1890 and 
1910. Small agglomerations of industrial parishes could, though, be found in the 
central and north eastern parts of Central Sweden. In the last two benchmark 
years the number of industrial parishes had increased and so had the share of 
employed in manufacturing industry. Furthermore, the industrial parishes were 
concentrated to a large cluster which covered the inner parts of Central Sweden 
with an expanse up to the Gävle area in the north eastern part. The studies of 
industrial branches also showed a diversification where the wood, paper and 
pulp industries and above all the metal industries were fast growers. The metal 
industries also showed a geographical closeness to the traditional iron and steel 
industry  

The second main outcome of the investigation has to do with the continuity 
concerning the localisation of the iron industry. The historical continuity and the 
confinement to a certain area are evident from the analyses of various localisa-
tion factors in which a number of logit-models were employed. The status of a 
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parish as industrial at one time point was to a great extent decisive for its status 
as industrial at a later date. The existence of an iron ore mine in the parish and if 
the parish was situated inside the administrative Bergslagen also enhanced the 
probability for it to be defined as an industrial community also long after the in-
stitutional regulation of Bergslagen had been abolished in the 1850s. The analy-
sis also showed that there was a marked continuity between the early modern 
patterns of localisation of the iron industry and the localisation of the engineer-
ing industrial firms 1931. There was also a connection between the localisation 
of engineering firms and the industrial communities in the 19th century and also 
with the administrative Bergslagen. Furthermore, a connection was traced be-
tween the localisation of the engineering firms and that of ironworks and 
tilthammers in the expansion period of iron production 1626-1650. However, the 
early modern localisation did not show a significant connection with the indus-
trial parishes’ localisation in 1855, 1890 and 1910, which means that the results 
are not unambiguous.  

The third main result of the study is that geographical vicinity of communi-
ties to others with industrial activities contributes to industrial growth. This was 
studied through a factor called closeness which means that having one ore more 
industrial communities as neighbours positively influenced the probability for a 
parish to be industrial. In this way industrial communities tend to concentrate 
geographically and thereby to form clusters. For 1855 this was not significant 
but for 1890 it was pretty evident. For 1910 it was shown that if a parish had 
more than one neighbouring industrial community, the probability of its being 
industrial was great. This can be interpreted so that the importance of closeness 
increased between 1890 and 1910. Thus, between these years there was a grow-
ing concentration in the geographical area in question of industrial parishes 
where several industrial branches dominate employment. In a long-term per-
spective it seems that agglomerations of industrial activities form an environ-
ment which can cope with episodes of increasing transformation pressure in a 
better way than isolated units. Geographical concentrations which, historically 
seen, are characterised by “industry in the air” have a high propensity to adapt to 
changes in the industrial environment. 

To sum up, this thesis shows that the Swedish long-term regional industrial 
development is similar to that in other Western European countries. Certain ba-
sic mappings and analyses of the regional industrial performance in Sweden and, 
especially, Central Sweden from the late Middle Ages to the early 20th century 
were made. On this basis it is possible to make studies in depth on various re-
search issues that have only been touched upon. One such issue has to do with 
the relation between the traditional iron and steel industry on the one hand and 
the growing engineering industry on the other in the second half of the 19th cen-
tury and the early 20th century. Another issue is to make a more deep-going 
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study of the early modern production regulations and restrictions of the iron in-
dustry and its relation to markets both in Sweden and abroad. 
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