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ABSTRACT 

COMMUNICATIONS, ACCESSIBILITY, TRANSFORMATION. A Study of the Interplay of Communi
cations Networks and Industrial Structure in Medium-sized Swedish towns 1850-1970. (KOMMUNIKA
TIONER, TILLGÄNGLIGHET, OMVANDLING. En studie av samspelet mellan kommunikationsnät och 
näringsstruktur i Sveriges mellanstora städer 1850-1970). 230+14 pp. Swedish text with a summary in 
English. 
Hans Westlund, Department of Economic History, University of Umeå 1992. 

This study deals with the relationship between communications networks and economic structure in 
medium-sized Swedish towns 1850-1970. Medium-sized towns have been defined as those which were 
ranked 4th-20th in terms of population at two points in time: in the year 1900, when industry had 
established a foothold and the most important railways had been built, and in the year 1970, at the end of 
the period studied. This means that the group studied comprises 22 towns. The communications networks 
which are examined are shipping, railways and roads. The economic structure is studied at various levels 
from economic sectors to sub-branches. 

Two measures have been constructed for the purpose of establishing the positions of the towns in the 
communications networks: accessibility and nodality. The former is calculated on the basis of distance 
from other towns and their populations. The latter is computed via quantification of the towns' access to 
the links of the respective networks and an assessment of the quality of these. 

Statistical relation analyses of correlation and regression type have been the principal method of 
analysis, which has been supplemented, however, by information culled from urban monographs and other 
studies. 

The study shows that there is a relationship between communications networks, primarily the railways, 
and the transformation of the towns' economic structures during the first half of the period studied. The 
predominant alignment of this relationship appears to be that the structural transformation precedes the 
expansion of the railways. Among the various economic sectors, the relationship between industry and the 
railways is the clearest. The relationship changes direction with the passage of time and can be divided into 
four phases: 

1. 1850s - 1870s. The towns with strongest population and industrial growth attract railways to 
themselves and are themselves most active in expanding the railways. A weak correlation between 
accessibility of towns in the shipping network and industry dwindles away when the railways begin to 
expand. 

2. 1870s - 1900. The relationship between indus try and railways is two-way. 
3. 1900-1950. The building of the most important railways is completed. Industry continues to adapt 

to accessibility within the railway network. 
4. After 1950. The medium-sized towns begin to be deindustrialised as the service sector undergoes 

vigorous growth. The correlation between industry and railways weakens. 
On the other hand a supplementary study of conditions at regional level shows that railway expansion 

preceded structural change. In the rural parts of Sweden the railways were an important driving force 
behind urbanisation and industrialisation, and they created a special type of new population centre -
"station villages", as they were called - which came to function as industrial focal points in the 
countryside. Many of these station villages rose to the status of towns later on. 

At lower levels of the economic structure the relationships between economic activities and 
communications networks are not statistically guaranteed as a rule. This is interpreted to mean that at first 
it was only large aggregates such as population density and total industry that were capable of influencing 
railway expansion. In similar fashion the railways later became a factor exercising influence primarily at 
the macro level, while at the micro level they formed only a base on which a number of other location 
factors were collected and evaluated before the individual firms reached their decisions. 

Keywords: urban history, transport history, infrastructure, structural change, communications network, 
accessibility, railways, regional development. 
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an important driving force behind urbanisation and industrialisation, and they created a 
special type of new population centre - "station villages", as they were called - which came to 
function as industrial focal points in the countryside. Many of these station villages rose to 
the status of towns later on. 

At lower levels of the economic structure the relationships between economic activities 
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mean that at first it was only large aggregates such as population density and total industry 
that were capable of influencing railway expansion. In similar fashion the railways later be
came a factor exercising influence primarily at the macro level, while at the micro level they 
formed only a base on which a number of other location factors were collected and evaluated 
before the individual firms reached their decisions. 

Keywords: urban history, transport history, infrastructure, structural change, 
communications network, accessibility, railways, regional development. 

Umeå Studies in Economic History 16 
Distributor: Department of Economic History, University of Umeå, S-901 87 Umeå, Sweden. 

Doctoral dissertation at University of Umeå, Sweden 1992. 
(c) Hans Westlund 
ISBN 91-7174-654-4 
ISSN 0347-254X 
Printed in Sweden by Minab, Surte 1992. 



FÖRORD 

"The great thing is to last and get your work 
done and see and hear and learn and under
stand; and write when there is something that 
you know; and not before; and not too damned 
much after. Let those who want to save the 
world if you can get to see it clear and as a 
whole. Then any part you make will represent 
the whole if it's made truly. The thing to do is 
work and learn to make it. No. It is not enough 
of a book, but still there were a few things to be 
said. There were a few practical things to be 
said." 

Ernest Hemingway 

Denna avhandling har sin utgångspunkt i två problem som under senare 
delen av 1980-talet på allvar började diskuteras inom samhällsforsk
ningen. Det första problemet gällde den förändring av samhällsstrukturen 
som yttrade sig i en ökad betydelse för nätverken, vilka i motsats till den 
dominerande typen av samhälleliga organisationsformer, ansågs vara 
icke-hierarkiskt uppbyggda och oberoende av rumsliga avstånd. Det 
andra problemet gällde den fortsatta utvecklingen för mellannivåerna, 
vilka formats i de hierarkiska och rumsligt uppbyggda organisationerna. 
Skulle dessa mellannivåer bli överflödiga i och med nätverkens öka 
betydelse? 

Dessa övergripande problem blev vägledande för utformningen av 
forskningsprojektet "Mellanstora städer i Sverige 1820-1970 - destabili-
serande faktorer i ett stabilt tillväxtförlopp", inom vilket arbetet med 
denna avhandling försiggått. Projektet har letts av institutionens dåva
rande professor, Ulf Olsson, som tillika varit min huvudhandledare. Bi
trädande handledare har varit forskarassistent Dan Bäcklund. Ulf har, 
även sedan han 1989 flyttade till Handelshögskolan i Stockholm, fortsatt 
som min handledare och hans stöd, uppmuntran och vänlighet kan inte 
nog värdesättas. Dan har, trots att mina besök vid institutionen inte all
tid varit så täta, fungerat som min dagliga projektkompanjon och med 
aldrig sinande intresse har han kommenterat utkast efter utkast och stän
digt satt fingret på de avgörande punkterna. Ett stort och varmt tack till 
er båda! 

En rad övriga forskare har också varit med och läst och kommenterat 
olika versioner av avhandlingsmanuskriptet. Professor Börje Johansson, 
CERUMs dåvarande föreståndare, var den som kom med den ursprung
liga idén till projektet. Börje har, vid sidan av alla andra järn han har i 
elden, hållit sig informerad om projektets gång och även kommenterat 
en slutversion av avhandlingen. Vår institutions nuvarande professor, 
Olle Krantz har läst manuskriptet och kommit med viktiga förslag till 
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förbättringar. Professor emeritus Erik Bylund har välvilligt ställt sin sto
ra erfarenhet till förfogande och studierektor Hans Stenlund har kom
menterat de statistiska metoderna. Jag har fått tillfälle att presentera av
handlingens resultat vid Stadshistoriska Institutet vid Stockholms univer
sitet under ledning av professor Lars Nilsson. Jag har även haft förmå
nen att diskutera flera papers vid fors karmöten inom forskningsprog
rammet "Funktioner och samspel i regionala nätverk", som letts av 
professor Gunnar Törnqvist och till vilket ett fyrtiotal forskare inom 
olika samhällsvetenskapliga ämnen varit knutna. Till alla dessa vill jag 
rikta ett varmt tack. 

Kamraterna i det högre seminariet vid institutionen har inte bara 
kommit med synpunkter och råd, utan de har även blivit mina goda 
vänner. Hans-Olof Byqvist hjälpte mig med datorkörningar när jag var 
pappaledig. Den övriga personalen har också varit behjälplig, särskilt 
Bengt Grundström som utfört en hel del av det tunga excerperingsarbe-
tet. Fil. dr. Mats Lundmark vid Kulturgeografiska Institutionen vid 
Uppsala Universitet släppte allt han hade för händer, för att göra kartor 
åt mig. Den engelska sammanfattningen har översatts av Mr Geoffrey 
French. Vidare har jag fått god service vid de arkiv och bibliotek jag 
anlitat; jag vill särskilt nämna den välvilliga personalen vid biblioteket i 
Kälarne. Tack ska ni ha allihopa. 

Under mina otaliga besök i Umeå har Hans-Urban Strand varit min 
ständige värd. Hur jag än försöker kommer jag aldrig att kunna återgäl
da hans gästfrihet. Tack Hans-Urban! 

Projektet "Mellanstora städer..." har finansierats av Riksbankens Jubi
leumsfond, vilket har gjort det möjligt för mig och min familj att leva 
under normala ekonomiska omständigheter. Under den inledande delen 
av min forskarutbildning fick jag stipendier från Hierta-Retzius' fond 
vid Kungl. Vetenskapsakademin och från Kempefonden vid Umeå Uni
versitet. 

Sist men inte minst vill jag tacka mina närmaste: Pappa, som hjälpt 
mig med så många praktiska saker hemma på gården som jag inte haft 
tid med och LouLou och lilla Ellen, som sett till att jag låtit bli att 
arbeta på kvällar och helger. 

Vallsjön i Mars 1992 

Hans Westlund 
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TEORIER OCH BEGREPP 





1. 
KOMMUNIKATIONERNAS BETYDELSE FÖR 

NATIONERS OCH REGIONERS VÄLSTÅND 

"Good roads, canals and navigable rivers, by diminishing the 
cost of carriage, put the remote parts of the country more 
nearly upon a level with those in the neighbourhood of the 
town. They are upon that account the greatest of all 
improvements ... though they introduce some rival commodi
ties into the old market, they open up many new markets to 
its procure".1 

Adam Smith är varken den forste eller siste samhällsf ors karen som 
betonat kommunikationernas stora roll i den allmänna ekonomiska ut
vecklingen, marknadens utvidgande och i utjämningen av regionala 
skillnader. Joseph Schumpeter tillhör också dem som framhållit samfärd
selns betydelse, med sin historiska "teori" om de fyra stora innovatio
nerna: ångmaskinen, järnvägen, elektriciteten och bilen.2 Detsamma gäl
ler W W Rostow som i sin "take-off"-teori sammanfattar bl a följande 
påverkan från järnvägarna på den ekonomiska tillväxten: 

"First, it has lowered internal transport costs, brougth new 
areas and products into commercial markets and, in general, 
performed the Smithian function of widening the market. 
Second, it has been a prerequisite in many cases, to the 
development of a major new and rapidly enlarging export 
sector which, in turn, has served to generate capital for 
internal development..."3 

Till denna allmänt ekonomiska syn på kommunikationerna hör även 
utvecklingsteorierna om betydelsen av "social overhead capital" i vilket 
infrastrukturen för kommunikationer är en viktig del.4 

Den gemensamma uppfattningen för denna ekonomiska tradition är 
kort sagt att förbättrade kommunikationer vidgar marknaderna, ger möj
lighet till produktion i större skala och ökar arbetsfördelningen, vilket 
resulterar i ökad produktion och ekonomisk tillväxt. Dudley Dillard har 
just detta synsätt, när han, rörande den ekonomiska utvecklingen under 
1800-talets sista tredjedel, skriver att "... det förbättrade transportväsen
det åstadkom ... att kostnaderna för att övervinna avstånden blev lägre 
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och främjade i hög grad massproduktionens tillväxt... Ett bättre trans
portväsen gjorde att den geografiska arbetsfördelningen ökade och på 
det sättet vidgades marknaderna för de stora producenterna... Transport
revolutionen ökade alltså i hög grad den internationella arbetsfördel
ningen"5. Lennart Jörberg har samma perspektiv för Sveriges del när han 
på ett flertal ställen i sin "Growth and Fluctuations of Swedish Indust
ry..." nämner att de svagt utbyggda kommunikationerna ända fram till 
sekelskiftet bör ha varit ett allvarligt hinder för en nationell marknad 
för många branscher.6 

Kommunikationerna kan emellertid också betraktas ur lokal/regional 
synvinkel. De kan, i enlighet med en huvudsakligen geografisk idétradi
tion, ses som skapare och upprätthållare av rumsliga transportmonopol, 
vilka avgränsar tillväxten till de geografiska punkter (orter) som har till
gång till kommunikationsmedlen. Anslutning till kommunikationsnäten 
antas därmed vara till fördel för en orts ekonomiska utveckling. På 
denna grund bygger den populära uppfattningen att kommunikations
medlet i sig, genom sin blotta tillkomst, kan utgöra en drivkraft i det 
ekonomiska framåtskridandet. Den i Sverige mest spridda varianten av 
denna politiskt gångbara, men aldrig vetenskapligt styrkta uppfattning, 
är mottot "järnvägen bryter bygd", vilket var ett viktigt argument bakom 
järnvägsbyggandet i Norrland. I "järnvägen bryter bygd"-resonemanget 
ingick även att de nyupprättade stationssamhällena skulle kunna dra med 
sig de kringliggande regionerna i ökat utbyte med omvärlden och där
med dra in även dem i den expansiva processen. 

Det är dock inte bara anslutningen till ett kommunikationsnät som 
antas ha betydelse för en ort, utan i hög grad även dess position i nät
verket. Ju bättre position i nätverket desto lägre transportkostnader, 
desto mer information, desto modernare näringsstruktur och desto snab
bare tillväxt, har varit den grundläggande kausalmodellen. Medan man 
för den nationella nivån betonar att förbättrade kommunikationer all
mänt ökar tillväxten för de i nätet ingående noderna och att det finns en 
tendens till utjämning av regionala olikheter, markerar man med det 
lokala/regionala perspektivet att de nyskapade skillnaderna i kommuni
kationsutbud kan orsaka skillnader i tillväxt mellan noderna i nätet. Det 
senare bör betyda att de regioner som har de flesta och i hierarkiskt av
seende överordnade noderna bör få den kraftigaste stimulansen till eko
nomiskt framåtskridande, under det att regioner med få och underordna
de noder får svag stimulans. 

En förespråkare för detta senare betraktelsesätt är Fritz Voigt. Denne 
framhåller trafikväsendets i tiden ojämna utbyggnad, samt i rummet 
ojämna utbredning och dimension, som en avgörande orsak bakom skill
naderna i orters och regioners ekonomiska utveckling i Tyskland från 
och med järnvägsepokens inledning. Orter som erhåller centrala posi
tioner i det nya eller förbättrade transportnätet får genom de sänkta 
transportkostnaderna generellt sett konkurrensfördelar i förhållande till 

4 



mindre gynnade orter. Detsamma gäller regioner med god tillgång på 
järnvägar kontra regioner med ett glest järnvägsnät. 

Men Voigt för även på vissa ställen i sina verk in en annan variabel 
för att förklara skillnader i ekonomisk utveckling. I vad mån de gynnade 
orterna eller regionerna kan utnyttja de konkurrensfördelar järnvägen 
ger, beror nämligen enligt Voigt främst på deras näringsstrukturer och 
på deras företags "modernitet". Orter/regioner med många företag i ex
panderande branscher kan dra nytta av de sjunkande transportkostnader
na på såväl insats varor som den färdiga varan, vars marknadspris sjunker 
och försäljning ökar. För orter/regioner med stor andel företag i stagne
rande eller tillbakagående branscher innebär de sjunkande transportpri
serna inte någon motsvarande möjlighet till uppsving.8 

De av Voigt åberopade transportkostnaderna har traditionellt varit en 
av grundstenarna i ekonomisk-geografisk teori och de låg implicit bakom 
Adam Smiths anförda resonemang om marknadens utbredning. Men me
dan transportkostnaderna på Smiths tid var så höga att de kunde ute
stänga stora ytor från många varors marknad - och därmed, åtminstone 
temporärt, förstärka skillnader i ekonomisk utveckling - har kostnaderna 
för transporter därefter sänkts drastiskt med införandet av nya trans
portmedel. Detta har minskat transportkostnadernas rumsligt diskrimi
nerande effekter eftersom deras andel av varupriserna sjunkit, men 
transportkostnadssänkningarna har inte utplånat dessa effekter. I Sverige 
och många andra länder bidrog särskilt järnvägarna till kraftigt sänkta 
transportkostnader,9 men de skapade i sin tur avsevärda skillnader i till
gänglighet mellan orter med järnvägsstation och orter utan, där de senare 
tvingades använda andra transportmedel och omlastningar för att kunna 
nyttja järnvägen. Detta problem minskade något då anslutningstrafiken 
till järnvägen övergick från hästskjuts till biltrafik. Det var dock först 
då bilen övergick från att vara ett komplement till att bli ett supplement 
till järnvägen, som tillgänglighetsskillnaderna utjämnades ytterligare. 

1963 kunde Gunnar Törnqvist visa att transportkostnaderna för fler
talet varor då endast utgjorde en marginell del av priset.10 Betydelsen av 
transportkostnaderna och deras förändringar - såväl ur marknadsutvidg-
ningssynpunkt som ur rumslig diskrimineringssynpunkt - var alltså 
mycket stor innan järnvägen medförde en avsevärd sänkning och på 
orter utan järnväg dröjde det ända till fjärrbilismens genombrott innan 
inomregionala tillgänglighetsskillnader kunde jämnas ut. 

Medan transportkostnaderna alltså fallit i relativ betydelse anses en 
annan kommunikationsfaktor succesivt ha ökat sitt inflytande, nämligen 
informationen.11 Bland kulturgeograferna har detta inneburit ett helt 
nytt forskningsfält.12 Istället för den direkta kopplingen till transport
kostnaderna, som Voigt bygger sin teori på, blir kommunikationernas 
roll här indirekt. Rumsliga skillnader i informations tillgänglighet uppstår 
på grund av att kommunikationerna är ojämt utbredda i rummet. Detta 
skapar i sin tur bättre förutsättningar för innovationer och adaptioner av 
nya produktionsprocesser i de orter som erhåller information snabbast 
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och i största mängd, vilket är lika med de orter som har de bästa posi
tionerna i kommunikationsnätverken. Orter med dessa positioner 
tenderar därmed att vara först med de nya, expanderande näringarna och 
expanderar därmed även befolkningsmässigt.13 

Även om tranportkostnads- respektive informationsspridnings teorierna 
betonar olika fenomen och processer, blir deras effekter i praktiken 
tämligen likartade. Detta p g a att nätverken för gods, personer och in
formationer ofta är desamma och i de fall något nät endast distribuerar 
ett av de tre flödena, sammanfaller dess utläggning som regel med något 
av de mer "allsidiga" näten. Som exempel kan nämnas att de tidiga tele
grafnäten först följde vägarna, sedan järnvägslinjerna och att telenätet 
idag huvudsakligen går längs vägarna. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det beträffande kommuni
kationernas betydelse för ekonomisk utveckling finns två uppfattningar 
med skilda utgångspunkter; den nationella och den lokala/regionala. Båda 
uppfattningarna framhåller kommunikationernas tillväxtskapande roll, 
men den förra betonar deras utjämnande effekter och den senare betonar 
deras tendens att skapa nya, eller förstärka gamla, skillnader. 

På senare år har kommunikations- och distributionsnätverkens "avgö
rande roll för produktionssystemet"14 framhållits i ett mer övergripande 
perspektiv. Åke E Andersson har formulerat något som närmast har ka
raktären av en historieuppfattning, uppbyggd på i tiden och rummet 
spridda, utvalda empiriska iakttagelser. Anderssons "nätverkshypotes" kan 
sammanfattas som följer:15 

Vid vissa tillfällen inträffar "logistiska revolutioner" vid vilka sam
hällets distributionssätt genomgår övergripande förändringar; stora, avgö
rande transport- och transaktionskostnadssänkningar inträffar. Dessa för
ändringar drar med sig övriga delar av ekonomin och samhället. Produk
tion, handel, kultur, makt, etc omvandlas kvantitativt och kvalitativt 
tack vare de förändrade distributionssätten. 

Det nätverk som i respektive logistiska revolution har avgörande be
tydelse för omvälvningen av distributionssätten skapar ett antal huvud
noder till vilka sekundära nätverk anpassar sig och lägger sina noder i. 

Den nätverksstruktur som på detta sätt uppstår är stabil. Först i och 
med nästa logistiska revolution, med ett nytt revolutionerande distribu
tionssätt, skapas ett nytt huvudnätverk, som bryter med det gamla och 
dess sekundärnät och gör dem överflödiga eller "länkar om" dem till de 
nya huvudnoderna, som styr utläggandet av helt nya sekundärnätverk. 

Av detta följer att det huvudsakligen är vid de logistiska revolu
tionerna som det sker avgörande regionala omvandlingar. Då finns också 
speciella förutsättningar att styra den (eljest marknadsstyrda) regionala 
ekonomiska utvecklingen "utifrån", genom att upprätta noder för det nya 
huvudnätverket. En ort som erhåller god nodalitet i det nya nätverket 
får därmed förutsättningar att dra till sig ny produktion samt bli nod 
även i (de nya) sekundärnätverken. Orter som däremot hamnar utanför 

6 



det nya nätverket, eller får svag nodali tet i detsamma, får dåliga förut
sättningar att erhålla ny produktion och kanske tom mister nodalitet i 
gamla sekundärnätverk. (Detta resonemang förutsätter naturligtvis att 
vissa trösklar avseende ffa folkmängd, är uppfyllda för orterna. En ny
skapad liten järnvägsknut blir alltså inte likvärdig med en större stad 
längs banan.) 

Andersson har tillämpat denna allmänna nätverkshypotes på en un
dersökning av den svenska regionala utvecklingen 1920-1975.16 Landet 
delas in i åtta regioner vars inkomst- och befolkningsandelar mäts. Han 
finner att skillnaderna mellan inkomst- och befolkningsandelarna är 
störst i periodens början och därefter minskar mer och mer. Den rimliga 
förklaringen är att den trögrörliga befolkningen endast långsamt anpassar 
sig till var inkomsterna är högre och flyttar dit, så att en utjämning 
kommer till stånd. 

Men vad har orsakat den inledande ojämvikten; inkomstskillnaderna 
mellan regionerna? Andersons hypotes är att järnvägarnas stambanenät 
redan vid sekelskiftet hade tilldelat de tre storstäderna och ett antal 
mellanstora städer hierarkiskt överordnade roller. Det rörliga kapitalet 
anpassade sig snabbt till det nätverk som skapats och lade sig i noderna. 
Eftersom dessa städer erhållit funktionen som uppsamlingspunkter mel
lan sina regioner och övriga landsdelar, kom städernas positioner i nät
verken att ha ett avgörande inflytande på deras kringliggande regioner. 
Den regionala inkomstfördelningen kom att styras av huvudnodernas re
lativa tillgänglighet i stambane nätet. Den fortsatta nätverks utbyggnaden, 
av vägnätet och flyglinjesystemet, "har konserverat samma strukturella 
mönster som järnvägsförbindelserna en gång etablerade."17 Samtidigt sägs 
det dock om järnvägarna att det "kanske (är) riktigare att tala om en 
växelverkan: kommunikationsnätet utbyggdes också så att det skulle 
passa ihop med det äldre lokaliseringsmönster, för vilket sjötrafiklederna 
haft en avgörande betydelse."18 

Andersson svävar alltså något på målet om hur omlokaliserande järn
vägsnätet i själva verket var. Han visar inte heller om inkomstskill
naderna mellan regionerna verkligen ökade när järnvägen etablerades, 
utan begränsar sin empiri till tiden efter den förmodade omvälvningen. 
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2. 
HISTORISK FORSKNING KRING 

KOMMUNIKATIONERS EFFEKTER PÅ 

FOLKMÄNGD OCH EKONOMI 

Fram till 1960-talet var det närmast ett axiom inom ekonomisk historia 
att de transportkostnadssänkningar som framför allt järnvägen medförde 
bidrog till ökad BNP-tillväxt. Den "new economic history" som slog ige
nom i USA vid denna tid riktade emellertid ett av sina frontalangrepp 
just mot uppfattningen om järnvägen som den store tillväxtbefrämjaren. 
R W Fogel ansåg sig med ekonometriska metoder kunna visa att utan 
järnvägar skulle ett utbyggt kanalsystem, kombinerat med hästskjutsar år 
1890 endast ha sänkt jordbruksproduktionen i USA med 1,8 %.19 Albert 
Fishlow kom till liknande resultat för år 1859.20 Deras resultat bidrog till 
en diskussion om huruvida järnvägen kom "ahead of demand", dvs innan 
ekonomin hade något större bruk för den. 

Som en följd av det amerikanska inflytandet gjordes även i Europa 
ett stort antal studier av järnvägarnas betydelse för den ekonomiska till
växten och utvecklingen. En allmän slutsats är att järnvägarna tycks ha 
haft sin största betydelse iländer med svårtrafikerbara floder och små 
möjligheter till kustsjöfart.22 

Medan det alltså finns ett tämligen stort antal studier av järnvägarnas 
betydelse för den generella ekonomiska tillväxten, är historiska studier 
av deras funktion som skapare av rumsliga tillgänglighetsskillnader be
tydligt mer sällsynta. Det finns dock några studier gjorda, som här kort 
ska presenteras. I dessa undersökningar har författarna försökt verifiera 
avgränsade modeller och testa vissa konkreta arbetshypoteser. 

Med explicit hänvisning till Fritz Voigt har Paul Huber23 testat folk
mängdsförändringar (som mått på ekonomisk tillväxt) gentemot bl a 
järnvägs täthet i tyska regioner, tioårsvis 1840-80. Resultaten tyder på ett 
positivt samband och under det sista decenniet kan ca en tredjedel av 
modellens förklaringsvärde tillskrivas järn vägs tätheten. Som Huber själv 
påpekar är det dock svårt att betrakta järnvägsnätets lokalisering som en 
helt oberoende faktor. Det är snarare troligt att "överordnat rumsligt in
flytande" påverkat järnvägen. När Huber gör ett försök att eliminera 
detta inflytande - genom att "rensa" järnvägstätheten 1860 för påverkan 
från folkmängden 1841 och befolkningstillväxten under 1840-talet, och 
testa denna rensade järnvägs täthet mot befolkningstillväxten 1871-1880 -
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sjunker förklaringsvärdet med hälften till ca 0,15. I en kommentar till 
Hubers uppsats framhåller Rainer Fremdling24 problemen med de kau-
salsamband som Voigts teori bygger på. Det gäller särskilt frågan om 
järnvägen verkligen kan ses som en oberoende faktor, eller om den styrs 
av de faktorer den enligt modellen ska förklara. Han påpekar också att 
Huber på flera ställen är oklar på den punkten. 

Ett därmed sammanhängande problem, som dock varken Huber eller 
Fremdling resonerar kring, är att Huber endast försöker testa "början" 
och "slutet" på Voigts teori. Inget av alla de olika mellanleden i kausal-
kedjan från ökad järnvägs täthet till ökad befolkning (vilket i sig är ett 
tvivelaktigt mått på ekonomisk tillväxt) testas empiriskt. Alla statistiska 
resultat, som bygger på så långa och osäkra orsakskedjor, måste tolkas 
mycket försiktigt. 

Allan Pred25 har i en undersökning av det amerikanska stadssystemet 
1790-1840, försökt visa att rangstabiliteten bland de stora amerikanska 
städerna varit hög på grund av att informationsnätverkens nodsystem 
varit stabila och därmed skapat bestående skillnader i informations
tillgänglighet. Eftersom tillgången på information positivt påverkar frek
vensen av innovationer, blir den därmed avgörande för ekonomisk och 
befolkningstillväxt. Pred finner att informations tillgänglighet och place
ring på rangskalan samvarierar, men lyckas inte visa vad som är orsak 
och verkan eller om samvariationen beror på någon tredje, yttre faktor. 
Hans "bevis" blir till slut bara ett teoretiskt axiom: Informationen måste 
vara drivande i orsakskedjan därför att alla ekonomiska beslut föregås av 
inf ormationsinhämtning. 

Det finns ett flertal andra undersökningar med en inriktning liknande 
Preds, men som till skillnad från dennes inte är historiskt inriktade. 
Både för USA, Sydamerika och Sverige har forskare påvisat positiva 
samvariationer mellan tillgänglighet och percapitainkomster.26 I frågan 
om orsak och verkan lyckas dock ingen av dem komma med några 
ytterligare argument utöver Preds. 

M C Deurloo och G A Hoekveld27 har studerat befolkningstillväxten i 
117 holländska städer 1849-1970 och på statistisk väg sökt bestämma 
förklaringsvariabler till densamma. Till de variabler man testat hör 
"centralitet" (summan av avstånden till de andra städerna) i nätverken för 
järnvägs-, vattenvägs- och landsvägstransporter, samt förändringar i 
dessa. Resultaten visar att centrali te ten i både järnvägs- och landsvägs
näten korrelerar positivt med befolkningstillväxten under samtliga tioårs
perioder utom den sista. Beträffande vattenvägarna korrelerar städernas 
centralitet mestadels negativt med folkökningen. Förändringarna i nät
verken ger överlag svaga, såväl positiva som negativa, korrelationer med 
befolkningstillväxten. Den faktor som har den största positiva samvaria
tionen med folkökningen under nästan alla tioårsperioder är dock folk
mängdsförändringen under föregående decennium. Faktor nummer två är 
omlandets tillväxt. Först som tredje faktor kommer centraliteten i järn
vägsnätet. 
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Deurloo och Hoekveld lämnar därefter frågan om kommunikationer
nas roll och går istället in för att analysera näringsstrukturens inflytande 
på folkökningen i städerna. Därmed undviker de att komma in på de 
besvärliga frågor Huber och Fremdling ställer, nämligen: kan kausal-
sambandet mellan kommunikationer och folkmängd vara det motsatta 
och finns det överordnade faktorer som styr utvecklingen av både folk
mängden och tillgängligheten ? För Deurloo och Hoekveld hade det varit 
en enkel sak att åtminstone testa samvariationen mellan nätverksvariab
lerna och föregående decenniers folkmängd och befolkningstillväxt. 

Den mest intressanta studien är samtidigt den äldsta: Eli F Heckschers 
"Till belysning af järnvägarnas betydelse för Sveriges ekonomiska ut
veckling"28 från 1907. Heckscher undersöker där framför allt järnvägar
nas inflytande på landsbygdens befolkningsfördelning och på olika in
dustrier under SJ:s första 50 år. Ett kortare kapitel om järnvägens inver
kan på städerna finns även med. 

När det gäller befolkningsutvecklingen på landsbygden visar 
Heckscher att socknar med järnvägsstationer har en klart positivare 
befolkningsutveckling än de utan. Detta gäller Götaland och Svealand. 
Vad Norrland beträffar pekar Heckscher på en faktor som uppenbarligen 
överskuggar järnvägen, nämligen trävaruindustrins expansion vid kusten. 
Därtill kommer den helt skilda demografiska utveckling som södra res
pektive norra Sverige uppvisade under 1800-talets andra hälft. Söder om 
Dalälven och särskilt i Götaland minskade landsbygdens befolkning i 
absoluta tal, medan den ökade i Norrland. 

Heckschers slutsats är att järnvägen blir en faktor i urbaniserings
processen i och med skapandet av en ny typ av orter - stationssamhäl
lena - där landsbygden övergår i stadsbygd. Denna nya typ av orter är 
enligt Heckscher tämligen unika i internationell jämförelse. En jämfö
relse med en amerikansk undersökning visar att där expanderar banans 
ändpunkter medan orterna längs banan avfolkas. 

När det gäller järnvägens betydelse för industrin påpekar Heckscher 
att stationssamhällena är "i stort sedt nyskapade industriella medelpunk
ter på landsbygden".29 Som förklaring till skillnaderna mellan Sverige 
och exempelvis USA anges, förutom den historiska lokaliseringen av 
bruken på landsbygden och den svenska industrins råvaruinriktning, 
skillnaderna i taxesystem. De privata amerikanska järnvägarna konkur
rerar endast i sina skärningspunkter, där transportpriset pressas ner, 
medan orterna längs banan får betala monopolpriser. De svenska statsba
nornas tariff system har däremot inte "den minsta tendens att ge de stora 
orterna något försteg framför de små".30 

Järnvägens roll i strukturomvandlingen från jordbruk till industri i 
Sverige, har alltså varit att skapa nya små industriorter, med transport-
ekonomiskt likvärdiga förutsättningar som de större orterna. Går man 
därefter över till järnvägens roll i industrins interna strukturomvandling, 
visar Heckscher tydligt dess roll i bruksdöden och uppkomsten av de nya 
moderna järn- och stålverken. "Först järnvägarna kunde verkligen skapa 
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den koncentration af produktionen, som var en nödvändig förutsättning 
för modern grufdrift och järnindustri."31 En koncentration av produk
tionen var inte möjlig utan de kraftigt sänkta transportkostnaderna som 
järnvägen medförde. Det tydligaste exemplet på detta är järnbrukens be
hov av träkol, som tvingat bruken att förbli små och spridda för att ha 
tillgång till tillräckliga mängder kolved. Med järnvägen kunde träkolets 
transportsträckor mångdubblas och norrländskt kol fraktas till Bergsla
gens järnverk. 

När det däremot gäller järnvägens betydelse för städernas utveckling 
förefaller den vara betydligt mindre tydlig. Förhållandet mellan kuststä
der och inlandsstäder har inte ändrats på något avgörande sätt. Det är 
egentligen bara i tre städer, Borås, Östersund och Luleå som järnvägen 
verkligen tycks ha inneburit ett avgörande språng i befolkningsutveck
lingen. "Emellertid är det dock en gemensam slutsats som synes kunna 
dragas ur en granskning av de olika städernas utveckling", skriver 
Heckscher, "nämligen den slutsatsen, att städer som för sin blomstring 
äro beroende af annat än näringar i egentlig mening ha gått tillbaka i 
relativ betydelse." Han ger exempel på en rad residensstäder och fortsät
ter: "I detta starkare betonande af stadssamhällenas ekonomiska sida 
återspeglar sig otvifvelaktigt den allmänna utveckling hvari järnvägarna 
äro en huvudfaktor, och såtillvida kan man utan tvekan tala om deras 
inverkan på resultatet. Eljest är denna inverkan svår att finna, och att 
antalet järnvägar ej är af görande för en orts uppblomstring visar Kris
tianstad, som befinner sig i mitten af ett ovanligt tätt, ehuru visserligen 
ganska planlöst järnvägsnät, men som icke desto mindre sjunkit starkare 
i betydelse än någon annan svensk inlandsstad."32 

Studier som mer eller mindre påminner om Heckschers har givetvis 
gjorts även i andra länder. En fransk motsvarighet av Alfred Picard 
publicerades 1918. Där diskuteras bland annat järnvägarnas betydelse för 
jordbrukets, industrins och städernas tillväxt och författaren konstaterar 
att den varit stor.33 När det gäller Schweiz har det hävdats - men knap
past bevisats - att järnvägarnas knutpunkter av politiska skäl förlades till 
de små kantonhuvudstäderna, som knappast var större än byar, istället 
för till de större städerna och att detta innebar att kantonhuvudstäderna 
fick en starkare befolkningstillväxt.34 

Med undantag av Heckschers mer utförliga och mångsidiga undersök
ning är det ett genomgående drag för de "moderna" kommunikations -
och tillgänglighetsstudier som omtalats ovan, att den beroende variabeln 
utgörs av folkmängden eller i något fall inkomsten/capita. Inte i något 
fall analyseras empiriskt de mekanismer som enligt teorin ska förmedla 
inflytandet mellan de båda variablerna. Detta försvagar givetvis réhabi
lité ten hos de sam variationer som konstateras. 

En annan mycket allvarlig svaghet hos flertalet studier är att forskar
na undviker att föra en kritisk diskussion kring orsak och verkan mellan 
variablerna. Samvariation tas helt enkelt som intäkt för att det förvänta
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de orsakssambandet är riktigt, trots att det utan större besvär går att 
vända på resonemanget: orter/regioner med stor befolkning och höga 
percapitainkomster bör dra till sig goda kommunikationer på grund av 
ökad efterfrågan på transporter. Likaså finns, som Fremdling påpekat, 
möjligheten att såväl befolkning, inkomster som kommunikationer på
verkas av överordnade ekonomiska krafter, till exempel externt beting
ade marknadsförändringar. 

Belägg för att städer och regioner utifrån sina ekonomiska förutsätt
ningar själva skapar och bygger ut kommunikationsnät saknas sannerli
gen inte i Sveriges ekonomiska historia. Skillnaderna mellan det relativt 
välbeställda södra Sverige och det relativt fattiga Norrland yttrade sig 
t ex i att de regionalt och lokalt finansierade järnvägarna bildade ett 
förhållandevis tätt nät som i längd dominerade över de statliga järn
vägarna i södra Sverige, medan de privata järnvägarna i Norrland endast 
utgjorde en liten bråkdel av det glesa statliga järnvägsnätet. 

En genomgång av stadsmonografier visar de stora ansträngningar som 
städernas företagare och myndigheter lade ner för att bygga ut järnvägs
förbindelserna med riksnätet och med de kringliggande regionerna. Ett 
av många exempel är en tidig industristad som Borås, vilken själv tog 
initiativ till byggande av en smalspårig bana till Herrljunga vid stam
banan Stockholm-Göteborg redan 1863 och fram till sekelskiftet byggdes 
såväl direktbana till Göteborg/Mölndal som regionala banor till de 
angränsande bygderna. Linköping är ett annat tydligt exempel på hur 
staden fram till sekelskiftet gör sig till knutpunkt i ett regionalt järn
vägsnät. Av de i denna undersökning ingående städerna är det endast 
Umeå som inte var engagerad i byggande av någon privatbana. 

Det finns all anledning att inte glömma bort dessa fakta när nätverks
hypotesen fortsättningsvis ska granskas. 
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3. 
SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Frågan om infrastrukturens betydelse för den ekonomiska utvecklingen 
har onekligen varit föremål för ett ökande intresse de senaste åren i Sve
rige. Även inom EG har infrastrukturen uppmärksammats och dess 
ojämna fördelning har framhållits som en av de avgörande orsakerna till 
de stora regionala inkomstskillnaderna.35 Denna studies allmänna syfte -
att studera sambanden mellan kommunikationer och näringsstrukturens 
omvandling i ett historiskt prespektiv - anknyter med andra ord väl till 
den aktuella regionalpolitiska diskussionen i Europa. 

Som redan framhållits går kausalsambandet mellan kommunikatio
nerna och strukturomvandlingen av allt att döma i båda riktningarna, det 
vill säga kommunikationsnäten påverkar regioners och orters näringsliv, 
likaväl som regionerna/orterna och deras näringsliv påverkar kommuni
kationsnätens utbyggnad. Viktiga delsyften är att försöka utröna vilken 
av variablerna, kommunikationerna eller näringarna, som initierar sam
bandet, samt undersöka om sambandet ändrar riktning över tiden. 

Kan det till exempel vara så att vissa branscher expanderar före ut
byggnaden av kommunikationsnäten och att dessa branscher driver på 
utbyggnaden genom att de efterfrågar höjd transportkapacitet? Blir 
kommunikationsnäten därefter i sin tur drivkrafter för nya expanderande 
branscher? Eller kan det vara så att vissa kommunikationsnät, av poli
tiska eller andra skäl, byggs ut "före efterfrågan" och först efterhand 
bidrar till tillväxt för de nya näringarna och tillbakagång för de gamla? 
Detta är exempel på mer detaljerade frågeställningar utifrån det all
männa problemet. 

Av främst arbetsmässiga skäl tar studien sin utgångspunkt i den ena 
faktorn, kommunikationerna, och om samband med näringsstrukturen 
synes föreligga, analyseras kausalsambanden noggrannare. Med andra ord 
utgår studien från den så kallade nätverkshypotesen. 

Det finns dock fler anledningar till att nätverkshypotesen tas till ut
gångspunkt för denna studie. Det har alltsedan järnvägsbyggandet börja
de i vårt land funnits en populär uppfattning om kommunikationernas 
stora betydelse som tillväxtmotor och strukturomvandlare; en uppfattning 
som på senare år hävdats med förnyad styrka, trots att detta förmodade 
samband i mycket liten utsträckning har utsatts för vetenskaplig pröv
ning. 

Utgångspunkten i nätverkshypotesen innebär som sagt inte att det al
ternativa perspektivet förloras. En utförligare studie av regioners, orters 
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och näringars tendenser att påverka sitt utbud av kommunikationer, lik
som olika aktörers verksamhet i dessa skeenden, har dock av tids- och 
arbetsmässiga skäl bedömts ligga utanför denna undersöknings ramar. 

Kommunikationernas utbyggnad och omvandling styrs av såväl mark
nadsförhållanden som av teknologiska och politiska faktorer, men de har 
vissa egenskaper, särskilt deras ställning som "kollektiva varor", som ofta 
brukar motivera offentlig finansiering, styrning och förvaltning av dem. 
Detta har inte minst varit fallet i Sverige. Denna undersökning blir där
med till viss del även en studie av regionala och lokala effekter av 
transport- och trafikpolitiken. 

Den generella frågeställning som detta arbete behandlar kan sålunda 
formuleras: Är det så att regioners och orters ekonomiska utveckling av
görs av deras tillgång på kommunikationer och deras ställning i kommu
nikationsnäten, eller är det regioners och orters ekonomiska utveckling 
som bestämmer deras tillgång på kommunikationer och ställning i kom
munikationsnäten? 
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4. 
NÄTVERKSHYPOTESENS TILLÄMPNING I DENNA 

UNDERSÖKNING. 

GRUNDLÄGGANDE ARBETSHYPOTESER 

Den teoretiska utgångspunkt som spelar störst roll för denna studie har 
alltså benämnts nätverkshypotesen. Det bör framhållas att även om 
hypotesen bygger på synsätt hos främst Fritz Voigt och Åke E Anders
son, vidareutvecklas den här och anpassas för en ekonomisk-historisk 
undersökning. 

Om nätverkshypotesen sammanfattas i punktform kan det se ut så här: 

I. Distributionen snarare än produktionen är den drivande kraften i 
samhällets omvandling. 

II. Nya distributionssätt uppstår genom att nya primära nätverk för 
distributionen skapas. Dessa nätverk är alltid i någon form geografiskt 
bundna med noder som centra och länkar som distributionskanaler. De 
(nya) primära nätverken kännetecknas av att de helt eller delvis tar över 
distribution av existerande gods från de gamla nätverken, men blir också 
huvuddistributörer för nya typer av gods. 

III. De nya primära nätverken kan av olika anledningar (marknaden, 
tekniken, politiken) komma att ha andra huvudnoder och huvudlänkar 
än de tidigare nätverken. 

IV. Sedan de nya primära nätverken etablerats, tenderar sekundära 
nätverk att ordna sig på samma sätt som de primära, med huvudnoder på 
samma orter. 

V. Sedan ett primärt nätverk etablerats, tenderar inte bara sekundära 
nätverk att söka sig till huvudnoderna, utan även produktivt kapital som 
där bäst kan dra nytta av sänkta distributionskostnader, snabbare distri
butionstider och större informationsutbud. Huvudnoderna får därigenom 
tidigare del av ekonomisk omvandling. 
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VI. Huvudnoderna får därmed större ekonomisk tillväxt och drar med 
sig den kringliggande regionen i den ekonomiska tillväxt som uppstår i 
noden. 

VII. Nätverkens utseende och utläggning är, på grund av deras ställ
ning som kollektiva varor, i hög grad beroende av politiska beslut, vilka 
inte alltid är marknadsanpassade. 

Någon ambition att pröva nätverkshypotesens grundläggande antagan
de - distributionens företräde före produktionen vid samhällsomvand
lingar - har denna studie inte. De punkter som i större eller mindre grad 
skall prövas är därför nummer III-VII. Av dessa kommer punkt VI att 
behandlas i den andra huvudundersökningen i projektet Mellanstora 
Städer i Sverige 1820-1970,36 och berörs därför inte här. 

Återstår gör punkt III - V och VII. Punkt III hävdar att det nya pri
mära nätverket kan komma att ha andra länkar och huvudnoder än de 
tidigare nätverken. Punkt IV hävdar att sekundära nätverk tenderar att 
läggas enligt samma mönster som de primära, med samma huvudnoder. 
För den tidigare delen av undersökningsperioden är det uppenbart att 
järnvägen måste ses som det nya primära nätverket, som bryter med den 
tidigare dominerande sjöfarten och som erhåller sekundära nätverk i 
form av telenät och vägnät som efterföljare. Som visats är Andersson lite 
svävande om hur mycket järnvägarna avvek från det tidigare lokalise
ringsmönstret, "för vilket sjötrafiklederna haft en avgörande betydelse"37 

men detta bryter inte mot punkt III som hävdar det nya nätverket kan 
komma att läggas i andra länkar och noder än det gamla. 

I slutet av undersökningsperioden utkristalliserar sig vägnätet som ett 
nytt primärt nätverk i och med att det övertar huvuddelen av transport
arbetet.38 Detta innebär dock inte något brott i nodsystemet, eftersom 
vägnätet tidigare varit ett sekundärnät, anpassat till järnvägens nod
system. 

De arbetshypoteser som kan ställas upp på grundval av punkterna III 
och IV blir därmed: 

1. Det nya primärnätverket järnvägen skiljer sig med avseende på t ill
gänglighet och nodalitet kraftigt från det äldre sjöfartsnätverket. 

2. Nodaliteten och tillgängligheten i sekundärnätverket vägnätet skiljer 
sig lite ifrån nodaliteten och tillgängligheten i järnvägsnätet. Någon för
ändring inträffar inte då vägnätet övertar rollen av primärt nätverk. 

Punkt V hävdar att huvudnoderna tack vare sänkta distributionskost
nader och större informationsutbud drar till sig produktivt kapital och 
därmed blir ekonomiska tillväxtcentra. 

Denna punkt är utan tvekan nätverkshypotesens kärna. Den orsaks
kedja som beskrivs är fullt rimlig enligt ekonomisk teori, men den 
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förutsätter att distributionskostnaderna, -tiderna, och/eller informatio
nens betydelse generellt sett överflyglar övriga produktionsfaktorers bety
delse. Att distributionskostnaderna, mätt såväl monetärt som tidsmässigt, 
torde korrelera positivt med nodali te ten får anses vara ett självklart 
konstaterande. Detsamma gäller informationsutbudet. Kedjans övriga två 
länkar förtjänar däremot en utförligare granskning. 

Distributionskostnaderna 

Distributionskostnaderna kan påverka utbytet av gods, personer och 
information enligt följande: 

GODS: 
Sänkta distributionskostnader ger, ceteris paribus, ökade varuflöden. 

Effekternas styrka varierar positivt med distributionskostnadens andel av 
varupriset. Därför torde det framförallt vara "gamla" priskonkurrerande 
varor som påverkas. Ökad priskonkurrens blir följden för dessa; expan
sion för de effektivaste tillverkningsställena som klarar konkurrensen 
bäst och utslagning av mindre effektiva tillverkningsställen. Distri
butionskostnaden torde i allmänhet ha mindre andel av varupriset i, och 
därmed mindre effekt på flödena av, "nya" produktkonkurrerande varor. 

PERSONER: 
Sänkta resekostnader ger ökad "import" och "export" av arbetskraft -

beroende på regionens/ortens expansivitet; turister - beroende på ortens 
attraktivitet; och personförmedlad information (se nedan). Effekternas 
styrka är avhängig efterfrågans priselasticitet på resor för respektive 
person. 

INFORMATION: 
Sänkta kostnader för distribution av information ger ökade informa

tionsflöden. För "gamla" produkter innebär det ökade informationsinflö
det incitament för rationaliseringar etc, skärpt priskonkurrens och ex
pansion för de tillverkningsställen som är först med det nya. Det ökade 
utflödet av information medför incitament för rationaliseringar etc på 
andra orter, ökad priskonkurrens utifrån och utslagning av tillverknings
ställen som inte är nog effektiva. I nya verksamheter kan ökat informa
tionsinflöde medföra innovationer (eller uttryckt på dahménskt sätt: nya 
kombinationer av produktionsfaktorer) och en utvidgad produktkonkur
rens. Det ökade informationsutflödet innebär å andra sidan att det par
tiella informationsmonopolet minskar i och med att dessa innovationer 
sprids, att produktkonkurrensen skärps och att den, åtminstone i vissa 
fall, så småningom slår över i priskonkurrens. 
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Distributionstiderna 

Distributionstidernas påverkan på utbytet av gods, personer och infor
mation är följande: 

GODS: 
Snabbare distribution ger incitament för ökade flöden av "färskvaror", 

t ex livsmedel, tidningar. "Färskvaruorter" torde utvidga marknaden, och 
därmed "exporten", för sina respektive "färskvaror" och öka "importen" 
av andra orters speciella färskvaror. Snabbare distribution ger även 
minskade flöden av "lagervaror", vilka som varugrupp minskar i storlek 
genom att behovet av lagerhållning generellt minskar när distributionen 
går fortare. 

PERSONER: 
Snabbare resor ger ökad "import" och "export" av arbetskraft i form 

av pendlare - beroende på ortens/regionens expansivitet; turister - be
roende på ortens expansivitet; och information - se nedan. 

INFORMATION: 
Snabbare informationsinflöde och -utflöde bör innebära ökade totala 

flöden, eftersom mindre sållas bort "med tiden". Dessa snabbare flöden 
bör innebära att tiden för eventuella informationsmonopol minskar och 
en allmänt uppskruvad produkt- och priskonkurrens. 

Slutsatsen av ovanstående blir att förändringar i tillgänglighet och 
nodalitet och därmed sänkningar av distributionskostnader och -tider i 
sig är neutrala, men att de skärper produkt- och priskonkurrensmekanis
merna. Orter med verksamheter som står starka i produktkonkurrens-
och/eller priskonkurrensavseende gynnas medan orter med svagheter på 
dessa områden missgynnas av sänkta distributionskostnader och -tider. 
Orter med försprång i dessa avseenden behåller dessa och de med svaga 
ställningar behåller dessa. Detta implicerar ett stabilt ortssystem. 

Instabiliteten i ortssystemet bör därför främst vara orsakad av andra 
produktionsfaktorer än kommunikationsnätverken. Dock finns det spe
ciella tillfällen då nätverken har en destabiliserande funktion, nämligen 
under deras utbyggnad, då vissa orter får ett försprång i utnyttjandet av 
det nya distributionsmedlet. Detsamma bör vara fallet vid kraftiga mo
derniseringar av ett befintligt nätverk, då dessa inte heller sker samtidigt 
över hela nätet.39 Dessa nätverkens instabilitetsskapande funktioner står, 
som vi sett, helt i överensstämmelse med Anderssons nätverkshypotes. 
Även Pred har påpekat att "parameter shocks" i exempelvis distributio
nen stör ett system i jämvikt.40 

Nätverkens omvälvande roll i utbyggnadsskedena är emellertid till stor 
del avhängig om deras utbyggnad följer en marknadsprincip eller styrs 
av regionalpolitiska målsättningar.41 Endast i det senare fallet är några 
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egentliga förändringar i ortssystemets tillväxtfördelning att vänta. Om 
nätens utläggning styrs av marknaden är det däremot troligt att redan 
existerande skillnader förstärks. 

Uttryckt på annat sätt kan man säga att det framförallt är under 
utbyggnadsperioder - innan alla orter anslutits - som nätverken har en 
möjlighet att ändra betingelserna för pris- och produktkonkurrensen. De 
försprång som vissa noder då erhåller skapar ett positivt omvandlings
tryck i produktkonkurrerande branscher och nyföretagandet ökar, samti
digt som de sänkta transportkostnaderna ökar det negativa omvandlings
trycket i priskonkurrerande branscher och rationaliseringar och/eller 
nedläggningar blir följden. Båda dessa faktorer leder till att närings
strukturen moderniseras. När andra noder så småningom nås av nätver
ket, kan skillnaden mellan deras näringsstruktur och "försprångs"-no
derna vara så betydande att omvandlingstrycket för de sent anslutna hu
vudsakligen blir negativt; strukturomvandlingen består huvudsakligen i 
rationalisering och/eller avveckling av "omoderna", priskonkurrerande 
verksamheter, medan tillväxten av de "moderna", produktkonkurrerande 
verksamheterna främst fortsätter i de först anslutna noderna p g a det 
försprång de skaffat sig. Först när de moderna verksamheterna "mognat" 
och börjar trängas undan av nya verksamheter, är det sannolikt att de i 
någon större omfattning blir förlagda till de sentillkomna noderna.42 

Ovanstående resonemang leder, om nätverks faktorerna överflyglar 
övriga produktionsfaktorers betydelse, fram till följande centrala arbets
hypoteser: 

3. Omvandlingen av ortssystemets näringsstruktur bör ske lugnt och 
stabilt med bibehållna modernitets- och tillväxtcentra, under de perioder 
då nätverken inte genomgår några dramatiska omvandlings faser. Perio
derna av kraftiga nätverksutbyggnader och -ombyggnader, bör vara de då 
ortssystemets näringsstruktur blir instabil och förskjutningar av systemets 
modernitets- och tillväxtcentra sker. Kraftiga förändringar av nodernas 
positioner i nätverken, eller byte av primärt nätverk, bör därmed följas av 
accelererad strukturomvandling, medan smärre förändringar endast följs 
av "normal" strukturomvandling. 

4. När ing s strukturens modernitet bör samvariera positivt med orternas 
positioner i nätverken. Det betyder att orter med centrala positioner i 
nätverken bör ha positiva samvariationer med expanderande näringar och 
negativa samvariationer med retarderande näringar. För orter med peri-
fera positioner bör förhållandet vara det motsatta. 

5. Städer som tidigt ansluts till nätverket får ett försprång i ny företa-
gande, expansion i produktkonkurrerande branscher och avveckling av 
priskonkurrerande branscher. Kort sagt: tidpunkten för nätverksanslutning 
står i proportion till näring strukturernas modernitet. 
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Punkt VII, slutligen, hävdar att nätverken styrs av politiska beslut och 
att dessa inte alltid har målsättningen att helt anpassa dem till den rå
dande marknadsefterfrågan. Detta innebär att nätverken kan användas 
som regionalpolitiska styrmedel. De största effekterna uppnås givetvis av 
en styrning av de primära nätens utläggning, eftersom sekundärnäten an
passar sig till dessa. Detta leder fram till arbetshypotesen: 

6. Stambanornas utläggning vid sidan av etablerade tätorter hade ett 
avgörande inflytande på den regionala utvecklingen och ortsstrukturen i 
Sverige. 

Dessa sex arbetshypoteser bildar grundvalen för den fortsatta 
undersökningen. 
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5. 
AVGRÄNSNINGAR 

Förhållandet mellan kommunikationsnät och näringars utveckling går i 
princip att studera på vilken nivå som helst i ortssystemet eller i regio
nalt avseende. Tyngdpunkten i denna undersökning ligger på de punkter 
i rummet där nätverken strålar samman i noder, det vill säga orterna. 
Detta betyder inte att det regionala perspektivet försvinner men att det 
huvudsakligen blir indirekt och belyses via orternas funktioner som re
gionala centra. I ett avslutande kapitel vidgas dock analysen explicit till 
regional nivå. 

Detta innebär en klar anvisning om på vilken nivå problemet bör stu
deras. Studien bör fokuseras på regioncentra för att möjliggöra ett vidare 
perspektiv på kommunikationernas roll. Det studieobjekt som valts ut
görs av vad som här benämnes "Sveriges mellanstora städer" och anknyter 
därmed direkt till Åke E Anderssons tidigare refererade hypotes om den 
regionala utvecklingen i Sverige.43 När det gäller valet av regionala cent
ra avviker dock denna undersökning på två punkter från Anderssons 
hypotes. För det första ingår inte Stockholm, Göteborg och Malmö i un
dersökningsgruppen. Anledningen är att de storleksmässigt och funktio
nellt ligger en nivå ovanför de "vanliga" regionala (läns)centra. De tre 
storstäderna urskiljer sig genom att de fungerar som "landsdelscentra" 
och genom att de är de enda städer som format storstadsregioner, med 
en utsträckt suburban bebyggelse kring sig. De tre storstäderna skiljer 
sig helt enkelt alltför mycket från de mellanstora, för att det ska vara 
rimligt att studera dem på samma sätt. För det andra har de (förutom 
storstäderna) 11 städerna som Andersson nämner (Luleå, Sundsvall, Gäv
le, Västerås, Örebro, Uppsala, Norrköping, Linköping, Jönköping, 
Halmstad och Karlstad) utökats med lika många till, för att skapa ett 
tillräckligt underlag för statistiska sambandsberäkningar. 

De mellanstora städerna i denna undersökning kan sålunda i princip 
sägas bestå av landets regionala centra, men de har praktiskt operatio
nellt definierats som de städer som vid två tidpunkter låg på fjärde till 
och med tjugonde plats i befolkningshänseende: År 1900, då alla järnvä
gar av egentlig ekonomisk betydelse var byggda och industrin fått ett 
rejält fotfäste i landet, samt året för undersökningsperiodens slut, 1970. 
Därmed ingår följande tjugotvå städer i undersökningsgruppen: Borås, 
Eskilstuna, Gävle, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Kalmar, Karls
krona, Karlstad, Kristianstad, Landskrona, Linköping, Lund, Norrkö
ping, Sundsvall, Södertälje, Trollhättan, Uddevalla, Umeå, Uppsala, 

21 



Västerås och Örebro.44 Medan de förenas av sin ställning som centrum i 
respektive region, skiljer de sig åt beträffande näringsstrukturer och in
bördes utveckling, vilket antyder skillnader i "intern" utvecklingspoten
tial och förmåga att mottaga impulser utifrån. 

Den grupp mellanstora städer som undersöks i denna studie är alltså 
dubbelt så stor som den grupp Andersson pekade ut. Undersöknings
gruppen är dock mindre än de 36 "mellanstäder" som 1987 års regional
politiska kommitté lyfte fram i sitt slutbetänkande.45 Kommittén defi
nierade tre grupper av "mellanstäder", vilka enligt kommittén känne
tecknades av att de fungerade som noder i antingen transportsystem, be
slutssystem eller i båda dessa system och att de fungerade som centra för 
en större region. Skillnaden mellan "mellanstäderna" och denna 
undersöknings mellanstora städer är framför allt att ett antal mindre 
residensstäder och järnvägsknutar av kommittén definieras som noder i 
transport- eller beslutssystem, medan dessa städer varit för små för att 
ingå i föreliggande studies undersökningsgrupp. 

"Mellanstäder" och "mellanstora städer" kan således definieras på flera 
olika sätt. Vägledande för urvalet till denna studie har som påpekats va
rit städernas folkmängd och anledningen till detta har varit viljan att 
skapa en undersökningsgrupp med så stor homogenitet som möjligt i ett 
viktigt avseende. Att sätta samman undersökningsgruppen efter flera 
olika funktionella kriterier skulle visserligen givit möjlighet till kompa-
rationer mellan de olika funktionella undergrupperna, men det skulle 
samtidigt skapat en så avsevärd diskrepans inom undersökningsgruppen, 
att åtminstone begreppet mellaristora städer knappast kunde sägas vara 
adekvat. När regionalpolitiska kommittén räknar in exempelvis Boden, 
Piteå, Sandviken, Hässleholm, Skövde och Mariestad bland "mellanstä
derna" sker det utifrån kommitténs regionalpolitiska syften. I en lång
siktig studie över de mellan stora städerna är det däremot tämligen 
självklart att dessa och andra mindre städer inte bör ingå. 

Det bör framhållas att förhållandet mellan kommunikationsnät och 
näringars utveckling naturligtvis även kan tillämpas på internationell 
nivå. En studie av Europas storstadsregioner, deras strukturomvandling 
och ställning i kommunikationsnäten skulle säkert ge intressanta resultat. 
En tungt vägande orsak till att denna studie avgränsas till Sverige är till
gången på samstämmig statistik över näringar och kommunikationer; sta
tistiken för en sektor har insamlats och sammanställts av samma myndig
het, efter samma bearbetningskriterier. En motsvarande studie över 
europeiska städer skulle stöta på orimliga källproblem och komparations-
svårigheter. 

Undersökningens tidsmässiga ram sträcker sig mellan 1850 och 1970. 
Vid periodens inledning domineras Sveriges ekonomi fortfarande av 
jordbruket och de enda järnvägarna är några kilometer primitiva bergs
bruksjärnvägar. I slutet av perioden har jordbruket reducerats till en 
obetydlighet, den sysselsättningsmässigt stagnerande industrin dominerar 
ekonomin, men "marschen in i tjänstesamhället" har an trätts; järnvägen 
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är sedan länge ett stagnerande transportmedel, medan vägtrafiken sedan 
årtionden tillbaka expanderar kraftigt och flygets starka frammarsch har 
inletts. Inom denna tidsperiod bör därför väsentliga delar av den svenska 
strukturomvandlingen och kommunikationsutvecklingen fångas in. 
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6. 
KOMMUNIKATIONERNAS ROLL I 

STRUKTUROMVANDLINGSPROCESSEN 

Innan vi går vidare finns det skäl att söka placera in nätverkshypotesen i 
förhållande till ett par allmänna teorier om strukturomvandling. Vilka 
moment i dessa teorier anknyter den till och vilka moment saknar 
anknytning till nätverkshypotesen? 

Först måste det dock konstateras att strukturomvandling knappast är 
något entydigt begrepp. Den förekommer på en rad olika nivåer - från 
de övergripande näringssektorerna, via näringsgrenar och branscher, ner 
till detaljer i produktionsfaktorerna på det enskilda arbetsstället. 

Ett annat viktigt faktum, som måste uppmärksammas i studier av 
strukturomvandling, är att "omvandlingen" - precis som ordet antyder -
betecknar en förändring från ett tillstånd till ett annat. Omvandlingen är 
till sitt väsen kvalitativ vilket innebär problem att kvantitativt bestämma 
den. Den strukturomvandling som mätes kvantitativt är endast en av
spegling av ett komplext skeende på många olika nivåer; en avspegling 
vars utseende bestämmes av de filter (mått) som den studeras genom. Ett 
sätt att formellt avfärda detta problem är att slå fast: "Strukturomvand
ling är i detta sammanhang vad som mätes genom de använda måtten" 
och i praktiken är detta förfarande naturligtvis det enda sättet att 
komma förbi problemet. Frågan om hur pass relevanta måtten är för det 
problem som studeras, kommer man dock inte ifrån. 

Orsaker och faktorer bakom ekonomisk tillväxt har länge varit ett av 
nationalekonomins och den ekonomiska historiens centrala problem. För
hållandet mellan tillväxt och näringsstrukturens omvandling är dock 
fortfarande långt ifrån färdigutrett. Generellt sett kan strukturomvand
lingen ses som en orsak till tillväxten - t ex: tillväxt skapas av de över
flyttningsvinster pga produktivitetsskillnader som uppstår när arbets
kraften lämnar primärsektorn för industrisektorn; men lika gärna kan 
strukturomvandlingen ses som en följd av tillväxten - t ex: inkomstelas-
ticiteten för industrivaror har varit hög, medan den varit låg för jord
bruksprodukter, vilket lett till en överflyttning av produktionsfaktorer 
från jordbruk till industri. I det förra fallet är det förändringar på ut
budssidan i industrin och/eller jordbruket som driver fram strukturom
vandling (och därmed tillväxt). I det senare fallet är det tillväxten som 
skapar förändringar på efterfrågesidan vilken driver fram strukturom
vandlingen. 
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I allmänhet är det utbudssidan och dess förändring som ägnats den 
främsta uppmärksamheten i undersökningar av den ekonomiska omvand
lingen och tillväxten. Produktionen av vilken vara som helst kan formellt 
sammanfattas som resultatet av en funktion av den använda arbetskraf
ten och kapitalet.46 Genom förändringar av det insatta kapitalets eller 
arbetskraftens relativandelar, eller genom kvalitativa förändringar i minst 
en av produktionsfaktorerna, förändras produktionsfunktionen och en 
strukturomvandling på denna nivå kommer till stånd, vilken resulterar i 
tillväxt. 

På disaggregerad nivå, i den enskilda varans produktionsfunktion, 
finns det alltså ett samband mellan ekonomisk tillväxt och strukturom
vandling. I de aggregerade produktionsfunktionerna av t ex Cobb-
Douglastyp, försvinner dessa klara samband och strukturomvandlingen 
kan endast urskiljas i form av förskjutningar mellan de generella 
produktionsfaktorerna. Alla övriga aspekter - däribland uppkomsten av 
alla nya produktionsfunktioner för nya varor - aggregeras bort eller räk
nas in i teknikfaktorn. I de aggregerade produktionsfunktionerna blir 
tillväxten endast en funktion av kvantifierbara insatsfaktorer och deras 
grundläggande svaghet är att det är svårt eller näst intill omöjligt att 
mäta kapitalfaktorn på ett relevant sätt. Ett annat problem med produk
tionsfunktionerna är att de implicit förutsätter att Say's lag är giltig och 
alltså helt bortser från ef te rf rågesidans utveckling. 

Det har alltså varit de kvantifierbara variablerna som kommit med i 
produktionsfunktionernas modellbyggen, vilket varit deras styrka såväl 
som deras svaghet. Det sistnämnda i betydelsen att de haft svårt att 
fånga kvalitativa egenskaper och förändringar i exempelvis kapital
stockens eller arbetskraftens sammansättning. De mest intressanta försö
ken till differentiering av Cobb-Douglasfunktionerna, med "årgångs"-
bestämning av kapitalfaktorn,47 fångar dock åtminstone i någon mån en 
aspekt av strukturomvandlingen, nämligen förändringen i kapitalstockens 
sammansättning. 

Produktionsstrukturen och dess omvandling i sig och omvandlingens 
drivkrafter har kort sagt blivit föremål för betydligt mindre uppmärk
samhet än den generella tillväxten. Ett nymornat intresse för struktur
problemen infann sig dock när 70-talskrisen drabbade västvärlden. 

Strukturomvandlingen tycks alltså, som påpekats, ses på två sätt, som 
drivkraft i tillväxten och som ett resultat av den. Förklaringarna till 
strukturomvandling kan därmed sammanfattas i utbudsstyrda respektive 
efterfrågestyrda processer. En sådan uppdelning är grundläggande också 
i den främste svenske forskarens på området, Erik Dahméns, teoriram. 

Enligt Dahmén är omvandling "en kamp mellan nytt och gammalt, 
som medför en förändring"48 och den har två sidor, en positiv -
"tillkomsten av innovationer" - och en negativ - "gamla 'produktions
funktioner' blir inaktuella".49 Uttryckt på ett annat sätt existerar ett 
positivt respektive negativt omvandlingstryck. Såväl den positiva som 
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negativa sidan kan delas upp i produktions- respektive distributions
metoder för varor respektive tjänster. 

Under omvandlingen kan företag, branscher och industrier uppvisa 
tre skilda förlopp: Avancerande, stagnerande och vikande. De förstnämn
das förlopp kan i sin tur delas in i marknad s sugning - industrin expan
derar utan eget agerande pga extern efterfrågeökning - och marknadsut
vidgning eller marknadsskapande. Det förra begreppet innebärande att 
"prispolitik eller marknadsföringsåtgärder får marknaden för en produkt 
att växa"50, det senare begreppet används när en innovation (ny produk
tionsmetod eller ny produkt) förändrar marknaden. Stagnerande och vi
kande förlopp kan i sin tur klassificeras som marknadskrympning - ef
terfrågan minskar utan påtaglig inverkan från företaget - och bero på 
ef terf rågebortfall orsakat av t ex ökad konkurrens eller på att nya varor 
ersätter den gamla. Stagnerande och vikande förlopp kan naturligtvis 
även ha sin grund i företagets eget agerande, t ex felinvesteringar eller 
andra åtgärder som påverkar varans pris eller kvalitet. 

De i marknadsskapandet centrala innovationerna kan vara av två slag. 
Varuinnovation innebär att en ny typ av vara börjar produceras och upp
komsten av en helt ny produktionsfunktion. Begreppet metodinnovation 
innebär en förändring av den existerande produktionsfunktionen 
y=f(xi,x2) så att isokvantkurvan förskjuts. En rörelse utmed isokvant-
kurvan (substitution av en känd produktionsfaktor mot en annan pga 
förändrade prisrelationer) innebär däremot ingen metodinnovation utan 
"får anses höra till företagarverksamhetens dagliga rutin".51 Eller uttryckt 
med andra ord: När det bara är fråga om "små förändringar inom företa
gen, vilkas inverkan på omgivningen är svår att identifiera, är det enk
last att rätt och slätt tala om teknisk utveckling". Detta gäller främst i 
fråga om "sådana förändrade produktionsmetoder som antingen inte alls 
eller i ringa grad påverkar produkterna ifråga om annat än deras utbuds
pris."52 

Dahmén ansluter sig alltså huvudsakligen till det Schumpeterska syn
sättet med innovationerna och företagaren/entreprenören som drivkraf
terna i ekonomin. Han avvisar därmed implicit den kritik, vilken bl a 
Natan Rosenberg framfört mot den Schumpeterska skolan, som tonar ner 
innovationernas betydelse och istället just betonar den gradvisa, evolu
tionära tekniska utvecklingen som den centrala drivkraften.53 Det tycks 
vara så att Dahmén i likhet med Schumpeter finner en "ekonomins yt
tersta orsak" i före tagarverksamhe tens innovationer, dvs han anser ut
budssidan vara drivkraft i omvandlingsprocessen. Det faktum att han 
framhåller att "en huvudroll" spelas "av teknisk utveckling och jöre-
tagarverksamhet"54 tyder på detta. Dahmén förnekar dock inte på något 
sätt ef terf rågesidans inverkan på omvandlingen i form av marknadssug. 
Huruvida det Dahménska marknadssuget enbart är ett uttryck för en 
Schumpetersk sekundärprocess, vilken från början bottnar i en primär
process initierad av företagaren, är dock oklart. 
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Skillnaderna mellan de aggregerade produktionsfunktionerna och det 
Dahménska och Schumpeterska synsättet är alltså betydande. De förra 
förlägger analysen på en hög aggrege rad nivå och söker förklaringarna i 
allmängiltiga variabler. Det senare betonar den enskilde aktören och 
dennes kreativitet och nyskapande förmåga. Det är inte bara makro- res
pektive mikroperspektivet som skiljer dem åt utan också möjligheterna 
till formalisering, och framför allt synen på ekonomisk utveckling. I 
produktionsfunktionernas värld är utvecklingen kontinuerlig och förut
sägbar. I Dahméns och Schumpeters system kännetecknas utvecklingen av 
diskreta förlopp som avlöser varandra, med svårförutsägbara upp- och 
nedgångar som följd. 

När det gäller förklaringar till strukturomvandlingen syftar egentligen 
inte de aggregerade produktionsfunktionerna till att ge några sådana. 
Deras uppgift är att med några generella variabler i modellform förklara 
tillväxten. Variablernas förändring sker någonstans på mikronivå och vad 
som i sin tur orsakar dessas förändring ligger utanför modellernas ram. 

Förändringarna på mikronivån kan å sin sida beskrivas som antingen 
marknadsutvidgande, marknadsskapande eller som marknadssug. Oavsett 
om man betonar innovationernas (och innovatörernas) omvälvande roll i 
dessa processer, eller om man framhåller förändringarnas evolutionära 
gradvisa framväxt, måste ett centralt led i förändringarnas drivkrafter 
kunna beskrivas i form av relativpris- och elasticitetsförändringar på ut
buds- eller efterfrågesidan. 

Ett sådant synsätt utvecklades av Simon Kuznets 1930 när han visade 
att en industris utveckling följer en viss livscykel som kan beskrivas i en 
logistisk kurva.55 I ett inledningsskede är produktionskostnaderna höga 
och efterfrågan låg. Med stigande efterfrågan, pga hög efterfrågeelasti-
citet med avseende på pris eller inkomst, och/eller sjunkande priser, pga 
stordriftsfördelar eller någon ny produktionsmetod, ökar produktionen 
under en expansiv period. Så småningom tar dock potentialen för pro
duktionskostnadssänkningar slut och/eller marknaden uppnår ett mätt
nadsstadium och efterfrågan blir oelastisk. Uppgången övergår i stag
nation eller senare retardation om substitutiva produkter börjar ersätta 
industrins produkter på marknaden. Den tillväxt, som på en högt aggre-
gerad nivå ser kontinuerlig ut, består alltså i själva verket av acce
lerationsfasen i en rad, på varandra följande tillväxtcykler i olika indus
trier. Kuznets förklarar på detta sätt centrala mekanismer mellan om
vandlingen på mikronivå och tillväxten på makronivå, men när det gäller 
drivkrafterna till omvandlingen har han inget mer att säga än Dahmén. 

Den logis tiska kurvan används även för att åskådliggöra förändringar 
i produktionens geografiska lokalisering. Detta sker i den s k produkt-
cykelhypotesen,5 enligt vilken produktionen av en vara tenderar att 
först uppstå på nodala orter med hög informations tillgänglighet och 
relativt sett stor andel av arbetskraften i forsknings- och utvecklings
verksamhet. Produktionskostnaderna är vid denna tid höga pga utveck
lingskostnaderna, den specialiserade arbetskraften och frånvaron av stor
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driftsfördelar. Allteftersom produktionen utvidgas förändras dessa fak
torer och produktionskostnaderna sjunker. Fördelarna med produktionens 
lokalisering till en ort med hög nodalitet försvinner när den standardi
seras. Istället börjar det högre kostnadsläget på en sådan ort att bli känn
bart. Detta blir en drivkraft att flytta produktionen till orter med andra 
karaktäristika, med lägre nodalitet och lägre faktorkostnader. Enligt hy
potesen är det främst på dessa orter som produkternas kraftiga tillväxtfas 
sker. Enligt vissa uttolkningar av hypotesen kan även ytterligare en om-
lokalisering av produktionen ske, då en stagnerande produkt lokaliseras i 
ett perifert läge, delvis utträngd från den tidigare orten av nya expan
derande produkter, delvis för att kunna begränsa faktorkostnaderna 
maximalt i den helt standardiserade produktionen. 

Förhållandet mellan den enskilda produktens livscykel och en 
branschs eller näringsgrens utveckling är inte helt okomplicerat. En 
bransch omfattar vanligen många produkter och produktcykler, vilka kan 
befinna sig i helt olika faser. Summan av dessa kan sägas bilda en 
branschcykel, men frågan är om den besitter samma egenskaper och 
verkligen genomgår samma livsförlopp som en enkel produktcykel? 
Svaret blir förmodligen både ja och nej och torde bero på branschens 
karaktär och komplexitet. 

Michael Marshall har i en studie av den långsiktiga regionala utveck
lingen i Storbritannien 1841-1971 visat att det främst är industribran
scher som följer den logistiska kurvans mönster. Primärsektorn har - av 
naturliga skäl - en långsiktig nedgång och delar av tjänstesektorn har en 
långsiktig uppgång. Andra delar av tjänstesektorn och byggnadsverksam
heten följer däremot närmast ett vågmönster, utan någon nämnvärd 
långsiktig trend.57 Slutsatsen blir att liksom produktcykelhypotesen 
främst är inriktad på industrins produkter, är branschcykelresonemangen 
främst tillämpbara på industrin och dess branscher. 

De industribranscher som har en begränsad produktutvecklingspoten
tial torde i huvudsak kunna beskrivas i den logistiska kurvans utveck
lingsform. Introduktions- och tillväxtfaserna bygger på ett förhållandevis 
stort antal expanderande nya produkter. Branschcykelns mognads- och 
nedgångsfaser blir då en följd av att de tidigare expansiva produkterna 
nått in i dessa faser och att andelen nya produkter är liten eller 
obefintlig. Kan däremot branschen av någon anledning behålla sin pro
duktutvecklingspotential - och till och med öka andelen nya produkter -
blir branschen kvar i tillväxtfasen. Mognadsfasen inträder inte förrän 
andelen nya produkter slutar öka. Det är vidare möjligt att en bransch 
under en längre period kan genomgå flera cykler. Ny teknik och innova
tioner kan skapa nya expansiva produkter i en tillbakagående bransch 
och sätta igång en ny cykel. 

Hur förhåller sig då nätverkshypotesen till de ovan beskrivna sätten 
att förklara strukturomvandlingen? 
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I den "rena" produktionsfunktionen ingår inga transport- eller dist
ributionskostnader. Utökas produktionsfunktionens värld med en rumslig 
dimension kan nätverken sett från utbudssidan ses som innovationer som 
i ett slag sänker de rumsliga hinder för produktionens spridning som 
transportkostnaderna utgör, dvs de är med Dahméns ord en marknads-
skapande metodinnovation, såväl för varor som för transporttjänster. 
Taxeförändringar, förändrad förbindelsetäthet etc i redan etablerade 
nätverk, kan medföra smärre förändringar i varupriserna och via utökad 
information förbättra marknadsföringen, men har inte lika stor inverkan 
som anläggningen av ett helt nytt nätverk, varför de med samma termi
nologi kan sägas fungera marknadsutvidgande. Båda förloppen har en 
baksida i form av marknadskrympande, retarderande verksamheter. I 
dessa förlopp torde framför allt förändringarna i nätverken vara den 
omvälvande faktorn, medan nivåskillnader i tillgången till nätverket bör 
ha mindre inverkan. 

Vad gäller innovationerna hävdar produktcykelhypotesen, som påpe
kats ovan, att det är i orter med den högsta informations tillgängligheten 
som innovationstätheten tenderar att vara högre. Här är det snarare 
nivån på tillgängligheten, än tillgänglighetens förändringar, som bör vara 
utslagsgivande. 

När produktionen står inför sitt expansions- och omlokaliserings-
stadium, avgörs lokaliseringsorten av de samlade faktorkostnaderna, av 
vilka transportkostnaden bara är en del. Eftersom transportkostnadens 
andel av produktionskostnaden är avtagande med högre varupriser, borde 
transportkostnaden bli allt mindre intressant, ju mer avancerad produkt 
det gäller och lokaliserings valet ske med ledning av övriga faktorkost
nader. Tillgängligheten i nätverken bör därför ha svag inverkan på 
denna spridningsprocess. 

Detta behöver dock inte betyda att tillgängligheten i nätverken saknar 
betydelse för själva tillväxtfasens omfattning. Om innovationen sker i ett 
informations tätt centrum, kan dess produkts tillväxtfas äga rum i en 
mängd spridda produktionsorter. Graden av tillväxt i dessa orter bes
tämmes till viss del av de lokala faktorkostnaderna för arbetskraft, 
kapital och transporter. Om nätverken befinner sig i kraftig omvandling 
med åtföljande distributionskostnadssänkningar, bör de utöva inflytande 
på omfattningen i de lokala tillväxtförloppen. 

Sett från efterfrågesidan har nätverken däremot ett mycket begränsat 
förklaringsvärde för strukturomvandlingen. Konsumenternas preferenser 
och olika varugruppers efterfrågeelasticiteter med avseende på inkomst 
är ur detta perspektiv de variabler som styr näringsstrukturens omvand
ling och av dessa variablers utveckling kan möjligen konsumenternas 
preferenser anses "släpa efter" i perifera delar av nätverken. Generellt 
sett styrs dock konsumentpreferenser och efterfrågeelasticiteter av andra 
faktorer än nätverken. 
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Sammanfattningsvis innebär detta att det främst är i nätverkens 
utbyggnadsskeden som de i kraft av att vara marknadsskapande metod
innovation bör kunna utöva inflytande på strukturomvandlingen. Deras 
inverkan som marknadsutvidgare under om- och påbyggnadsperioder bör 
vara mindre. Under perioder med stabila nätverk torde deras inflytande 
på strukturomvandlingen vara svagt, undantaget själva innovations till
komsten då deras informationsförmedlande roll ger ett övertag åt centra 
med den högsta tillgängligheten. 
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7. 
BEGREPP, OPERATIONALISERINGAR OCH M ETOD 

A. Tillgänglighet och nodalitet i fysiska nätverk 

"Nätverk" är ett vittomfattande och mångtydigt begrepp.58 Det gemen
samma för samtliga typer av nätverk är att de utgör en kombination av 
länkar och noder och att länkarna distribuerar flöden som bearbetas och 
omdistribueras i noderna. Nätverk kan sägas ha hierarkiska egenskaper, 
men även sakna "tyngdpunkt". Den typ av nätverk som studeras i före
liggande undersökning är de mest påtagliga (och därför mest mätbara) 
nämligen de fysiska kommunikationsnätverken. 

De tre fysiska nätverk som denna undersökning i huvudsak avgränsas 
till är sjöfarten, järnvägarna och vägnätet. Telegraf- och telefonnätet har 
även det kvantifierats och testats mot näringsstrukturen på olika nivåer, 
men på grund av dess ofta jämna nivå har analyserna inte givit några 
tydliga resultat. Telegraf- och telefonnätet har därför mestadels uteläm
nats från redovisningen i de följande kapitlen. Övriga kommunikations
former såsom post, tidningar och rundradio har exkluderats eftersom de, 
i postens och tidningarnas fall, distribueras via något fysiskt nätverk och 
i rundradions fall endast är en en-vägskommunikation. 

Flyget behandlas inte heller här. Anledningen är främst att det fram 
till sextiotalet fortfarande befann sig i sin linda och dess inflytande på 
de mellanstora städernas näringar dessförinnan måste ha varit obetydligt. 
Dessutom inträffar flygets stora expansion först efter undersöknings
periodens slut (se diagram 7:1). I jämförelse med de övriga nätverken, 
som behandlas under större delen av undersökningsperioden, faller flyget 
därför utanför ramen. Det bör också framhållas att en större studie av 
flygpassagerarna gjordes i slutet av 1960-talet.59 

Ett avgörande metodproblem är hur nodernas - i denna studie städer
nas - positioner i nätverken ska kunna bestämmas kvantitativt. För att 
söka fånga upp alternativa egenskaper hos nätverken har två olika mått 
utarbetats, tillgänglighet och nodalitet, vilka även svarar mot olika sätt 
att bedöma rumsliga, fysiska avstånd. 

Tillgänglighet, ibland även kallad potential, är ett tämligen traditio
nellt geografiskt mått, där de fysiska avstånden utgör en avgörande fak
tor i bestämmandet av en orts tillgång till olika marknader. Vanliga är 
t ex beräkningar av marknads tillgänglighet, mätt i folkmängd, som en 
summa av ortens befolkning och alla övriga orters folkmängd inom ett 
visst område, dividerad med avståndet till respektive ort, men till-
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Diagram 7:1. Antalet passagerare med linjefart på statliga flygplatser 
1960-1989. 
Källa: SOS Luftfartsverket 1990. 

Passagerare (milj) 

Linefart 

Charter 

32 



gänglighet kan även beräknas med avseende på inkomster, förmögenhet, 
råvarutillgångar etc. Tillgängligheten kan kort sagt sägas vara ett mått på 
ortens hierarkiska ställning i ett nätverk, där folkmängd (eller någon 
annan ef te rf råge- eller utbudsvariabel) och fysiska avstånd tillsammans 
utgör de differentierande variablerna, och är således användbar där dessa 
båda variabler kan antas ha ett avgörande inflytande på ortens ekono
miska utveckling. 

I denna undersökning beräknas befolknings tillgängligheten i respektive 
nätverk vilket innebär att avstånden mellan orterna skiftar mellan nät
verken och att de förändras av tillkomsten av nya länkar.60 Det innebär 
också att stadens egen folkmängd inte räknas med; det är först när en 
stad är ansluten till nätverket som den definitionsmässigt har någon till
gänglighet. Vid "normala" beräkningar av marknadstillgänglighet är det 
självklart att den egna ortens folkmängd ska ingå, eftersom den, just på 
grund av sin närhet utgör den främsta marknaden. I denna undersökning 
har däremot betydelsen av den egna marknaden rensats bort för att den 
marknad som nätverksförbindelserna öppnar för staden ska renodlas. I 
vissa fall görs dock jämförelser mellan den egna folkmängdens, nät
verkstillgänglighetens och den "totala" tillgänglighetens samband med 
näringsutvecklingen. 

Det bör framhållas att det i denna undersökning använda måttet på 
tillgänglighet - nätverkstillgänglighet - vore otillfredsställande om det 
användes i undersökningar av storstäder och nationella centra. Enligt 
produktcykelhypotesen kännetecknas introduktionsfasen för en produkt 
av behov av en stor lokal arbetsmarknad, där tillräckligt specialiserad ar
betskraft finns tillgänglig, såväl som behov av en tillräckligt stor avsätt
ningsmarknad för den nya produkten. Båda dessa kriterier uppfylles som 
regel främst i storstäder. Om innovationsfrekvenser, förekomster av nya 
produkter, etc skulle studeras vore därför storstadsregioner den intres
santa undersökningsgruppen och deras nationella och internationella till
gänglighet, inklusive deras egen folkmängd, de tillgänglighetsmått som 
skulle användas. Denna undersökning syftar dock till att undersöka pro
duktcykler och annan näringsutveckling på en mer aggregerad nivå, vil
ket innebär att det i praktiken blir cykelns tillväxts-, mognads- och 
nedgångsfaser som kan studeras. Med denna inriktning blir valet av de 
mellanstora städerna som undersökningsgrupp mer naturligt, liksom be
tydelsen av att särskilja begreppet nätverkstillgänglighet från "total" till
gänglighet. 

De orter som tagits med i tillgänglighetsberäkningarna är, förutom de 
redan definerade mellanstora städerna, endast de tre storstäderna Stock
holm, Göteborg och Malmö. Att inte fler orter ingår har inte bara prak
tiska och arbetsmässiga skäl. Anledningen är framför allt att det är till
gängligheten i detta övre "city-system" som är relevant i denna analys. 
Den nätverks hypo tes som ska testas bygger på ekonomiska centras för
bindelser med varandra och inte med respektives omland eller region. En 
stads förbindelser med sitt omland sker naturligtvis via nätverk, men vi 
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kommer då utanför den i kapitel 4 beskrivna nätverks hypo tesen och 
istället in på centralortsteorin, vilken det inte ingår i denna undersök
ning att pröva närmare.61 

Formellt uttryckt kan den tillgänglighet som används i denna under
sökning, för varje stad, vid varje tidpunkt, i respektive nätverk, defi
nieras som: 

Ts= I Ni/di 
i = l 

där Ts är befolknings tillgängligheten för stad s, Ni ä r folkmängden i stad 
i, di är distansen från stad i till stad s, för vilken tillgängligheten ska 
beräknas, n är antalet städer där d>0 (dvs den egna stadens s' folkmängd 
inräknas inte). 

I beräknandet av sjöfarts tillgängligheten har dock en justering gjorts 
för att i någon mån fånga upp skillnaderna mellan direkt tillgängliga 
städer vid kusten och de inlandsstäder som endast är tillgängliga via 
kanaler med slussar, begränsad hastighet etc. Avståndet mellan varje 
inlandsstad och havet (eller mellan inlandsstäderna om de befinner sig i 
samma kanalsystem) har för att fånga upp dessa tillgänglighetshinder 
räknats dubbelt. 

Den tillgänglighet som beräknas på ovan beskrivna sätt kan betecknas 
som (nätverks)tillgänglighet i den övre delen av det nationella ortssyste
met. Städernas tillgänglighet i internationellt avseende har däremot läm
nats utan avseende i denna undersökning. Anledningarna till detta är 
flera. För det första kan det utifrån produktcykelteorin och annan inno-
vationsspridningsteori hävdas att den internationella tillgängligheten 
främst är en avgörande faktor för de nationella centra och andra stor
städer, medan den för regionala centra är av underordnad betydelse. För 
det andra vore den internationella tillgängligheten naturligtvis helt nöd
vändig att beräkna om expor/industrins utveckling skulle studeras. Denna 
undersökning arbetar dock, inte minst av källmäsiga skäl, utifrån den 
traditionella råvarubaserade uppdelningen av industrin, där export- och 
hemmamarknadsindustrier inryms i samma industrigren. Med hänsyn till 
denna inriktning på undersökningen, blir behovet av att värdera den in
ternationella tillgängligheten betydligt mindre. För det tredje skulle det 
ha inneburit en rad praktiska problem att integrera den internationella 
tillgängligheten med den nationella. Vilka städer skulle vara med i be
räkningarna; de mellanstora städerna; eller bara storstäderna? Vad skulle 
förekomsten av handelshindel och andra hinder för internationellt utbyte 
innebära för tillgänglighetsmåttets relevans? 

Av dessa skäl begränsar sig denna undersökning till att behandla den 
nationella (nätverks)tillgängligheten. 

Nodalitet, det andra mått som här används för att bestämma orters 
nätverkspositioner, är däremot oberoende av de fysiska avstånden och 
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folkmängden. Begreppets definition är anpassad till denna undersökning: 
En sammanvägning av respektive nätverks kvantitet och kvalitet på res
pektive ort. Nodaliteten mäter ortens utbud av extern kommunikations
kapacitet i nätverk "utan tyngdpunkt", dvs den bortser från den hierarki 
som fysiska avstånd och folkmängd skapar och bedömer endast hur väl 
orten är integrerad i nätverket. 

Huvudprincipen vid beräkningen av nodaliteten har varit att kvanti-
fiera och klassificera de länkar som förbinder respektive stad med resten 
av nätverket. För järnvägar har de olika bantyperna poängsatts så att 
stambanor givits högsta poäng, 4, och privata normalspåriga banor har, 
p g a lägre turtäthet, givits 3 poäng. Smalspåriga (privata) banor har 
p g a lägre turtäthet och den arbetskrävande omlastningen av allt gods 
som skulle vidarebefordras på riksnätet, givits 1 poång. De banor som så 
småningom erhåller dubbelspår och/eller elektrifiering ges 1 poäng för 
vardera av dessa förbättringar. En summering av en stads banors poäng 
vid respektive tidpunkt, ger därmed stadens järnvägsnodalitet. 

Tabell 7:1. De olika ban- och vägtypernas poängsättning vid nodalitets-
beräkningarna. 

Järnväg 
Statsbana 4 
Privat normalspårsbana 3 
Smalspårig bana 1 
Tillägg för dubbelspår 1 
Tillägg för elektrifiering 1 

Vägnätet 
Motorväg (1970) 7 
Europaväg (1970) 6 
Riksväg (fr 1960) 5 
Riksväg (1950) 4 
Länshuvudväg (1950) 3 
Huvudled «fe Ri ksväg (1940) 3 
Länsväg (fr 1960) 4 
Länsväg (1940 & 1950) 2 
Huvudväg (1920 & 1930) 2 
Landsväg 1 

Vägnodaliteten har beräknats på i princip samma sätt. De olika vägty-
perna har poängsatts vart tionde år och det summerade värdet utgör res
pektive stads nodalitet. En skillnad jämfört med järnvägsnodaliteten är 
att vägarnas klassificering förändras över tiden. Poängsättningen i tabell 
7:1 försöker ta hänsyn till detta. Ett problem med vägnodaliteten är att 
klassificeringarna är administrativa och inte innebär någon fullständig 
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garanti för att vägar inom samma klass är likvärdiga. Även om detta in
nebär en viss osäkerhet, har det bedömts inte nämnvärt kunna påverka 
städernas inbördes relationer. 

En viktning av det slag som här beskrivits innebär alltid en viss osä
kerhet. Vad är det till exempel som säger att en riksväg är värd dubbelt 
så mycket som en läns väg 1950? Ett alternativ till den metod som här 
används hade givitvis varit att beräkna en oviktad nodalitet genom att 
bortse från klassificeringsskillnader och endast fastställa antalet 
järnvägar och vägar för respektive stad. Ett annat alternativ hade varit 
att bara räkna städernas vägar av den högsta klassen, etc. Diagrammen 
7:2 och 7:3 ger två exempel på hur det viktade nodalitetsmått som 
används för vägnätet i föreliggande studie förhåller sig till de två ovan 
nämnda alternativen 1950. 

Diagram 7:2. De mellanstora städernas viktade nodalitet och o viktade 
nodalitet (antalet vägar) i vägnätet 1950. 

O v i k t a d  v ä g n o d a l i t e t  
( a n t a l e t  v å g a r )  

-

0 
- • O • 0 
- D 
- 0 O • O 
- 0 O 

0 0 0 0 
- G 

• 

0 

—L-, ,11 1 1 1 -j L 
5 10 15 20 25 30 

V i k t a d  v ä g n o d a l i t e t  

Källa: Se appendix 

Skillnaderna mellan den viktade och oviktade nodaliteten (antalet vä
gar) är på några untantag när mycket liten. Korrelationen mellan dem är 
0,88. Det viktade måttet har den fördelen att det är mer differentierat; 
dess spännvid sträcker sig från 9 till 25 poäng. Antalet vägar varierar 
mellan tre och tolv. Denna skillnad blir ännu tydligare om den viktade 
nodaliteten jämförs med antalet vägar i de två högsta klasserna, riksvä
gar och läns huvud vägar. En stad (Trollhättan) saknar sådana vägar och 
de övriga har mellan två och fyra stycken. Trots den låga spridningsgra
den mellan städerna är det tydligt att städernas inbördes ordning i hu
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vudsak är densamma som i den viktade nodaliteten. Samvariationen mel
lan de båda måtten är stark (r=0,54; sig 99%). 

Diagram 7:3. De mellanstora städernas viktade nodalitet och antalet 
vägar i de två högsta klasserna 1950. 

A n t a l  v ä g a r  i  d e  t v å  
h ö g s t a  k l a s s e r n a  

4.0 

3.0 

2.0 

1 . 0  

0 
5 10 15 20 25 30 

V i k t a d  v ä g n o d a l i t e t  

Källa: Se appendix 

Andra alternativ till den här använda metoden för nodalitetsbestäm-
ning hade varit att använda mer differentierade vikter för de olika ban-
och vägtyperna, eller att utifrån erhållna summerade värden endast rang
ordna städerna i en ordinal skala. Det är i princip omöjligt att uttala sig 
om huruvida dessa mått skulle ge en "bättre" bild av städernas ställning i 
nodalitetshänseende. Helt klart är dock att skillnaderna gentemot det här 
använda måttet i praktiken skulle bli små och att städernas inbördes ord
ning i stort sett skulle förbli densamma. 

Slutsatsen måste bli att även om det här använda viktade nodalitets-
måttet inte fångar in alla detaljer i det utbud på järnvägs- och vägka-
pacitet som städerna förfogar över, tycks det ge en acceptabelt differen
tierad bild över dessa skillnader och bör därför vara möjligt att använda 
i en analys. 

Även teleförbindelserna har poängsatts efter anslutning till lokalt eller 
regionalt nät eller till riksnätet (1, 2 resp 3 poäng), automatisering (1 
poäng) och riks kabelanslutning (1 poäng). Sjöfartsnodaliteten har däre
mot inte gått att bestämma på detta sätt, eftersom fasta länkar inte exis
terar. Där har istället hamndjupet använts som ett mått på respektive 
stads kapacitet inom sjöfarten. 

• • 

O O G Q • O 

• 0 0 • 0 0 0 
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I och med att nodaliteten i järnvägs- och vägnäten bedömer stadens 
kvantitativa och kvalitativa kommunikationsutbud och bortser från de 
fysiska avstånden, är den framför allt ett mått på möjligheten till för
bindelser med stadens närområden, dvs dess omland. Även om det regio
nala nätverket, med staden som huvudnod i sitt omland, inte ses som det 
viktiga nätet i nätverkshypotesen, kan det vara av intresse att värdera de 
regionala nätverken kontra de nationella i förhållande till näringsstruk
turen och dess omvandling. 

B. Mått på näringsstrukturen och dess modernitet 

Näringsstrukturen kan i princip beskrivas på en rad olika sätt. Vad gäller 
tillverkande näringar kan nämnas antal företag, sysselsättning, kapital
stock, omsättning, tillverkningsvärde, förädlingsvärde, produktionsvolym 
etc. För historisk tid är dock få av dessa uppgifter möjliga att få fram, 
annat än för vissa enskilda industriföretag. Beträffande t jäns te näringar 
begränsas måtten till företagsantalet, sysselsättningen och omsättningen. 

Det mest använda gemensamma måttet i beskrivningar av hela nä
ringsstrukturen är sysselsättningen. För enbart industrins del skulle 
uppgifter om såväl företagens sysselsättning, kapitalstock som förädlings
värde kunna ge viktiga bidrag till beskrivandet av strukturen. Av dessa 
tre är det dock endast sysselsättningen som det finns uppgifter om under 
en längre period. Av denna anledning brukar studier av lokala och re
gionala näringsstrukturer främst använda sig av sysselsättningen som 
strukturmått. 

Även denna undersökning använder sig av sysselsättningen som det 
övergripande måttet på näringsstrukturen. Vid granskningar av några av 
industrins centrala undergrupper används dock även den genomsnittliga 
företagsstorleken (arbe tare/arbetsställe) och ett grovt produktivitetsmått 
(tillverkningsvärde/arbetare). Anledningen till att dessa mått inte brukas 
på högre nivåer är att det endast är i en någorlunda homogen grupp av 
företag (dvs samma typ av tillverkning) som en sådan jämförelse kan 
vara av värde. På mer generella nåvåer torde skillnaderna mellan under
branscherna helt överflygla de skillnader mellan städerna som är av int
resse här. 

Sysselsättningsandelarna i näringssektorer, branscher och under
branscher utgör med andra ord det huvudsakliga undersökningsobjektet i 
denna studie. För att besvara vissa frågor måste dock andra begrepp 
operationaliseras. Till dessa hör "moderniteten" i näringsstrukturen. Vad 
bör innefattas i detta begrepp? 

En sida av modernitet bör vara produktiviteten i respektive näring, 
mätt som förädlingsvärde per arbetare. Högre produktivitet bör rimligt
vis innebära modernare produktionsutrustning, under förutsättning att 
det är samma typ av produkter som framställs. Det sistnämnda är en up
penbar begränsning hos detta modernitetsmått, vilket gör att det främst 
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är användbart på underbranschsnivå där det åtminstone i flertalet fall är 
fråga om likartade produkter inom branschen. En ytterligare begränsning 
är att produktiviteten endast går att beräkna för industrin men inte för 
t j äns tenäringarna.63 

För en bedömning av moderniteten i såväl den totala näringsstruktu
ren som industri- och tjänstestrukturerna krävs därför ett annat mått än 
produktiviteten. Det mått som konstruerats för denna undersökning ut
nyttjar det faktum att en näring/bransch utvecklas i en livscykel, som 
bl a avspeglar sig i dess andel av den totala sysselsättningen eller av 
sysselsättningen i branschens näringssektor. Branschens tillväxttakt antas 
här vara ett allmänt mått på dess modernitet. Branschens andel i en en
skild stad i förhållande till ett genomsnitt, uttrycker den relativa 
positionen till den allmänna moderniteten. Den allmänna nivå och till
växttakt som varje stad ställs i relation till, utgörs här av de mellanstora 
städernas genomsnitt i respektive bransch. Anledningen till att de betyd
ligt lättåtkomligare, men mindre relevanta, uppgifterna för riksgenom
snittet inte används är framför allt att industristatistikens primärmaterial 
för städerna tycks vara förvånansvärt tillförlitligt även före 1896 (se 
kapitel 8). 

För varje stad är moderniteten med andra ord en produkt av två fak
torer: 1. Skillnaden mellan respektive närings/branschs andel i staden och 
dess genomsnittliga andel hos de mellanstora städerna, samt 2. Respek
tive närings/branschs tillväxttakt hos mellanstadsgenomsnittet vid mät
tillfället, formellt definierad som derivatan av näringens andel över ti
den. 

Den första av dessa två faktorer torde inte behöva någon närmare 
kommentar. Den mäter helt enkelt om näringarnas andelar i staden ligger 
över eller under genomsnittet. I diagram 7:4 har stad x en större andel av 
näringen vid tidpunkten t, vid t+2 är andelarna lika och därefter har 
stad x lägre andel än genomsnittet. 

Den allmänt moderni te tsbestämmande faktorn är nummer två som 
mäter graden av genomsnittlig tillväxt respektive tillbakagång för närin
gen i fråga. Tillväxttakten illustreras i diagram 7:4 med tangenter till 
genomsnittskurvan vid tidpunkterna t, t+1 och t+2, där tangentens lut
ning anger tillväxttakten. Vid t är lutningen positiv och anger att stad x:s 
överskott betyder att staden ligger före i näringens expansion. Vid t+1 
har näringen nått sitt maximum, lutningen är noll och stad x:s överskott 
är "värdelöst". Därefter blir lutningen negativ, stadens överskott fram till 
t+2 betyder att staden ligger efter i avvecklingen av näringen, medan 
underskottet efter t+2 betyder att staden ligger före i avvecklingen (i 
praktiken har alla näringars och branschers genomsnitt naturligtvis inte 
en så jämn utveckling som i diagram 7:4. I vissa fall har därför en ut
jämning av kurvorna fått göras). 

Näringens/branschens tillväxttakt vid varje enskild tidpunkt är alltså 
grafiskt sett lika med lutningen på tangenten till dess kurva. Rent prak
tiskt har denna i föreliggande undersökning bestämts genom att föränd-
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Diagram 7:4. Schematisk illustration av de modernitetsbestämmande fak
torerna: en branschs andels utveckling över tiden, i mellanstads-
genomsnittet respektive i en enskild stad. 

Genomsnitt 

Stad X 

ringen mellan närmast föregående och närmast följande mättillfälle be
räknats. Genom summering av de skilda näringarna eller branscherna er-
hålles därmed en samlad bild av en stads modernitet på olika strukturella 
nivåer. 

C. Om linjära sambandsanalyser som undersökningsmetod 

De statistiska metoder som i denna undersökning används för att studera 
förekomsten av samband mellan kommunikationer och näringar, är lin
jära sambandsanalyser av korrelations- och regressions typ. Det faktum 
att de i allmänhet är de vanligast förekommande metoderna vid sam
bandsanalyser vittnar både om att de är lätta att använda och att de ger 
resultat som är tämligen lättförståeliga. 

Det finns dock skäl att diskutera användandet av denna traditionella 
metod något på det problem som denna studie avser att belysa. Allmänt 
sett finns det ingen anledning att betvivla linjära sambandsanalysers re
levans för en undersökning av kopplingarna mellan tillgänglighet och 
nodalitet å ena sidan och näringsstrukturen och dess delar å andra sidan. 
Detta är inte minst giltigt för denna studie med inriktning just på 
granskning av problemet på ett generellt plan. Sett ur en motsatt synvin
kel kan det dock hävdas att varje produkt ställer krav på en specifik 
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form av tillgänglighet, såväl på faktormarknaderna som på färdigvaru
marknaden för denna produkt. Detta betyder att många produkters till
gänglighetskrav inte kan beskrivas i en linjär funktion, utan i olika typer 
av exponentiella och/eller diskreta funktioner. Tidskostnaden kan vara 
större än drivmedelskostnaden; efter ett visst avstånd från produktions
orten kan efterfrågan på produkten vara noll (t ex regionala tidningar) 
etc, etc. 

Mot denna bakgrund är det viktigt att framhålla att mer specialise
rade studier av sambandet tillgänglighet - produktion måste arbeta med 
mer förfinade tillgänglighetsmått och analysmetoder, anpassade till den 
typ av produktion som studeras. För denna studie har det dock ansetts 
tillräckligt med det ovan beskrivna tillgänglighetsmåttet och traditionella 
linjära sambandsanalyser. 
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II. 

DE MELLANSTORA STÄDERNAS OCH 

KOMMUNIKATIONSNÄTENS UTVECKLING 
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8. 
BEFOLKNINGS- OCH 

NÄRINGSSTRUKTURSUTVECKLING I DE 

MELLANSTORA STÄDERNA 

A. Befolkning 

Svårigheten att avgränsa en någorlunda homogen grupp städer under en 
längre period är tydlig vid en granskning av folkmängden i de mellan
stora städerna under undersökningsperioden. 1850 var antalet invånare i 
genomsnitt 5 580, men den minsta staden, Södertälje, hade bara 1 245 
och Norrköping, den största staden 16 916 invånare. 1970 var genom-
snittsinvånartalet 77 063 med Landskrona i botten med 34 520 invånare 
och Uppsala, som då nyligen gott om Norrköping, i täten med 126 433 
invånare. 

Inom mellanstadsgruppen har städernas inbördes rangordning gradvis 
förändrats. Den kraftigaste nedgången har Karlskrona råkat ut för. Från 
att så sent som 1830 varit rikets tredje stad hade den 1950 åkt ner till 
nittonde plats. Bland städer med kraftig uppgång kan nämnas Borås som 
1850 låg först på 29:e plats, men hundra år senare belade niondeplatsen; 
samt Helsingborg, vars placeringar var 19:e 1850 men 5:e 1950. Det är 
ett intressant faktum att de tre städerna i sydöstra Sverige - Kalmar, 
Karlskrona och Kristianstad - samtliga faller i rangordning. Tendensen 
till svag urban utvecklingen i denna del av landet har även tidigare 
uppmärksammats, bl a av Lars Nilsson.64 

I tabell 8:1 visas de mellanstora städernas och storstädernas andelar av 
rikets befolkning. Ur detta perspektiv har urbaniseringen varit en tämli
gen stabil process, med små svängningar. 1880-talets starka ökning 
kommer främst storstäderna till del. Från och med 1930-talet tycks dock 
tillväxten vara ungefär lika stor i de mellanstora och de tre stora stä
derna. Först i och med de stora inkorporeringarna i samband med 1970-
talets kommunreform, blir de mellanstora städernas sammanlagda folk
mängd större än de tre storstädernas. I de senare ingår dock inte deras 
förortskommuner; bl a utflyttning till dessa förklarar storstädernas an
delsminskning under 1960-talet. Av den totala stadsbefolkningen har de 
mellanstora städerna under undersökningsperioden svarat för ca en tred
jedel, storstäderna för ca 40% och de mindre städerna för ca 25%. 
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Tabell 8:1. De mellanstora städernas och storstädernas andelar i procent 
av rikets befolkning 1850-1970. 

År 

Mellan
stora 
städerna 

Stor
städerna 

1850 
1860 
1870 
1880 
1890 
1900 
1910 
1920 
1930 
1940 
1950 
1960 
1970 

9.46 
9.87 

11.28 
13.23 
14.51 
20.95 

3.36 
3.68 
4.29 
5.03 
6.10 
7.03 
8.29 

3.80 
4.36 
5.23 
6.20 
8.35 
9.58 

10.75 
12.45 
14.10 
16.13 
18.31 
19.24 
18.02 

Källa: SOS Historisk statistik för Sverige; SOS FoB 1970. 

B. Näringsstruktur 

Ett grovt mått på näringsstrukturen utgör indelningen i näringsgrenar. 
De mellanstora städernas genomsnittliga andelar av folkmängden/syssel
sättningen i dessa framgår av diagram 8:1. Med undantag av den stora 
gruppen övriga, är industrin redan 1870 (det första året det går att er
hålla uppgifter ur folkräkningarna) den största näringsgrenen. Det bör 
noteras att industrin redan 1920 nästan har nått sin toppnivå; en viss 
nedgång sker till 1930, men därefter hålls industriandelen strax över 40% 
fram till 1960. Handeln och samfärdseln, som här behandlas för sig vid 
sidan av de andra tjänsterna, uppvisar en stigande kurva fram till 1950 
varefter en viss nedgång sker. Tjänsteverksamheten inleder sin expansion 
först i och med 1930-talet, men det är speciellt under 1950-talet som 
den har sin stora tillväxtperiod i de mellanstora städerna. Byggnads
verksamheten håller en nära nog konstant nivå kring 8-10% under hela 
hundraårsperioden, medan gruppen övriga, som till en början innehåller 
stora grupper av "arbetare av obestämt slag" och yrkeslösa, blir allt 
mindre. 

Det bör kanske understrykas att den grova näringsgrensindelningen är 
ett mindre exakt mått ju längre tillbaka i tiden man går. Som beskriv
ning av den långsiktiga strukturomvandlingen fyller dock dessa siffror 
väl sin funktion. 
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Diagram 8:1. De mellanstora städernas näringsgrenar i medeltal, i pro
cent av totala folkmängden 1870-1930, respektive förvärvsarbetande 
befolkningen 1940-1970. 
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Källa: Se appendix. 

Diagram 8:2. Befolkningen 1870-1930 och förvärvsarbetande be
folkningen 1940-1970 i riket efter näringsgrenar i procent. 

I 1 öv riga 
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Ar 

Källa: BiSOS Serie A, Befolkning 1870-1900; SOS Folkräkningen och 
Folk- och Bostadsräkningen 1910-70. 

Vid en jämförelse med riket som helhet är skillnaderna i närings
struktur markanta. Särskilt gäller detta naturligtvis jordbrukets andel. 
Denna är i diagram 8:2 kraftigt underskattad eftersom en överväldigande 
del av gruppen övriga direkt går att hänföra till jordbruket.65 För jäm
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förbarheten med mellanstäderna har dock gruppen övriga fått stå för sig 
själv. 

En viktig skillnad mellan diagrammen är att industriandelen i riket 
når sin högsta nivå först 1960, medan den i de mellanstora städerna är 
nära toppnivån redan 40 år tidigare. Överhuvud taget kan man säga att 
näringsgrensutvecklingen i landet som helhet släpar efter utvecklingen i 
städerna. Städerna är helt enkelt mer "moderna" i den betydelsen att de 
har ett överskott på expanderande näringsgrenar - stadsnäringar -och en 
obetydlig primärsektor. Vid undersökningsperiodens slut var dock skill
naderna i näringsstruktur mellan de mellanstora städerna och riket i det 
närmaste utjämnade; långsiktigt var detta en följd av primärsektorns ge
nerella nedgång och på kort sikt direkt orsakat av de stora inkorpore
ringarna av landsbygd i städerna under storkommunreformen. 

Om de mellanstora städernas näringsstruktur å andra sidan jämförs 
med Stockholms, som visas i diagram 8:3, är det uppenbart att huvudsta
den har ett försprång i strukturomvandlingen. Industrins andelar har i 
stort sett slutat öka redan 1880 och från 1910-talet har tjänsterna (exkl 
handel och samfärdsel) en snabbare ökning i Stockholm. 

Diagram 8:3. Befolkningen 1880-1930 och förvärvsarbetande be
folkningen 1940-1970 i Stockholm efter näringsgrenar i procent. 
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Källa: BiSOS Serie A, Befolkning 1880-1900, SOS Folkräkningen och 
Folk- och Bostadsräkningen 1910-70. 

Försprånget är dock särskilt tydligt under 1960-talet då en tredjedel av 
industrins andelar i Stockholm försvinner och ersätts med tjänster. 
Förändringarna i de mellanstora städerna detta årtionde är närmast obe
tydliga i jämförelse med huvudstadens. 
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Industristrukturen 

Sysselsättningen på branschnivå enligt industristatistiken framgår för de 
mellanstora städernas del av tabell 8:4. Beskrivningen delas lämpligen in 
i två perioder, med en gräns vid sekelskiftet, då industristatistiken 
kraftigt förbättrats. Under perioden fram till 1900 uppvisar två bransch
er kraftigt fallande andelar: textil- och beklädnadsindustrin samt läder-, 
hår- och gummivaruindustrin. Det är dock inte fråga om några minsk
ningar i dessa branschers absoluta antal, utan istället det att andra 
branscher tillväxter snabbare. Till de expanderande branscherna hör 
kemi-, livsmedels-, trä- samt jord- och stenindustrin. Massa- och pap
persindustrin är ännu en obetydlighet, medan metallindustrin - tillsam
mans med textilindustrin den största branschen - saknar någon klar 
trend och ligger runt en fjärdedel av den totala industrin under hela 
perioden. 

För att ge en uppfattning om vilken inverkan statistikomläggningen 
1896 får på städernas industristrukturer, visas i tabell 8:2 städernas ge
nomsnittsandelar såväl 1895 som 1896. Den grafiska industrin är egentli
gen den bransch vars andelar på allvar påverkas av industristatistikens 
utvidgning 1896. De små förskjutningarna i övriga industrigrenar får i 
stort sett ses som en följd av att den grafiska industrin får ökade ande
lar. Förklaringen till de små förändringarna är, förutom att stadsindust
rierna huvudsakligen fanns med i statistiken före 1896, att uppgifterna 
baseras på det av magistraten insända primärmaterialet till statistiken. I 
dessa rapporter medtogs oftast allt som kunde hänföras till industri. Fö
retag i de branscher som ej omfattades av den officiella statistiken ströks 
av kommerskollegii tjänstemän, men finns alltså kvar i primärmaterialet. 
Därför torde primärmaterialets uppgifter för städerna ge en någorlunda 
rättvisande bild av deras industristruktur även före 1896. Det enda rik
tiga undantaget tycks som påpekats, vara den grafiska industrin. 

Perioden efter sekelskiftet kännetecknas framför allt av metallindust
rins kraftiga expansion. Särskilt 1910-talet och tiden 1930-60 utmärks av 
en anmärkningsvärd tillväxt. 1960 har metallindustrin i genomsnitt över 
50 % av den totala industrins sysselsättning och har därmed fördubblat 
den andel som fram till sekelskiftet var konstant. Den stora förloraren 
under 1900-talet är textilindustrin. Det är dock först under 1950-talet 
som dess nedgång blir riktigt kraftig. Andra vikande grenar är jord- och 
stenindustrin, trä-, livsmedels- och kemisk industri, samtliga dock med 
rätt små nedgångar. Massa- och pappersindustrin expanderar kraftigt 
under det första decenniet för att därefter ligga konstant runt 5-6%. 

Industristrukturen i riket som helhet, som framgår av tabell 8:3, fö
refaller ha varit betydligt mindre stabil än i de mellanstora städerna. 
Framför allt är det dock statistikomläggningen 1896 som förrycker ut
vecklingen i branschernas andelar. Femdubblingen av träindustrins ande
lar gör den till största industrigren med en fjärdedel av arbetsstyrkan, 
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Tabell 8:2. Industribranscherna i de mellanstora städerna, genomsnittlig 
andel sysselsatta i procent av totala industrin. 

Me J&S Tr M&P Gr Li Tx Lä Ke 

1850 24.0 1.8 1.6 0.2 1.7 12.2 37.4 17.1 4.0 
1855 25.6 1.7 1.6 0.3 2.2 13.1 34.1 14.3 6.9 
1860 23.3 1.8 0.7 0.1 1.9 14.2 34.3 14.7 8.2 
1865 32.8 3.9 0.8 0.5 1.5 13.1 25.6 12.8 8.5 
1870 26.4 2.0 2.1 0.4 1.2 13.1 28.8 13.7 12.8 
1875 30.4 4.0 3.1 0.6 2.0 15.3 27.0 7.3 10.4 
1880 24.2 5.6 4.0 0.9 2.8 17.5 22.7 7.8 13.1 
1885 25.0 6.0 2.6 1.0 3.2 17.5 24.8 6.0 12.8 
1890 26.5 4.7 7.9 1.7 2.6 16.8 24.3 4.4 10.4 
1895 25.6 7.2 7.0 1.3 2.1 14.5 24.7 7.9 9.4 
1896 25.3 6.2 9.8 1.8 9.0 14.3 20.7 5.4 7.2 
1900 27.2 4.5 12.9 1.8 6.3 13.5 21.0 4.9 7.2 
1905 25.8 4.4 11.1 2.5 6.7 13.0 22.0 5.7 6.4 
1910 26.8 3.1 6.5 5.9 6.7 13.8 22.3 7.0 7.2 
1915 29.5 2.5 6.3 5.4 5.1 13.4 20.0 7.1 7.6 
1920 34.6 2.4 6.2 5.8 5.2 11.2 17.8 6.7 7.4 
1925 31.8 2.7 5.5 5.5 5.1 13.1 19.7 7.1 6.1 
1930 33.7 2.5 5.7 5.1 4.6 11.4 21.0 7.0 5.9 
1935 35.6 2.5 4.6 5.5 4.2 11.0 22.3 7.0 4.1 
1940 38.9 1.8 4.1 4.5 4.7 11.5 21.1 6.6 3.6 
1945 42.3 2.5 3.8 5.3 5.0 11.4 18.3 5.6 3.7 
1950 44.3 2.5 3.2 5.3 4.8 11.3 18.5 5.1 3.6 
1955 48.1 2.2 2.8 6.0 5.1 10.7 15.2 4.5 3.7 
1960 53.1 2.1 2.3 6.5 5.6 10.2 12.9 4.4 3.6 
1965 53.8 2.6 2.7 6.6 5.5 10.3 11.2 3.5 4.1 

Källor: RA: Kommerskollegium, Kammarkontoret, Årsberättelser fabri
ker 1850-1890; BiSOS, serie D, Fabriker och Manufakturer 1895-1910; 
SOS Industri 1915-1965. 
Anm: Me=metall; J&S=jord- och sten; M&P=massa- och papper; Gr=gra-
fisk; Li=livsmedel; Tx=textil; Lä= läder; Ke=kemi. 

men är naturligtvis endast en följd av att sågverken tidigare inte inräk
nades i industrin.66 De andra branschernas motsvarande nedgångar är 
huvudsakligen bara statistiska följdfenomen. Däremot är otvivelaktigt 
jord- och stenindustrins uppgång uttryck för en reell ökning, medan 
livsmedelsindustrins behållande av sina andelar säkerligen beror på att 
flera nya underbranscher, däribland kvarnar och bryggerier, är inräk
nade från och med 1896. 
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Tabell 8:3. Industribranscherna i riket, sysselsatta i procent av totala in
dustrin 

Me J&S Trä M&P Gr Li Tx Lä Ke 

1850 4.7 7.3 0.6 5.0 0.8 8.5 53.9 7.3 3.3 
1860 10.5 7.0 1.1 5.7 0.9 11.0 45.0 6.7 5.8 
1865 16.8 8.6 1.7 5.4 1.3 12.6 36.5 6.4 6.1 
1870 17.9 6.5 1.3 6.4 0.9 15.7 35.6 5.5 10.3 
1875 25.1 11.3 3.5 6.1 1.8 10.9 21.6 4.0 9.0 
1880 21.8 14.8 3.7 6.3 1.5 11.4 25.5 3.9 9.2 
1885 24.9 14.5 4.3 6.7 1.1 10.8 23.5 3.1 9.9 
1890 24.9 14.6 5.1 7.6 1.6 10.6 22.3 2.9 7.9 
1896 19.6 14.1 24.0 3.1 2.9 12.5 15.2 2.6 4.9 
1900 21.2 16.9 21.1 5.8 2.8 11.2 14.0 2.6 4.2 
1905 20.0 16.4 18.5 7.0 3.2 11.9 14.5 3.0 4.5 
1910 21.2 15.2 17.4 8.4 3.1 11.3 14.2 3.4 4.6 
1915 28.3 10.3 14.9 7.8 2.6 10.1 12.3 4.0 4.4 
1920 29.6 9.8 15.3 9.1 2.8 9.8 11.0 4.2 4.1 
1925 26.6 10.6 14.4 11.5 2.9 10.7 12.9 4.9 3.6 
1930 29.3 9.8 13.6 9.5 2.9 9.6 13.5 4.5 3.3 
1935 32.2 7.4 12.6 8.8 3.0 9.5 15.5 4.8 2.7 
1940 36.0 5.9 10.5 6.6 3.3 9.3 15.8 5.2 3.5 
1945 37.5 8.3 10.8 6.2 3.6 8.6 13.6 4.3 3.5 
1950 40.4 5.7 9.7 6.5 3.7 8.1 14.8 4.2 3.3 
1955 42.3 5.2 9.3 7.2 3.9 7.9 12.9 3.8 3.5 
1960 46.0 4.8 8.7 7.8 4.0 7.7 11.5 3.8 3.7 
1965 48.5 5.1 8.9 7.1 4.1 7.5 9.7 3.5 4.0 
1970 48.2 4.5 9.8 7.0 4.2 8.3 4.0 4.2 6.4 

Källa: BiSOS, serie D, Fabriker och Manufakturer 1850-1910; SOS In
dustri 1915-1970. 
Anm: Se tabell 8:2 

Såväl före som efter 1896 är skillnaderna mellan rikets och de mel
lanstora städernas industristruktur betydande. Metall-, grafisk-, livs
medels-, läder-, hår- och gummivaru- och den kemiska industrin, lik
som textil- och beklädnadsindustrin efter 1896, har klart högre andelar i 
städerna än i riket. Det motsatta är fallet med jord- och sten-, trä-, 
massa- och pappersindustrin. Den traditionella bilden av större andel av 
"råvaruindustrier" på landsbygden bekräftas alltså. Det faktum att riket 
har stora andelar av de redan från seklets början tillbakagående bransch
erna jord- och sten- och träindustri, liksom mindre andel av den expan
derande metallindustrin, gör att städerna kan sägas ha en modernare in
dustristruktur, med större andel tillväxtbranscher än landet som helhet. 
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Handels- och tjänstestrukturen 

Som konstaterats ovan var handels- och tjänstesektorns andelar klart 
större i de mellanstora städerna än i hela landet. Inte förrän vid 
undersökningsperiodens slut hade en utjämning kommit till stånd. När 
det däremot gäller denna sektors interna struktur är den tidigt tämligen 
likartad i land och stad. Till och med sekelskiftet är den stora skillnaden 
försvarets andel. Fram till 1904 var det svenska försvaret baserat på den 
indelta armén, vars soldater försörjde sig genom att själva bruka det torp 
de tilldelats. Trots att de alltså huvudsakligen var jordbrukare, tillhörde 
de i statistiken försvaret, vilket innebar att 40% av de sysselsatta i lan
dets handels- och tjänstesektor 1870 tillhörde försvarsmakten. Motsva
rande andel för de mellanstora städerna var knappt 15%. Sedan indel
ningsverket avskaffats och en armé på allmän värnplikt inrättats jämna
des förhållandet mellan land och stad ut och från 1930 är det städerna 
som har en större andel försvarsans tällda. 

Tabell 8:4. Sysselsättningens procentuella fördelning i tjänstesektorns 
underbranscher, exklusive försvaret, i de mellanstora städerna 1870-
1970. 

Han Sjö— Land Post För U- Sjuk Hotl Bank 
del trp trp tel valt visn socv rest förs 

1870 32.3 11.7 _ _ 29.9 12.3 5.9 5.6 2.3 
1880 33.2 10.6 12.2 2.6 19.4 9.7 5.7 4.7 1.9. 
1890 32.3 10.0 16.8 2.8 17.8 8.4 5.4 4.2 2.3 
1900 34.7 7.3 22.8 3.0 11.9 7.4 6.0 4.4 2.4 
1930 38.3 4.6 21.4 4.4 6.2 6.3 7.9 7.3 3.5 
1940 38.5 3.4 16.0 5.3 7.3 6.2 12.6 7.1 3.5 
1950 39.3 2.5 10.5 6.0 7.3 7.0 17.0 7.8 2.7 
1960 37.6 2.5 9.1 5.2 7.6 10.3 19.1 5.3 3.3 
1970 31.5 2.0 7.7 4.5 9.2 12.5 25.0 3.8 3.9 

Källa: Se appendix. 
Anm: För 1910 är primärmaterialet inte uppdelat på enskilda städer. För 
1920 finns uppgifter endast för ett fåtal mellanstora städer i primärma
terialet, varför även detta år utelämnats i tabellen. 

För att eliminera denna stora skillnad mellan land och stad har förs
varet utelämnats i tabell 8:4 och 8:5. De enda riktigt tydliga skillnaderna 
är att städerna har en större andel handel och att rikets andel i sjö
transporter är större. Dessa skillnader utjämnas inte förrän vid under
sökningsperiodens slut. I de övriga branscherna är skillnaderna obetyd
liga. 
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Av de mer marknadsstyrda branscherna är varuhandeln den klart 
största och det bör noteras att den fram till sekelskiftet har en svagt sti
gande andel, medan den efter 1920 är fallande. Landtransporterna be
skriver en liknande kurva, medan sjötransporternas andel är fallande 
från början till slut. 

När det gäller handels- och tjänstesektorn är det alltså, med undantag 
av försvaret före 1904, snarare i sektorns totala storlek än i dess interna 
branschstruktur, som den stora skillnaden mellan riket och de mellansto
ra städerna står att finna. 

Tabell 8:5. Sysselsättningens procentuella fördelning i tjänstesektorns 
underbranscher, exklusive försvaret, i riket 1870-1970. 

Han Sjö- Land Post För U- Sjuk Hotl Bank 
del trp trp tel valt visn SOCV rest förs 

1870 25.6 22.4 _ _ 31.8 10.9 4.9 3.7 0.7 
1880 27.0 18.9 14.1 1.8 20.2 9.2 4.0 3.7 1.0 
1890 26.9 16.7 19.7 2.1 16.8 8.8 4.3 3.3 1.3 
1900 28.6 13.1 24.6 2.5 14.1 7.7 4.7 3.3 1.4 
1920 32.9 11.3 22.1 4.8 8.2 6.8 6.0 4.3 3.4 
1930 34.2 6.7 24.4 4.8 6.8 7.0 6.8 5.9 3.3 
1940 35.5 4.9 21.1 5.3 6.3 7.0 10.3 6.2 3.5 
1950 37.1 3.5 14.8 6.6 6.2 7.9 13.6 7.1 3.2 
1960 36.2 3.6 12.3 5.9 6.7 10.7 14.8 5.6 4.3 
1970 31.1 2.0 9.1 4.9 8.4 12.0 21.9 3.9 6.7 

Källor: BiSOS, Serie A Befolkning 1870-1900; SOS Folkräkningen och 
Folk- och bostadsräkningen 1920-1970. 
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9. 
DE MELLANSTORA STÄDERNA OCH 

KOMMUNIKATIONSNÄTEN 

Sveriges sjöfart har av naturliga skäl dominerats av kust- och havssjö
farten. Den inrikes sjöfarten var länge hänvisad till farbara sjöar, åar 
och älvar där forsar och fall var besvärliga hinder. En omfattande för
bättring av den inrikes sjöfartens förutsättningar inträffade under 1700-
talets sista årtionden och under första hälften av 1800-talet, då vårt land 
upplevde sin stora kanaliseringsepok. Det första stora projektet, Ströms
holms kanal, anlades 1776-1792 och förbättrade avsevärt kommunikatio
nerna mellan Mälaren och Dalabergslagen. År 1800 invigdes Trollhätte 
kanal mellan Vänern och Göteborg. Södertälje kanal, mellan Östersjön 
och Mälaren, byggdes 1806-1819. 1822 öppnades västra delen av Göta 
kanal varvid Vättern förbands med Vänern och tio år senare var den 
östra delen av kanalen färdig och därmed förbindelsen mellan Östersjön 
och Västerhavet. Andra stora kanalprojekt var ombyggnaden av Hjäl-
mare kanal 1819-1830 och anläggandet av Säffle kanal som öppnades 
1837. Statsmakternas stora intresse för kanalbyggandet under denna tid 
framgår av att mer än 80% av medlen för investeringar i infrastruktur 
(inklusive befästningar) 1810-1837, anslogs till kanalerna.67 I takt med 
denna satsning byggdes även kust- och insjöhamnarna ut, fördjupades 
och försågs med kajer och dockor.68 

Medan vattenvägarna i södra Sverige därefter kom att stå i skuggan 
av järnvägsbyggandet, inleddes från mitten av 1800-talet omfattande 
strömrensningar i de norrländska älvarna för att få dem att fungera som 
flottleder för timmer till sågverken vid kusten. Tack vare den låga 
fraktkostnaden för timret - i början av detta sekel endast en åttondel av 
järnvägens fraktpris69 - började flottningen inte ersättas av lastbils- och 
järnvägsfrakt förrän under 1950-talet på de smärre lederna och på Klar
älven lades den inte ner förrän 1990. 

För de mellanstora städerna innebar de omfattande kanalbyggnatio
nerna en viss utjämning av skillnaderna i transportutbud mellan kuststä
der och inlandsstäder. Städer som Karlstad och Jönköping fick direkt 
utfart till kusterna via Göta/Trollhätte kanal, även om särskilt Jönkö
pings läge var perifert i förhållande till kanalen. Västerås möjligheter att 
motta och avsända större fartyg utan omlastning ökade betydligt tack 
vare Södertälje kanal. Av det övriga inlandsstäderna var det egentligen 
bara Borås och Lund som saknade någon form av sjöfart. Kristianstad 
hade "sin" hamn vid kusten i Åhus och en del av trafiken mellan staden 
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och hamnen gick via den grunda Helgeån; Eskilstuna hade via Eskilstu-
naån någon typ av förbindelser med Mälaren, men någon egentlig sjöfart 
kom dock inte till stånd förrän kanalen förbi Torshällafallen blev färdig 
1860; Örebro hade visserligen fått sina möjligheter till sjöfart förbättrade 
genom ombyggnaden av Hjälmare kanal, men hade fortfarande en lång 
och omständlig väg till kusten; Uppsala hade via Fyrisån anknytning till 
Mälaren och Linköping hade en fullgod förbindelse med Göta kanal via 
Stångån, som rätades ut i slutet av 1850-talet. 

De stora förändringarna av sjöfartsnätet ägde alltså rum före vår 
undersökningsperiods början. Sjöfarts tillgänglighetens inbördes samvaria
tioner över tiden bekräftar detta faktum. Till och med mellan de två 
mest avlägsna åren 1850 och 1970 blir korrelationskoefficienten 0,91 
(100% sig). Även sjöfartsnodaliteten (hamndjupet) har mycket starka 
korrelationer mellan sina fyra mätår, lägst är samvariationen mellan 1850 
och 1930 med 0,82 (100% sig). Samvariationerna mellan tillgänglighet 
och nodali te t är också de höga; de varierar mellan 0,66 och 0,85 (alla 
100% sig). 

Kanalernas betydelse för inlandet och inlandsstäderna blev dock inte 
vad man hoppats på. Den främsta orsaken var förstås det nya transport
medlet järnvägen. 

Sverige tog steget in i järnvägsåldern i slutet av 1840-talet då några 
korta banor byggdes för att underlätta bergsbrukets transporter. Den 
egentliga starten för det svenska järnvägsnätet brukar dock räknas från 
1856 då de statliga stambanorna började byggas. Den uttalade målsätt
ningen med stambanorna var att förse landet med ett glest nät av hu
vudjärnvägar och förbinda rikets främsta centra, medan det överläts till 
de privata intressena att, efter lokala och regionala behov, bygga ut ett 
finmaskigare nät. Från 1870-talet fram till 1930-talet, då förstatli
gandena inleddes, var därför de privata järnvägarnas banlängd större än 
de statliga. En säregenhet med det svenska statsbanenätet var dess 
"skräck för vattenleder och städer"70, dvs att dess sträckning och knut
punkter i största möjliga mån förlades till landsbygden, vid sidan av 
redan existerande kommunikationscentra. 

Fram till 1870 färdigställdes de ekonomiskt viktigaste statsjärnvä
garna, nämligen Västra stambanan (Stockholm-Göteborg) och Södra 
stambanan (Stockholm-Malmö). Dessutom var Nordvästra stambanan 
(Laxå-norska gränsen) i det närmaste färdigställd. Längs den ännu ej 
färdiga Östra stambanan hade Norrköping anslutits till riksnätet och 
Norra stambanan hade kommit till Uppsala. Kompletterandet av stamba
norna i södra delen av Sverige ägde rum de följande fem åren. Efter 
1875 pågick sålunda det statliga järnvägsbyggandet nästan uteslutande i 
Norrland. 
De privata järnvägarnas geografiska utbyggnadsmönster skilde sig avse
värt från stambanornas. Den första större privatbanan var Gävle-Dala 
järnväg (Gävle-Falun) som färdigställdes redan 1859. Därefter följde 
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dock en närmast decennielång stiltje innan det privata jämvägsbyggandet 
satte igång på allvar under 1870-talet, med omfattande utbyggnader i 
nära nog hela södra Sverige. Av de ekonomiskt viktigare banorna åter
stod nu bara Västkustbanan, som färdigställdes 1888 och förstatligades 
redan 1896. Privatbanornas expansion fortsatte över sekelskiftet till ett 
allt tätare nät. Efter 1910 var dock utbyggnadstakten betydligt svagare. 

Diagram 9:1. Det svenska järnvägsnätets längd, uppdelat på statens järn
vägar och privata järnvägar 1860-1970. 

20000 

Mi Privata 
Järnvägar 

1 1 Sta tens 
Järnvägar 

1860 1880 1900 1920 1940 1960 
1870 1890 1910 1930 1950 1970 

Ar 

Källor: BiSOS Serie L Statens Järnvägstrafik; Statistisk Årsbok 

De privata järnvägarna har varit lätt räknade i Norrland utanför 
Gävleborgs län. Ett tidigt undantag är smalspårsbanan Sundsvall-Torps
hammar (klar 1874) som förstatligades och breddades 1885. Ostkustbanan 
(Gävle-Härnösand) som blev klar först 1933 förstatligades i samband 
med färdigställandet. 

Järnvägen genomgick en omfattande modernisering under undersök
ningsperioden - elektrifieringen.71 Denna inleddes på den tungt tra
fikerade malmbanan. Den första delen Kiruna-Riksgränsen öppnades för 
elektrisk drift 1915 och hela banan var elektrifierad 1923. Tre år senare, 
1926 var hela västra stambanan (Stockholm-Göteborg) elektrifierad, men 
det stora elektrifieringsdecenniet kom att bli 1930-talet, då alla stamba
nor i södra Sverige och norra stambanan upp till Östersund och Lång-
sele hade anslutits till den nya driftsformen. Under 1940-talet färdig
ställdes elektrifieringen på stambanan genom övre Norrland upp till 
Boden, liksom ett antal mindre bandelar i södra Sverige. Under 1950-
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Figur 9:1. Sveriges järnvägsnät 1876 
Källa: Sveriges Järnvägar hundra år (1956). 
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Figur 9:2. Södra Sveriges järnvägsnät 1896 
Källa: Sveriges Järnvägar hundra år (1956). 
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Figur 9:3. Norra Sveriges järnvägsnät 1896 
Källa: Sveriges Järnvägar hundra år (1956). 
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Figur 9:4. Södra Sveriges järnvägsnät 1916 
Källa: Sveriges Järnvägar hundra år (1956). 
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Figur 9:5. Norra Sveriges järnvägsnät 1916 
Källa: Sveriges Järnvägar hundra år (1956). 
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talet kom framför allt elektrifieringen att koncentreras till före detta 
privata banor i södra Sverige som från och med 1930-talet förstatligats 
på grund av de allt svårare lönsamhetsproblem som konkurrensen med 
lastbilstransporterna innebar. Fram till 1950-talet förstatligades huvud
parten av de privata järnvägarna och de minst trafikerade, vilka inte 
rustades upp, lades ner under 1960-talet. 

Som framgår av figur 9:6 erhöll alla mellanstora städer, utom 
Norrlandsstäderna Sundsvall och Umeå, direkt eller via privat järnväg, 
anslutning till stambanenätet under perioden 1856-78. Beroende på 
anslutningsår kan städerna indelas i tre grupper. En tidig grupp, be
stående av Lund, Södertälje, Örebro, Borås och Jönköping erhöll järnväg 
1856-63; en mellangrupp, Helsingborg, Landskrona, Kristianstad, Norr
köping, Uppsala, Uddevalla och Karlstad anslöts 1865-69 och en sen 
grupp, bestående av Linköping, Karlskrona, Kalmar, Gävle, Västerås, 
Eskilstuna, Halmstad och Trollhättan fick järnvägsförbindelser 1872-78. 

Städernas tillgänglighet 1900 och 1960 illustreras också i figur 9:6. Det 
är tydligt att närheten till någon av storstäderna, särskilt Stockholm, vä
ger tungt. Umeå och Sundsvall har givetvis lägst tillgänglighet, men även 
från storstäderna perifera städer som Karlstad, Jönköping, Kalmar och 
Karlskrona har uppenbart låg relativ tillgänglighet. Efter tidpunkten för 
städernas respektive anslutning har de relativa skillnaderna förändrats 
mycket litet. Sundsvall är den enda stad som markant förbättrat sin rela
tiva tillgänglighet mellan 1900 och 1960, tack vare ostkustbanan. Den 
stabila tillgängligheten understryks av en korrelationsberäkning över 
järnvägstillgängligheten vid olika tidpunkter: Det lägsta värdet - 0,79 
(sig 100%) - är mellan åren 1870 och 1960. I övrigt ligger korrelations
värdena mellan 0,97 och 0,99. 

Järnvägsnodaliteten, som för år 1900 och 1960 visas i figur 9:7, skil
jer sig i vissa avseenden från tillgängligheten. Västerås och Uddevalla 
(1900 även Trollhättan), vilka har hög tillgänglighet, ligger relativt lågt i 
nodalitetshänseende. Det motsatta är fallet med Gävle, Jönköping (1900) 
och Sundsvall (1960). Flertalet städer tycks dock ha liknande relativa 
positioner i de båda järnvägsmåtten, vilket tyder på att de överlappar 
varandra. För perioden 1870-1960 ligger korrelationerna mellan tillgäng
lighet och nodalitet samma år på mellan 0,77 (100% sig) 1870 och 0,48 
(97% sig) 1960. Det behöver därmed knappast sägas att järnvägsnodali-
tetens inbördes samvariationer över tiden är mycket stabil. Från och med 
1880, då alla städer utom Sundsvall och Umeå erhållit anknytning till 
stambanenätet ligger de lägsta korrelationerna, som är mellan de mest 
avlägsna åren, på 0,50 (97% sig). 

De städer som i första hand bör ha gynnats mest av järnvägens an
komst är inlandsstäderna, med inga eller mycket dåliga sjöfartsförbindel
ser: Borås, Lund, Kristianstad, Eskilstuna, Örebro, och Uppsala. I andra 
hand bör de mer lättillgängliga inlandshamnstäderna Linköping, Jönkö
ping, Västerås, Karlstad och Trollhättan fått fördel av järnvägen. För 
kuststäderna bör järnvägen i allmänhet ha inneburit en relativ positions-
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Figur 9:6. Järnvägstillgängligheten i de mellanstora städerna 1900 och 
1960, samt anslutningsår till stambanenätet. 
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ur 9:7. Järnvägsnodaliteten i de mellanstora städerna 1900 och 1960. 
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försämring gentemot inlandsstäderna, men åtminstone några städer bör 
ha fått en förstärkt nodfunktion som omlastningsplatser mellan järnväg 
och sjöfart - främst internationell sådan - vilket bör ha haft positiva 
effekter. De tydligaste exemplen på sådana städer är de tre storstäderna, 
men bland de mellanstora bör särskilt Helsingborg, med färjetrafiken till 
Danmark, nämnas. 

Tabell 9:1. De mellanstora städerna rangordnade efter tillgängligheten i 
sjöfarts- respektive järnvägsnäten år 1900 och differensen mellan rang
ordningarna. 

Stad Rang Rang Differens 
Sjöfart Järnväg 

Borås 21 7 14 
Eskilstuna 6 4 2 
Gävle 13 15 -2 
Halmstad 5 13 -8 
Helsingborg 3 14 -11 
Jönköping 17 17 0 
Kalmar 11 19 -8 
Karlskrona 14 20 -6 
Karlstad 16 18 -2 
Kristianstad 21 16 5 
Landskrona 1 8 -7 
Linköping 10 9 1 
Lund 21 3 18 
Norrköping 8 10 -2 
Sundsvall 18 21 -3 
Södertälje 2 1 1 
Trollhättan 12 6 6 
Uddevalla 9 12 -3 
Umeå 19 22 -3 
Uppsala 4 2 2 
Västerås 7 5 2 
Örebro 15 11 4 

Källa: Se appendix. 

Tabell 9:1, som visar städerna rangordnade efter tillgängligheten i 
sjöfarts- respektive järnvägsnäten år 1900, bekräftar i princip dessa an
taganden. De med sjöfart svårtillgängliga inlandsstäderna har högre rela
tiva positioner i järnvägsnätet än i sjöfartsnätet medan förhållandet för 
kuststäderna är det motsatta. Bland städerna med lättillgängliga inlands
hamnar är rangförändringen mindre entydig. Det framgår dock klart att 
jämförelsen mellan de båda måtten ger en alldeles för dålig bild av Hel
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singborgs ställning. Denna stad är dock den enda av de mellanstora stä
derna som blir en utpräglad "omlastningsnod" och denna egenskap fångas 
inte upp av måtten för de olika näten. 

Det bör givetvis understrykas att rangordningen inte mäter de fak
tiska tillgänglighetsskillnaderna och att exempelvis Lunds tillgänglighets
förbättring genom järnvägsnätet inte kan sägas bli arton gånger större än 
Linköpings. Tabell 9:1 ger endast en approximativ bild av vilka grupper 
av städer som gynnas respektive missgynnas genom tillkomsten av det 
nya primärnätverket järnvägen. 

Det svenska vägnätets historia är en helt annan än järnvägarnas.72 I 
1734 års lag fastslogs det att vägunderhållet ålåg markägarna, dvs främst 
bönderna, med landshövdingen som övervakande myndighet. Det säger 
sig självt att böndernas intresse av att underhålla de vägar de inte själva 
nyttjade flitigt var minimalt. Ännu i början på detta sekel var vägarnas 
kvalitet därför närmast ofattbar låg mätt med dagens mått, trots att 
statsbidrag till vägunderhållet började utgå med 10% när Sveriges första 
väglag antogs 1891. I denna lag gjordes också en indelning i landsvägar, 
med 10 alnars (6 meters) bredd, och bygdevägar med en bredd på 6 al
nar (3,6 meter). 

Under tryck från den växande bilismen inleddes viktiga förändringar 
under 1920-talet. Vägkassor inrättades, vilket innebar att vägdistrikten 
kunde börja utnyttja yrkeskunnig ledning, arbetare och vissa maskiner. 
Böndernas naturaunderhåll avvecklades därmed allt mer. Under samma 
decennium infördes också au to mobilskatt och bensinskatt, och det inne
bar att de ekonomiska resurserna för vägunderhållet förbättrades avse
värt. Statens allt starkare roll, inte bara i övervakningen utan även fi
nansieringen av vägväsendet, liksom det faktum att trafiken inte längre 
höll sig inom lokala eller regionala ramar och därmed inte var en lokal 
angelägenhet, mynnade ut i vägväsendets förstatligande 1943. Först där
efter inleddes egentligen den omfattande upprustningen av vägnätet, in
nefattande ombyggnad, breddning, uträtning och beläggning av de exis
terande vägarna. 1950 utgjorde de belagda vägarna 5,7% av landets väg
nät. 1970 hade siffran stigit till 26,9%. 

Städernas tillgänglighet i vägnätet skiljer sig endast obetydligt från 
deras tillgänglighet i det tidigare redovisade järnvägsnätet. Korrelatio
nerna mellan de båda näten ligger stadigt på 0,98 (100% sig). Ur till
gänglighetssynpunkt är det alltså ingen tvekan om att de båda näten är 
lagda "ovanpå" varandra, men resultatet är egentligen bara ett bevis på 
att avstånden mellan städerna inte skiljer sig nämnvärt åt i de båda 
näten. När skillnaderna i avstånd är obetydliga och båda måtten baseras 
på folkmängden i städerna blir de båda tillgänglighetsmåtten givetvis 
mycket lika varandra. 
Betraktad ur ett nodalitetsperspektiv är dock de båda näten inte lika 
tydligt lagda ovanpå varandra. Korrelationerna mellan järnvägs- och 
vägnodalitet är klart positiva och med undantag av det första året, 1900, 
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Diagram 9:2. Vägnätets längd i Sverige 1910-70. 
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varierar korrelationskoefficienten mellan 0,42 och 0,55 (93-99% sig). 
Mellan vägarnas nodalitet och tillgänglighet är däremot samvariationerna 
nära noll, vilket tyder på att antalet vägar som respektive stad förfogar 
över och dessas kvalitet inte har något samband med städernas ställning i 
detta övre "city-system", utan mera har samband med städernas funktion 
som regionala centra. Figur 9:8 över städernas vägnodalitet understryker 
detta faktum. Perifera städer som Umeå, Sundsvall och Gävle har hög 
vägnodalitet, utan tvivel i kraft av sina obestridda tätpositioner i ytmäs-
sigt stora regioner, medan Skånestäderna och Mälarstäder som Västerås 
och Eskilstuna, vars omland är tämligen begränsade, har relativt låg 
vägnodalitet. Vägnodaliteten är även tämligen stabil över tiden, med 
korrelationskoefficienter på mellan 0,52 och 0,88 (98-100% sig). 

Sammanfattningsvis tycks det alltså inte ske några kraftigt markerade 
förändringar i de mellanstora städernas relativa tillgänglighet och noda
litet när väl nätverken är etablerade. Den enda riktigt stora "revolutio
nen" förefaller vara järnvägens etableringsfas fram till 1880. Bilismens 
nätverk, vägarna, fanns redan före bilen och blev inte föremål för någon 
revolutionerande omformning. Den period som trots det stabila mönstret 
kan vara värda att uppmärksamma är 1950- och 60-talen, då den omfat
tande vägupprustningen genomfördes. De perioder då det främst finns 
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Figur 9:8. Vägnodaliteten i de mellanstora städerna 1900 och 1960. 
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anledning att förvänta sig något nätverksinflytande på näringsstrukturen 
är alltså i första hand fram till sekelskiftet 1900 och i andra hand efter 
det andra världskriget. 

En slutsats som kan dras är att eftersom tillgängligheten i nätverken 
närmast är oföränderlig tycks det vara så att städer med hög tillgänglig
het i sjöfarts- respektive järnvägsnäten anpassar sitt hamndjup och järn
vägskvantitet och -kvalitet till denna. Detta sker dock inte i vägnätet. 
Den viktigaste förklaringen till detta torde som påpekats vara att vägno-
daliteten avspeglar stadens ställning i det regionala nätverk där den utgör 
centralort för ett omland. Eftersom det mycket väl kan vara så att städer 
med perifera positioner i det nationella nätverket kan ha ett stort omland 
och vice versa, är det obefintliga sambandet mellan tillgängligheten och 
nodaliteten i vägnätet inte något anmärkningsvärt. 

För att få en nivågruppering av städernas positioner i de olika nät
verken har ett antal clusteranalyser gjorts.73 Resultaten visar tydligt att 
för tillgängligheten är närheten till någon av de tre storstäderna av av
görande betydelse. I både järnvägs- och vägtillgängligheten bildar nämli
gen Södertälje, 30 km utanför Stockholm, en egen högsta grupp. För 
järnvägens del bildar Eskilstuna, Lund, Uppsala och Västerås följande 
grupp i ordningen. En stor medelgrupp utgörs av Borås, Helsingborg, 
Landskrona, Linköping, Norrköping, Uddevalla och Örebro, medan en 
lika stor semiperifer grupp består av Gävle, Halmstad, Jönköping, Kal
mar, Karlskrona, Karlstad och Kristianstad. En liten perifer grupp bildas 
till sist av Sundsvall och Umeå. För vägtillgänglighetens del är skillna
derna gentemot järnvägen små. Landskrona har tagit steget upp i den 
näst högsta gruppen, medan Sundsvall och Umeå fått sällskap av Kalmar 
och Karlskrona i den mest perifera gruppen. 

För sjöfarts tillgängligheten var en indelning i fyra grupper tillräcklig. 
Södertälje åtföljs här av Helsingborg och Landskrona i den främsta 
gruppen. En övre mellangrupp består i princip av övriga kuststäder i 
Svealand och Götaland, medan Norrlandsstäderna Umeå, Sundsvall och 
Gävle förenats med inlandsstäderna Jönköping, Karlstad och Linköping i 
en lägre mellangrupp. En sista grupp består av övriga städer vilka sak
nar, eller har mycket liten sjöfart. 

Går vi över till nodaliteten,74 bildar på järnvägsområdet Lund och 
Uppsala en högsta grupp som tidigt erhåller höga värden. De följs av en 
större grupp (Borås, Eskilstuna, Gävle, Halmstad, Jönköping, Linköping, 
Södertälje och Örebro) som de första åren har färre förbindelser och som 
erhåller dubbelspår och elektrifiering senare än de två ledande städerna. 
Därefter kommer två "meder'grupper; en med ett utgångsläge väl i nivå 
med föregående stora grupp, men som börjar släpa efter från och med 
sekelskiftet (Helsingborg, Karlstad, Landskrona och Norrköping). Den 
andra "medeFgruppen består endast av Sundsvall och Uddevalla och har 
ett mycket lågt utgångsläge, men några decennier in på 1900-talet är 
man ikapp den förra gruppen. Den sista gruppen som klart skiljer sig 
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från de övriga genom sin låga nodalitet, består av Kalmar, Karlskrona, 
Umeå och Västerås. 

Bland städerna med en sjöfart över det obetydliga kan tre nodali tets
grupper urskiljas: En första tidig djuphamnsgrupp, vars ökning av 
hamndjupet under perioden är förhållandevis litet (Helsingborg, Karls
krona, Landskrona, Sundsvall, Södertälje och Uddevalla), en "sen" djup
hamnsgrupp som efter 1890 kraftigt ökar möjligheten att ta emot stora 
fartyg (Gävle, Halmstad, Kalmar, Norrköping och Västerås) samt en 
återstående grupp med grunda hamnar, huvudsakligen bestående av in
landsstäder (Jönköping, Karlstad, Linköping, Umeå och Uppsala). 

Bland vägnodalitetens fyra grupper bildar Jönköping, Uppsala och 
Örebro en grupp som under hela perioden ligger i ledningen. De följs av 
två "medel"grupper, varav den första, bestående av fem städer (Borås, 
Linköping, Lund, Norrköping och Umeå) tycks ha ett försprång på 10 år 
före den andra (Eskilstuna, Gävle, Halmstad, Helsingborg, Karlstad, 
Sundsvall, Södertälje, Uddevalla och Västerås). Sist hamnar Kalmar, 
Karlskrona och Landskrona. 

En grov sammanfattning av städernas samlade nätverks positioner ger 
vid handen att tre städer med hög tillgänglighet och/eller nodalitet i alla 
tre näten kan pekas ut Södertälje, Helsingborg och Landskrona. Om 
sjöfarten räknas bort är det framför allt Södertälje, Uppsala och Lund 
men även Eskilstuna, Borås, Linköping, Örebro och eventuellt Jönkö
ping, som kan hänföras till den högsta kategorin. Bortsett från Södertälje 
är det med andra ord en rad inlandsstäder i denna grupp. Om några stä
der påverkats positivt av järnvägens införande och senare av vägnätets 
upprustning, bör det vara städer i denna grupp, vilka innan järnvägen 
byggdes hade en klar tillgänglighetsnackdel i förhållande till kuststä
derna. 

Likaså urskiljer sig två städer med nästan genomgående låga värden, 
Kalmar och Karlskrona, och två städer med åtminstone mycket låg till
gänglighet, Sundsvall och Umeå. Dessa kuststäder har ett perifert läge i 
detta övre "city-system" och i förhållande till de tre storstäderna. Om 
kommunikationerna har en avgörande betydelse, bör dessa städer ha haft 
en tynande utveckling. 

Hur har då till sist förhållandet mellan de olika transportsätten ut
vecklats över tiden? När har skiftningarna i positionen som primärt nät
verk ägt rum? Diagram 9:3 och 9:4 visar sjöfartens, järnvägs- respektive 
lastbilstrafikens bruttoproduktion 1850-1970 (uppgifter om lastbilstrafi
ken saknas före 1920). Redan 1865-70 är järnvägen ikapp den inrikes 
sjöfarten och övertar dess funktion som primärt nätverk. 1880 är järnvä
gens produktion dubbelt så stor och 1915 sex gånger större än sjöfarten. 
Under mellankrigstiden inleds lastbils trafikens tillväxt då man börjar 
konkurrera med och komplettera järnvägen på kortare sträckor, men det 
är först under efterkrigstiden, i samband med att bilarnas transportkapa
citet ökade och upprustningen av vägnätet satte igång, som lastbilismens 
verkliga tillväxt sker. Under 50-talet tredubblas och under 60-talet fyr-
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Diagram 9:3. Inrikes sjöfartens och järnvägens bruttoproduktion i lö
pande priser 1850-1910. Miljoner kronor. 

J ä r n v ä g s  
t r a f i k  

U t r i k e s  
s j ö f a r t  

1  I  I n r i k e s  
s j ö f a r t  

1 8 5 0  1 8 6 0  1 8 7 0  1 8 8 0  1 8 9 0  1 9 0 0  1 9 1 0  

Ar 

Källa: Krantz (1986). 

Diagram 9:4. Inrikes sjöfartens, järnvägens och lastbilstrafikens 
bruttoproduktion i fasta priser 1920-1970 (basår 1950). Miljoner kronor. 

5 0 0 0  

18881 L a s t b i l s -
t r a f i k  

1%^ J ä r n v ä g s  
t r a f i k  

H l  U t r i k e s  
s j ö f a r t  

I  I  I n r i k e s  
s j ö f a r t  

1 9 2 0  1 9 3 0  1 9 4 0  1 9 5 0  1 9 6 0  1 9 7 0  

Är 

Källa: Krantz (1986). 
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dubblas lastbilstrafiken. Det är dock först under andra hälften av 60-ta
let som lastbils trafiken rejält överflyglar järnvägen och som man därmed 
kan hävda att vägarna fullständigt övertagit rollen som primärt nätverk. 
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III. 

STATISTISKA ANALYSER 

KOMMUNIKATIONSNÄTVERK - NÄRINGAR 
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10. 
KOMMUNIKATIONSNÄTEN OCH DE 

MELLANSTORA STÄDERNAS NÄRINGSSEKTORER 

A. Järnvägen och de mellanstora städernas strukturomvandling 

För att ge en första allmän bild av förhållandet mellan kommunikations
nätens och näringsstrukturens utveckling i de mellanstora städerna har de 
decennievisa förändringarna i järnvägsnodalitet korrelerats mot ett mått 
på den samlade strukturomvandlingen. Eftersom denna test endast syftar 
till att ge en anvisning om i vilken riktning det fortsatta sökandet ska 
ske, har den begränsats till järnvägen, vilken är det kommunikationsnät 
som under undersökningsperioden som helhet får anses ha haft störst 
betydelse. 

Måttet på strukturomvandling har konstruerats på följande sätt: Inled
ningsvis beräknas den procentuella andelen av befolkningen för följande 
näringar: jordbruk med binäringar, handel & samfärdsel, övriga tjänster, 
byggnadsverksamhet, jord- & stenindustri, livsmedelsindustri, textil
industri, trä/pappers/grafisk industri, metallindustri, kemiindustri och 
läder-, hår- & gummivaruindustri. De erhållna värdena används i föl
jande formel: 

E ABS(Nit-Nit-l) 
i=l  

Förkortningar: ABS=Absoluta värdet, dvs alla värden får positivt tecken; 
Ni= det procentuella värdet av näringsgrenen i, t=mättillfället, t-i=före-
gående mättillfälle. 

Ovanstående formel innebär att i varje stad beräknas varje närings 
förändring mellan två mättillfällen. Här har uppgifter för vart tionde år 
använts. Därefter summeras de absoluta värdena av samtliga näringsgre
nars förändring (om inte de absoluta värdena användes skulle summan av 
förändringarna bli noll, eftersom procentandelar används) och "struktur-
omvandlingskoefficienten" för staden är klar. 

Diagram 10.1 visar korrelationerna mellan järnvägsnodalitetens75 för
ändring och strukturomvandlingen föregående decennium, samma decen
nium och följande decennium. Genom denna tidsförskjutning av struk
turomvandlingen kan det bedömas om det är järnvägen som påverkar 
näringsstrukturen eller tvärtom. Det kan för det första konstateras att det 
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tycks föreligga ett samband mellan järnvägens och näringsstrukturens 
omvandling fram till sekelskiftet 1900, dvs fram tills dess järnvägsut
byggnaden för de mellanstora städernas del har nått sin mättnad. Den 
allmänna bilden av järnvägen som industrialismens transportmedel ser ut 
att stämma. Så långt kan den tredje arbetshypotesens (se kapitel 4) för
väntan om samband mellan nätverks- och strukturomvandling anses som 
styrkt. 

Diagram 10:1. Järnvägsnodalitetens förändring i de mellanstora 
städerna korrelerad med strukturomvandlingen föregående decennium 
(JN—>SOV), samma decennium (JN<—>SOV) och följande decennium 
(SOV—>JN). 

0 . 7 5  

0 . 5 0  

0 . 2 5  -

- 0 . 2 5  
1 8 6 0  '  1 8 8 0  '  1 9 0 0  '  1 9 ' 2 0  '  1 9 * 4 0  '  

1 8 7 0  1 8 9 0  1 9 1 0  1 9 3 0  1 9 5 0  

J N - f ö r ä n d r i n g  
Å r t i o n d e  

O  S i g  9 0 %  

»  S i g  9 5 %  

—  S O V — > J N  

- -  J N < — > S 0 V  

J N — > S 0 V  

Källa: Se appendix 

När det gäller riktningen i sambandet förefaller den dock gå i motsatt 
riktning mot den förväntade. Det är nämligen endast i de fall struk
turomvandlingen föregår järnvägsutbyggnaden som statistiskt säkerställda 
samband kan konstateras. Det tycks med andra ord snarare vara så att 
strukturomvandlingen i städerna driver fram järnvägar än att de järnvä
gar städerna erhåller, driver fram strukturomvandling. Detta resultat 
väcker ett antal frågor som återkommer i den följande analysen: Hur ser 
sambandet ut mellan de olika näringsgrenarna och järnvägen och de 
andra kommunikationsnäten? Var finns de starkaste kopplingarna? Går 
sambandet hela tiden i samma riktning? 
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B. Kommunikationsnäten och näringssektorernas andelar 

Utifrån sina andelar av näringssektorerna och dessas utveckling kan de 
mellanstora städerna indelas i fyra grupper. En första grupp består av 
Borås, Eskilstuna och Norrköping, dvs städer med proto-industriella tra
ditioner, vilka åstadkom en tidig och kraftig, men samtidigt mycket en
sidig industrialisering, med en helt dominerande bransch. Dessa städer 
behåller sin industridominans under hela perioden. En andra grupp -
Jönköping, Landskrona, Södertälje, Trollhättan och Västerås - består av 
städer som industrialiseras kring sekelskiftet, men som därefter behåller 
en stark industrikaraktär. En tredje grupp utgörs av städer som aldrig 
industrialiseras i någon större omfattning - Karlskrona, Kristianstad, 
Lund, Umeå och Uppsala - utan ständigt haft en stor tjänstesektor. 
(Karlskrona med sin extremt stora tjänstesektor skulle nästan kunna 
bilda en egen grupp). Den fjärde gruppen består av de övriga nio stä
derna, vilka har en diversifierad näringsstruktur utan någon extrem 
övervikt åt något håll. 

Någon tydlig koppling mellan denna indelning av städerna utifrån 
näringssektorernas utveckling och den förändring av deras relativa till
gänglighet som järnvägen innebar gentemot den tidigare sjöfarten (se 
föregående kapitel), kan inte konstateras. Bland de utpräglade industri
städerna återfinns såväl kuststäder som inlandsstäder och förhållandet är 
detsamma bland de städer som inte industrialiseras. Frågan är dock om 
ett samband kan upptäckas med mer avancerade metoder. 

Av de tre sektorerna industri, handel- och samfärdsel samt tjänste
sektorn är industrin den enda av näringssektorerna som har starka statis
tiska samband med flera av nätverksvariablerna. Huvuddelen av detta 
kapitel kommer därför att ägnas åt den. Om alla städer tas med i beräk
ningarna uppvisar korrelationerna mellan industrin och järnvägstill
gängligheten signifikans på minst 95 % hela tiden 1910-1960 (se diagram 
10:2). Som framgår av diagram 10:3 - som visar förhållandet mellan 
järnvägs tillgänglighet och industriandelar 1920, men som i princip visar 
relationerna ända fram till 1960 - ligger flertalet städer på nära nog rät 
linje, medan de tre städer som har högst tillgänglighet avviker kraftigt. 
Det är Södertälje, som ligger "för nära" huvudstaden för att passa in i 
det allmänna mönstret och det är universitetsstäderna Uppsala och Lund, 
som även de ligger nära varsin storstad, men med en till stor del "statligt 
reglerad" näringsstruktur som kraftigt domineras av tjänstesektorn. Om 
dessa tre städer plockas bort ur korrelationsberäkningarna, stiger värdena 
i diagram 10:2 mycket kraftigt. Samma sak gäller beträffande vägtill-
gängligheten, eftersom landsvägarna och järnvägarna har ungefär samma 
sträckning. Det tycks således finnas ett starkt samband mellan till
gängligheten i järnvägs- och vägnäten och industrisektorns storlek i stä
derna. Samvariationen är signifikant redan 1880, men har tjugo år senare 
nått riktigt höga värden. 
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Diagram 10:2. Korrelationskoefficienten r mellan industrins andelar av 
näringarna i alla mellanstora städer, respektive exklusive Lund, Söder
tälje och Uppsala, och järn vägs tillgängligheten vart tionde år 1870-1960, 
samt sjöfarts tillgängligheten och -nodaliteten 1850-1900. 

1 .00  

0 . 7 5  

0 . 5 0  S i g  9 5 %  

S i g  9 0 %  

J T  e x k l  S ö  
L u  &  U p  

0 . 2 5  

S T  e x k l  S ö  
L u  &  U p  

—  S N  e x k l  S ö  
L u  k  U p  - 0 . 2 5  

1 8 6 0  1 8 8 0  1 9 0 0  1 9 2 0  1 9 4 0  1 9 6 0  

Ar 

Källa: Se appendix. 

Diagram 10:3. Industrins andelar i de mellanstora städerna och järn
vägstillgängligheten 1920. 

I n d u s t r i  %  

- 0 
- o 
- » >A 

o o-
S - ^ l j e  

- 0  %  0  U p p g a l a  
L4?d 

0 ••• 
o 

1 

G 

O 
. . .  i  . . .  i  . . .  i  .  .  . i . . . 

0  1 0 0 0  2 0 0 0  3 0 0 0  4 0 0 0  5 0 0 0  6 0 0 0  
J  V — t i l l g ä n g l i g h e t  

Källa: Se appendix. 
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Även med nodali te ten i järnvägsnätet, som ej redovisas i diagram 10:2 
och 10:3, uppvisar industrin positiva samvariationer, som 1910-40 blir 
signifikanta om de tre ovan nämnda städerna rensas bort. En naturlig 
fråga blir om bristen på samband mellan järnväg och industri före 1880 
kompenseras av ett samband mellan sjöfart och industri. Kan det vara så 
att bytet av primärt nätverk kring 1880, som åskådliggjordes i diagram 
9:3, innebar ett förändrat lokaliseringsmönster för industrin, från en 
sjöfartsorientering till järnvägsorientering? 

Diagram 10:2 antyder ett svar även på denna fråga. Det visar korre
lationer mellan städernas industris andelar av befolkningen (enligt in
dustristatistikens primärmaterial) och sjöfarts tillgängligheten och -noda-
liteten (hamndjupet) 1850-1900. Det bör understrykas att industriupp
gifterna i tabellen till skillnad från diagrammen ovan bygger på materia
let till kommerskollegii industristatistik och inte på folkräkningsmateria
let, ur vilket uppgifter för alla mellanstora städer inte kan erhållas 1860 
och 1870.76 

Industrins samvariationer med sjöfarts tillgängligheten är som högst 
1860. Koefficienterna är långt ifrån signifikanta men antyder ändå ett 
visst samband mellan det då dominerande transportsättet och den begyn
nande industrialiseringen. De ökade värdena under 1850-talet tyder på 
att sjöfarts tillgängligheten har en svag inverkan på lokaliseringen av den 
tidiga industrin. Under den följande tjugoårsperioden sjunker däremot 
samvariationerna till i princip noll. Industrins samvariationer med sjö— 
fartsnodaliteten visar en liknande tendens, men här är brottet i indust
rins lokalisering tydligt koncentrerat till 1870-talet. 

Den enda rimliga tolkningen av detta blir att industrin före järn
vägens genombrott uppvisar ett visst svagt samband med tillgängligheten 
och nodaliteten i sjöfartsnätet, men att detta samband försvinner efter 
järnvägens första utbyggnads våg under 1860- och 70-talen. Utan att 
ännu gå in på orsaksförhållandena kan det konstateras att det nya pri
märnätverket järnvägen redan 1880 etablerat ett signifikant samband 
med industrin. 

En granskning av residualerna till sam variationerna mellan järnvägs
tillgänglighet och industriandelar visar emellertid en klar tendens till att 
städer med låg tillgänglighet (t ex Kristianstad och Karlskrona) har för 
låga industriandelar i förhållande till vad de "borde" ha om tillgäng
ligheten var en allt förklarande faktor. Likaså har de mest markerade 
industristäderna, Eskilstuna och Borås, "för höga" värden. Den tendens 
till låg industriandel i statliga utbildningscentra, vars mest extrema 
uttryck är de utrensade Uppsala och Lund, tycks vara en del av en all
män tendens till låg industriandel i "statliga förvaltningsstäder" och då 
främst residensstäderna. För att testa detta har en modell skapats, där 
förutom den positivt påverkande järnvägstillgängligheten även en nega
tivt verkande dummy variabel för residensstäder fungerar som förkla
ringsvariabler till industriandelarna, det vill säga: 
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P/o = f(JT - RS) 

där P/o är städernas industriandel i procent, JT är järnvägstillgänglighe
ten och RS är residensstad. Till residensstäderna har även Lund hänförts. 
Resultaten redovisas i tabellerna 10:1 och 10:2. 

Tabell 10:1. Modeller över industrins andelar i de mellanstora städerna 
(alla städer), med järnvägstillgängligheten tio år tidigare och funktionen 
residensstad som förklaringsvariabler. 

lndustri% R2 för R2 för Modellens 
År Jvg-tillg. Res.städer R2 

1880 0.01 0.17* 0.22 
1890 0.00 0.33** 0.34* 
1900 0.06 0.17 0.19, 
1910 0.15 0.1644 0.25.. 
1920 0.24, 0.24,, 0.39,, 
1930 0.22*, 0.28** 0.41** 
1940 0.26,, 0.23,, 0.39,, 
1950 0.23 0.30 0.43 

* * * * 
1960 0.17 0.34 0.41 

* * * * 
1970 0.12 0.36 0.40 

Källa: Se appendix. 
Anm 1: *=Sig 90%, **=Sig 95%. 
Anm 2: Även Lund inräknas här bland residensstäderna. 

Inflytandets riktning blir i samtliga fall de förväntade, det vill säga 
att järnvägstillgängligheten har en positiv inverkan och funktionen resi
densstad en negativ inverkan på industrins andelar. Om alla städer får 
ingå i modellerna blir resultatet att funktionen residensstad vid alla till
fällen utom ett ger ett högre förklaringsvärde till industrins andelar än 
vad järnvägs tillgängligheten gör. En viktig orsak till detta är naturligtvis 
att Uppsala och Lund, som vi sett, drar ner tillgänglighetens förklarings
värde, men att de stärker residensstädernas. Om däremot de tre mest av
vikande städerna exkluderas är det endast vid ett tillfälle, 1890, som re
sidensstädernas förklaringsvärde överstiger tillgänglighetens. I flertalet 
modeller är dock residensstadsvariabeln signifikant på minst 90%-nivå. 
Heckschers tidigare anförda påpekande om residensstädernas svaga till
växt och industristädernas expansion blir i ljuset av dessa modellers re
sultat än mer insiktsfulla. 

Det finns dock möjlighet till en alternativ tolkning av industrins 
starka samband med järnvägs tillgängligheten, nämligen att järnväg dras 
till etablerade industristäder liksom att dessa själva är aktiva för att 
bygga ut sitt järnvägsnät och att sambandet alltså går i motsatt riktning. 
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Tabell 10:2. Modeller över industrins andelar i de mellanstora städerna 
(exklusive Lund, Uppsala och Södertälje), med järnvägstillgängligheten 
tio år tidigare och residensstäderna som förklaringsvariabler. 

Industri% R2 för R2 för Modellens 
År Jvg-tillg. Res.städer R2 

1880 
1890 
1900 
1910 
1920 
1930 
1940 
1950 
1960 
1970 

0.00,, 0.18,, ** ** 
0.21,, 0.43, 
0.28 0.20 * * 

0.19,, 
0.59,, 
0.41,, 
0.54,, 
0.69,, 
0.74_ 
0.78,, * * 
0.86,, * * 
0.87,, * * * * 
0.81 

Källa: Se appendix. 
Anm: *=Sig 90%, **=Sig 95%. 

Årtiondena fram till sekelskiftet tycks vara den avgörande perioden 
då sambanden etableras. Diagram 10:2 visade att samvariationen mellan 
1880 års industiandelar och samma års tillgänglighet är så hög som 0,50 
(96% sig). Om de tre extremvärdesstäderna exkluderas, förefaller alltså 
industrin och järnvägen etablera ett stabilt samband redan under 1870-
talet. Från och med 1880 är sambanden signifikanta på minst 90%-nivå. 

En närmare granskning av tillståndet 1880 visar att de tidiga indust
ristäderna Eskilstuna och Norrköping, med en industriandel på runt 50 
procent ligger skyhögt över de övriga städernas andelar. Gävle och Borås 
bildar en mellangrupp på cirka 30 procent, medan övriga städer ligger 
mellan 23 och 14 procent. Av de fyra utpräglade industristäderna var in
dustridominansen i Eskilstuna uppenbar redan innan staden erhöll järn
väg fyra år tidigare. Även om Norrköping erhöll järnväg relativt tidigt, 
1866, var den då sedan länge ylleindustrins huvudstad i landet. Gävle är 
en av de tidigaste järnvägsstäderna med den enskilda banan Gävle-Falun 
1859. Staden ansluts till stambanenätet först 1874 och har den fjärde 
högsta industriandelen av de mellanstora städerna 1880. Därefter minskar 
Gävleindustrins andelar av sysselsättningen och det dröjer till 1910 innan 
1880 års nivå är passerad. 

Inte mycket tyder alltså på att industrin i dessa tre städer gynnades 
särskilt mycket av järnvägarna. De dominerande industribranscherna var 
redan etablerade i Eskilstuna och Norrköping. För den sistnämnda staden 
var sjöfarten säkert länge ett fullgott alternativ till järnvägen. Detta bör 
också gälla Gävle och det faktum att den tidiga privata järnvägen bygg
des inåt landet till Dalarna, tyder på att Gävles köpmän och industrimän 
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Diagram 10:4. Industrins andelar i de återstående tolv mellanstora stä
derna och järn vägs tillgängligheten 1880, när fyra "protoindustristäder" 
och Lund, Södertälje och Uppsala exkluderats. 

I n d u s t r i  1 8 8 0  %  

0  5 0 0  1 0 0 0  1 5 0 0  
J V - t i l l g  1 8 8 0  

Källa: Se appendix. 

ansåg att sjöfarten var det bästa alternativet för transporter till Stock
holm och vidare söderut. 

Den enda tidiga industristad för vilken järnvägens betydelse är up
penbar, är Borås, vilket redan Heckscher påpekade. Den totala avsakna
den av vattenvägar måste ha varit ett allvarligt hinder och det är natur
ligtvis ingen tillfällighet att Borås etablerar förbindelse med stambanan 
redan 1863. Men detta faktum är också en tydlig indikator på att det är 
den expanderande industrin som driver fram Borås' järnvägsbyggen och 
att järnvägsföretag gärna etablerar förbindelser med en snabbt växande 
stad. 

För de tolv städer som återstår sedan såväl Lund, Uppsala och Sö
dertälje, som Eskilstuna, Norrköping, Borås och Gävle ställts åt sidan, 
visar diagram 10:4 att det fortfarande återfinns ett tydligt samband mel
lan järnväg och industri 1880, med en korrelation på 0,55 (94% sig). 

Industrins och järnvägens ömsesidiga påverkan i de mellanstora stä
derna förefaller resultera i att de succesivt anpassar sig till varandra. En 
studie av avvikarna (residualerna) i de olika sambandsberäkningarna vi
sar att några städer, främst tidiga industristäder som Eskilstuna och Bo
rås, men även Jönköping och Karlstad, inledningsvis har mer industri än 
järn vägs tillgängligheten prognosticerar. (Se diagram 10:5). Fram till 1950 
minskar dock deras avvikelser från de förväntade värdena. Från och med 
1930 är det framför allt Trollhättan som har "för stor" industriandel och 
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Diagram 10:5. Industrins andelar i de mellanstora städerna (exklusive 
Lund, Södertälje och Uppsala) 1900 och järn vägs tillgängligheten 10 år 
tidigare. 

60  

5 0  

4 0  

3 0  

20  

5 0 0  1 0 0 0  1 5 0 0  
J  V — t i l l g ä n g l i g h e t  

1 8 9 0  

Källa: Se appendix. 

detta kan kanske delvis förklaras av att den regionala konkurrenten Ud
devalla samtidigt har en "för liten" industriandel. 

Det går även att urskilja några städer som fram till mellankrigstiden 
har betydligt mindre industri än förväntat. Det gäller främst Helsing
borg, Karlskrona, Linköping och Kristianstad. Med undantag för den 
sistnämnda staden, som tillsammans med Umeå är den enda stad som 
aldrig uppnår en industriandel på över 30 procent, ökar dessa städers in
dustri sina andelar och anpassas mer och mer till vad järnvägs tillgäng
ligheten prognosticerar. Av diagram 10:6 framgår det hur de 1960 an
passats till linjen och att då endast Trollhättan och Kristianstad avviker i 
större omfattning. 

Diagram 10:5 och 10:6 visar med andra ord den anpassning mellan in
dustri och järnväg som sker sedan sambandet etablerats. Den avgörande 
frågan här är om anpassningen i huvudsak sker genom att städernas in
dustri anpassas till järnvägstillgängligheten eller om påverkan går i mot
satt riktning. En granskning av de båda diagrammen ger intuitivt in
trycket att det är städerna kring regressionslinjen år 1900 som ökar sina 
industriandelar i proportion till järn vägs tillgängligheten, så att de 1960 
nästan sammanfaller med linjen Karlstad-Jönköping-Borås-Eskilstuna. 
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Diagram 10:6. Industrins andelar i de mellanstora städerna (exklusive 
Lund, Södertälje och Uppsala) 1960 och järn vägs tillgängligheten 10 år 
tidigare. 
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Källa: Se appendix. 

Diagram 10:7. Industrins inflytande på järn vägs tillgängligheten och 
järnvägs tillgänglighetens inflytande på industrin 1880-1960. 
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Källa: Se appendix. 
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Diagram 10:7 möjliggör en mer systematisk bedömning av inflytandet 
mellan de båda faktorerna. Där har järn vägs tillgänglighetens inflytande 
på städernas industriandelar beräknats genom att korrelationskoeffi
cienten mellan järnvägen och industrin tio år senare di videra ts med 
korrelationskoefficienten mellan järnvägen och industrin tio år tidigare. 
Det kan antas att korrelationen mellan järnväg och industrin tio år 
senare "mäter" järnvägens inflytande på industrin, medan det är orimligt 
att anta att järnvägen ska kunna ha något inflytande på industrin tio år 
tidigare.77 På liknande sätt har industrins inflytande på järnvägen be
räknats. Värdet 1 utgör gränsen för om inflytandet i respektive riktning 
är positivt. 

Det framgår klart att inflytandet fram till 1900 är dubbelsidigt. En 
växelverkan mellan industriandelarna och järnvägen är uppenbar. Från 
och med 1910 tycks emellertid industrins pådrivande kraft ha försvunnit, 
vilket yttrar sig så att kurvan blir kvar på, eller strax ovanför, värdet 1. 
Järnvägens inverkan på industrin faller visserligen också från och med 
1920, men åtminstone fram till 1940 ligger den tydligt över värdet 1. 

Fram till sekelskiftet förefaller med andra ord påverkan mellan in
dustri och järnväg vara ömsesidig och det går på grundval av diagram 
10:7 inte att ha någon uppfattning om vilken faktor som är den starkare 
i sambandet. Efter sekelskiftet verkar däremot järnvägen vara den dri
vande kraften, vilket tar sig uttryck i att städernas industriandelar mer 
och mer anpassas till deras tillgänglighet i järnvägsnätet. 

En tänkbar förklaring till det starkare sambandet mellan järnväg och 
industri och järnvägens, relativt sett, större roll i detta samband är att 
stadsindustrin efter sekelskiftet i större utsträckning blir "utom-regional 
exportör" och dess lokalisering alltmer influeras av marknads- och trans
portekonomiska förhållanden, eller - vilket är en variant på samma tema 
- den nya industri som börjar växa fram är mer storskalig och därmed 
mer marknads- och transportberoende än den äldre stadsindustrin som i 
hög grad var inriktad på den egna stadens och omlandets behov. 

Som ett grovt test på industrins känslighet inför den lokala respektive 
utomregionala marknaden har förutom järnvägstillgängligheten även den 
"lokala tillgängligheten" (städernas folkmängd) och summan av de båda 
(dvs en "total" tillgänglighet) korrelerats mot industrins andelar i städerna 
från och med 1880. Som framgår av diagram 10:8 har (järnvägsnät-
verks tillgängligheten den högsta korrelationen alla år utom det första och 
den lokala folkmängden har den lägsta sam variationen. De positiva vär
dena för den lokala och totala tillgängligheten de två första mätåren är 
dock till övervägande delen endast den största stadens, Norrköpings för
tjänst. Tillsammans med Eskilstuna har Norrköping också den största in
dustriandelen 1880. Om dessa två städer utelämnas ur analysen blir folk
mängdens korrelation negativ 1880 och 1890 (r=-0,06 respektive -0,35). 
Den totala tillgänglighetens värden sjunker också kraftigt, medan nät
verkstillgänglighetens korrelationer minskar relativt sett minst. 
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Diagram 10:8. Städernas industriandelars korrelationer med den lokala 
och totala tillgängligheten, samt med tillgängligheten i järnvägsnätverket, 
samma mätår 1880-1960. 
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Källa: Se appendix. 

Från och med 1910 är sambandet mellan folkmängd och industriande
lar stabilt positivt. Orsaken är dock inte att den lokala marknadens 
betydelse skulle ha ökat utan att industristäderna har den relativt sett 
kraftigaste befolkningsökningen. Borås och Eskilstuna stiger från plats 19 
respektive 15 på de mellanstora städernas rankinglista 1880, till plats 9 
respektive 5 1910. Västerås som industrialiseras kring sekelskiftet, stiger 
från artonde plats 1880 till elfte 1910. Den motsatta utvecklingen har 
främst icke-industrialiserade städer som Karlskrona, Kalmar och Kris
tianstad, som ligger på tredje, nionde respektive elfte plats 1880, men 
som trettio år senare förpassats till sjätte, sjuttonde respektive nittonde 
plats. 

Slutsatsen blir att sambandet mellan städernas storlek och deras in
dustriandelar generellt sett var negativt fram till sekelskiftet och att de 
ökande korrelationerna därefter främst är en följd av att industristäderna 
kraftigt ökar sin folkmängd. De starkaste sambanden finns mellan in
dustrins andelar och järn vägs tillgängligheten. Resultaten tyder på att stä
dernas industrier redan från 1870-talet var inriktade på en utomregional 
marknad, men också att denna inriktning ökade starkt under 1890-talet. 

De hittillsvarande resultaten pekar entydigt på att det är perioden 
fram till sekelskiftet 1900 som kräver en utförligare belysning. Det kan 
vara lämpligt att inleda denna granskning med att ifrågasätta i vilken 
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omfattning järnvägarnas byggande och sträckning under denna period 
verkligen kan sägas ha skett "oberoende" av de olika städerna och till 
dem knutna aktörer. 

Exemplen är många på hur städerna själva var aktiva för att erhålla 
järnvägar. Här ska därför bara nämnas några: När nordvästra stambanan 
skulle dras genom Värmland var Järnvägsstyrelsens och regeringens förs
lag att banan inte skulle passera Karlstad. "I Karlstad reagerade man 
starkt ... Stadsfullmäktige uppdrog vid ett hemligt sammanträde sina in
flytelserika medlemmar att resa till Stockholm för att med lämpliga me
del - dock högst 13 000 riksdaler - vinna tillräckligt antal röster för att 
stambanan skulle dragas genom Karlstad. In i det sista var utgången 
oviss. Stånden var oeniga och frågan hänsköts till ett förstärkt stats
utskott, som den 11 maj 1866 beslöt, att stambanan skulle passera Karl
stad. Beslutet mottogs med glädjescener i staden (...) Jägarmusiken 
tågade genom staden, flaggor hissades, där sådana fanns att tillgå, och på 
kvällen avbrändes ett fyrverkeri."78 Några uppgifter om att även andra 
städer gått så långt som till mutor i kampen om järnvägarna, har inte 
hittats, men det tycks vara en regel utan undantag att städerna är stora 
aktietecknare i de enskilda järnvägarna. I till exempel Linköpings 
Historia konstateras det att staden satsade "mycket stora penningsummor" 
i de enskilda järnvägarna och att staden kom att "bli den part som 
initierade starten för järnvägsbyggena."79 Liknande uppgifter kan hämtas 
i monografier över en rad städer. 

Det finns även exempel på att privata järnvägsföretag sökte sig till de 
expanderande städerna. Det har när det gäller Borås framhållits att sta
den "tydligen (har) haft en känsla av att en ort, som köper mycket och 
säljer mycket måste vara en eftersträvansvärd punkt för trafikleder, och 
har sålunda till väsentlig del låtit andra intresserade parter bidraga till 
ordnandet av sina kommunikationer. Spekulationen synes hava varit rik
tig, och man kan tryggt påstå, att Borås stad utan stora kostnader fått 
både lämpliga och goda järnvägsförbindelser åt alla håll."81 

En granskning av enskilda städer ger med andra ord närmast stöd åt 
en "omvänd" nätverkshypotes under järnvägens byggnadsperiod. Det är 
också betydligt svårare att finna exempel i stads- och företagsmonogra
fier på att kommunikationerna explicit varit en viktig etablerings- och 
lokaliseringsfaktor för industrierna. Ett enstaka undantag är SAAB:s fö
regångare AB Svenska Järnvägsverkstädernas (ASJ) etablering i Linkö
ping 1907. Denna lokalisering motiverades med "avståndet till konkur
rentföretag, den rika östgötabygden med dess goda tillgång på arbets
kraft, väl utvecklade kommunikationsnät samt möjligheten att införskaffa 
ett större markområde ... Flera av aktietecknarna var dessutom knutna 
till Östergötland, vilket kan ha spelat en viss roll vid valet av Lin
köping."8 (Vår kursivering). Det är dock, som redan visats, uppenbart 
att tillgängligheten i järnvägsnätet utövar ett generellt inflytande på stä
dernas industris andelar av befolkningen efter sekelskiftet, men detta in
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flytande har ytterst sällan betonats av de enskilda företagen utan blir 
synligt först på en aggregerad nivå. 

En ytterligare fråga är om något samband mellan industrins utveck
ling och järnvägarnas godstransporter kan urskiljas. En eventuell följd
fråga skulle kunna vara om brist på järnvägsförbindelser varit ett hinder 
för industrins utveckling. För att undersöka detta problem valdes fyra 
städer ut - Borås, Linköping, Kalmar och Sundsvall - och en tidsserie
analys där de årliga förändringarna i industrins arbetsstyrka och volymen 
järnvägsgods till och från respektive stad ställdes mot varandra under 
perioden från järnvägsanslutningen fram till 1910. Resultatet blev i 
samtliga fall samband nära noll. Någon överensstämmelse mellan indust
rins utveckling och järnvägsfrakterna fanns inte ens i Borås, som vid 
denna tid inte hade något alternativt fjärrtransportmedel. 

Förklaringen till det nära nog obefintliga sambandet är dock enkel. 
Industrins råvaror och färdigprodukter upptar för alla städer endast en 
mycket liten del av städernas totala järnvägsgodsmängd. På järnvägen 
Borås-Herrljunga utgjorde 1890 "Bomull, garn och vävnader" endast 12% 
av, godsmängden. För Linköpings stambanestation samma år utgjorde 
"Bomull, garn och vävnader" samt järn, stål och andra metaller inte ens 
4%. För Sundsvall utgjorde dessa varuslag knappt 10% detta år, medan 
de tio år tidigare upptog knappt 17% av järnvägen Kalmar-Emmabodas 
samtrafik med SJ. Det är istället ved, stenkol och koks samt livsmedel 
som utgjort den överväldigande delen av städernas järnvägstrafik. 

Det är möjligt att transportproblem i vissa fall kan ha varit ett hinder 
för industrin innan städerna fick anslutning till stambanenätet - detta 
bör ha varit fallet i Borås - men sedan städerna väl fått järnväg kan det, 
när dessa varuslag utgjorde en så liten del av de totala godsmängderna, 
knappast ha varit kapacitetsproblem att frakta industrins råvaror och 
produkter som utgjorde hinder för industriernas expansion. Därmed är 
det i högsta grad tveksamt om förändringar av städernas järnvägsutbud 
över huvud taget skulle kunna innebära några förändrade villkor för de
ras industrier. 

Man skulle möjligen kunna invända att järnvägens kapacitet kan ha 
varit en restriktion för industriarbetskraftens försörjning med livsmedel, 
ved för bostadsuppvärmning, etc, men det har under undersökningen 
inte hittats några exempel på sådana flaskhalsproblem. Det torde ha fun
nits ett mycket stort utrymme för kapacitetsökning genom utökad turtät
het och längre tågsätt på de befintliga banorna. 

Huruvida nätverken eller industrin varit den ledande i orsakssamban
det mellan de två före sekelskiftet borde framgå av en jämförelse av 
korrelationerna mellan å ena sidan industrins nivåer och tillgänglighetens 
förändringar och å andra sidan tillgänglighetens nivåer och industrins 
förändringar. Ett problem är emellertid att förändringarna går att mäta 
på olika sätt. Måtten på industrins respektive tillgänglighetens nivåer har 
vad gäller städernas relativa positioner varit av ett över tiden mycket 
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stabilt slag: städer med hög respektive låg tillgänglighet har behållit 
denna egenskap under hela perioden och från ungefär kring sekelskiftet 
är det så att städer som fått utpräglad industrikaraktär har bevarat den 
egenskapen liksom städer med låg andel industrier behållit sin låga andel. 

Förändringsmåtten kan i princip vara av två sorter: absoluta eller re
lativa. För tillgängligheten har således såväl dess absoluta som procen
tuella tillväxt prövats. För industrin har såväl dess andelars absoluta 
förändring som dess procentuella tillväxt prövats. Det enda av dessa fyra 
mått som har en hög grad av stabilitet över tiden är tillgänglighetens 
absoluta förändringar över tjugoårsperioder och längre perioder; de de
cennievisa förändringarna har hög samstämmighet från och med 1890-
talet. Städerna med högst tillgänglighet får alltså de största absoluta ök
ningarna av densamma och de perifera städerna får de lägsta ökningarna. 

De procentuella tillgänglighetsförändringarna, liksom både industrins 
andelsförändringar och dess procentuella tillväxt, varierar däremot starkt 
över såväl årtionden som över längre perioder. Dessa typer av föränd
ringar har varierat kraftigt i styrka mellan olika städer över tiden. 

Då det redan konstaterats att samvariationen mellan tillgänglighet och 
industri var starkt etablerad redan vid sekelskiftet, bör det i första hand 
vara de tidigaste årens utveckling som är intressanta. En granskning över 
tioårsperioder visar att industrins nivå 1890 har positiva högsignifikanta 
sam variationer med de följande årtiondets absoluta järn vägs tillgänglig
hetsförändringar (r=0,82 100% sig), liksom med deras procentuella för
ändringar under 1890-talet (r=0,62 100% sig). Betraktat över en tjugo
årsperiod är sambandet starkt redan från 1880 (r=0,48 94% sig). Till
gänglighetens nivåer uppvisar däremot inte någon signifikant samvaria
tion med industrins följande förändring vare sig över tio eller tjugo år. 

Dessa resultat ger även de alltså en viss antydan om att en "omvänd" 
nätverkshypotes har en större överensstämmelse med den faktiska ut
vecklingen före sekelskiftet än den ursprungliga hypotesen. Denna om
vända hypotes skulle kunna formuleras som följer: 

Industrins etablering och tillväxt på olika orter var en följd av en rad 
olika lokaliseringsfaktorer, varav råvaror, arbetskraft, kapital, kunnande 
och transportleder får betraktas som de viktigaste under vårt lands in
dustrialisering. I likhet med flertalet andra produktionsfaktorer var de 
nya transportlederna järnvägarna en i hög grad rörlig och utbyggbar 
faktor, varför den som regel anpassades till industrins och övrigt nä
ringslivs behov. För de redan etablerade städerna blev det nya trans
portmedlet järnvägen en nödvändig och självklar del av industrialise
ringsprocessen. I de fall stambanan inte drogs till städerna, finansierade 
dessa själva, tillsammans med sitt näringsliv, anslutningsbanor. Indust
ristäderna, som var de snabbast växande städerna, drog i kraft av sin 
tillväxt till sig privata järnvägslinjer, vilka ville dra nytta av deras 
expanderande transportbehov. En orts kommunikationsutbud kan alltså 
ses som en avspegling av dess befolkningsmässiga, ekonomiska och 
industriella styrka. 
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Det har redan konstaterats att städerna uppvisade stor aktivitet för att 
erhålla stambaneanslutning och i utbygget av de regionala järnvägsnäten. 
Borås har framhållits som exempel på hur en expanderande stad drar till 
sig järnvägar. För flertalet av de mellanstora städerna var ett engage
mang i ett privat järnvägsbolag inledningsvis också det enda sättet att 
erhålla järnväg. Endast nio av de i denna undersökning ingående tju
gotvå städerna ingick i det ursprungliga stambanenätet. Före sekelskiftet 
tillkom dock ytterligare fyra städer när Västkustbanan och banan Sunds
vall-Torpshammar förstatligades. 

Frågan är dock hur den omvända nätverkshypotesen håller för en mer 
krävande statistisk analys. Här nedan prövas en modell där järnvägsno-
dalitetens förändringar utgör den beroende variabeln. Anledningan till 
att tillgängligheten inte används som beroende variabel är dess starka 
samstämmighet över tiden. Sedan städerna en gång erhållit anslutning till 
stambanan har deras tillgänglighet relativt övriga städer endast förändrats 
marginellt med tillkomsten av nya banor. De nytillkomna banorna har 
med andra ord endast i undantagsfall kraftigt förändrat städernas till
gänglighet, medan däremot städernas nodalitet direkt förändrats av 
nybyggda banor. 

Järnvägsnodalitetens största förändringar inträffade under 1870-talet, 
följt av 1890-talet och 1860-talet. Medelvärdet för respektive årtionde är 
2,9, 2,5 och 2,0. Under 1880-talet och 1900-talets första årtionde är me
delvärdet endast 1,0. Under perioden före första världskriget är det med 
andra ord tydligt att nodali tetsutbyggnaden går i vågor med 1860-70-
talet som den första toppen och 1890-talet som den andra. En gransk
ning av årtiondenas inbördes samvariationer visar de största negativa 
förhållandet mellan 1860- och 1870-talen. Under den första toppen är 
det alltså en grupp städer som redan under 1860-talet ökar sin järnvägs-
nodalitet, medan den andra gruppen får vänta till nästa årtionde. Av de 
tolv mellanstora städer som erhållit järnväg 1870 tillhörde nio de tolv 
största 1860. Endast Borås, Karlstad och Södertälje bland de mindre stä
derna tillhörde dem med tidig järnväg. Eftersom det var geografiskt 
nödvändigt för de från Stockholm sydgående stambanorna att passera 
Södertälje är dess tidiga järnvägsanslutning självklar. Det är däremot 
intressant att de två övriga städerna är två av dem som ovan framhållits 
som exempel på hur städer är aktiva för att erhålla järnväg, respektive 
dra till sig järnväg. 

Av de tolv största mellanstora städerna 1860 erhöll nio järnväg fram 
till 1870. De tre som inte fick järnväg förrän på 1870-talet var Kalmar, 
Karlskrona och Linköping. Samtliga dessa tre var residensstäder med 
svag befolkningsökning och låg industriandel. För Linköping sker det 
dock ett trendbrott i befolkningsutvecklingen under 1880-talet, medan 
de övriga två fortsatte sin kräftgång. 

Som förklaringsvariabler till järnvägsnodalitetens förändringar har in
dustrins nivåer och tillväxt liksom folkmängden och dess förändring,83 

testats. Folkmängden och dess förändring kan ses som en sammanfattan-
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de variabel för transportbehovet av främst livsmedel, bränsle (ved, kol 
och koks etc) och byggnadsmaterial, medan industrin "representerar sig 
själv" och sina behov av råvaru-, halvfabrikat- och färdigvarutranspor
ter. 

Tabell 10:3. Folkmängdens och industrins inverkan på järnvägsnoda-
litetens förändringar i de mellanstora städerna (exklusive Lund, Uppsala 
och Södertälje) över 10 och 20 år, 1860-1920. 

Järnvägs Bästa R2 
nodalitetens förklarings
förändrings- variabel 
period 

1860-70 +FMF1850-60 0,27; 
1870-80 -JNF1860-70 0,17 
1880-90 +FMF%1870-80 0,14 
1890-00 +IND1890 0,35 

1860-80 +FMF1860-70 0,21 
1880-00 +FMF%1870-80 0,30 

Källa: Se appendix. 
Anm 1: *=Sig. minst 90%. **=Sig. minst 95%. 
Anm 2: FMF=folkmängdens förändringar; JNF=järnvägsnodalitetens för
ändringar; IND=industrins andelar av befolkningen. 

Tabell 10:3 visar den bästa förklaringsvariabeln till respektive periods 
nodalitetsförändringar. Givetvis har fler förklaringsvariabler haft ett sig
nifikant förklaringsvärde, men de har varit högt korrelerade med den 
bästa variabeln och inte blivit signifikanta i modeller tillsammans med 
denna. Det kan t ex nämnas att industrins andelar av befolkningen 1860 
(enligt industristatistikens primärmaterial) ensam "förklarar" 18% (91% 
sig.) av järnvägsnodalitetens förändringar under 1860-talet. 

Om järnvägsnodalitetens decennievisa förändring betraktas är det 
1860- och 1890-talen som folkmängdens förändringar respektive indust
rins andelar, utövar ett signifikant inflytande på. 1870-talets nodalitets
förändringar "förklaras" bäst av det tidigare årtiondets förändringar, vil
ket är ytterligare ett tecken på att den första utbyggnadstoppen var upp
delad på två decennier och att det är de små städerna med lägre expan
sionskraft som får järnväg det senare decenniet. 1880-talets små nodali
tetsförändringar har ingen signifikant förklaringsvariabel och de små 
förändringarna efter 1900 går inte att förklara med den här använda 
uppsättningen variabler. 

Nodalitetsförändringarna över 20-årsperioder uppvisar även de ett 
signifikant inflytande från befolkningstillväxten. Här har även befolk
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ningsförändringar under den tidigare delen av den undersökta perioden 
tagits med som förklarande variabler eftersom de rimligen borde ha in
flytande på utvecklingen under periodens senare del. 

Resultaten får alltså sägas ge ett hyggligt stöd åt den omvända nät
verkshypotesen. Det är tydligt att det är de största städerna, med starkast 
befolkningsutveckling som får järnvägar under det första decenniet 
(1860-talet) och att det under den andra nodalitetsökningstoppen under 
1890-talet, särskilt är städer med hög industriandel som bygger ut järn
vägsnätet. 

Det återstår dock att ge en bild av den ursprungliga nätverks
hypotesens giltighet i nodalitetsperspektivet. Även om nodalitets-
förändringarna signifikant påverkats av folkmängd och industri, är ett 
växelspel långt ifrån orimligt. Järnvägsnodalitetens nivå 1870-1900 har 
därför korrelerats mot de absoluta och procentuella folkmängdsföränd
ringarna och mot industrins andelsförändringar och procentuella föränd
ringar, två årtionden före och tre årtionden efter nodalitetsåret. Eftersom 
skillnaderna mellan korrelationerna med de absoluta och procentuella 
värdena är små, redovisas i tabell 10:4 bara korrelationerna med de ab
soluta. 

Tabell 10:4. Korrelationer mellan järnvägsnodaliteten (JN) 1870-1900 
och folkmängdsförändringar (FMF) och industriandelarnas förändringar 
(IF) i de mellanstora städerna (exklusive Lund, Uppsala och Södertälje) 
under två decennier före (-2 och -1) och tre decennier efter (0, +1 och 
+2) nodalitetsåret. 

JN1870 JN1880 JN1890 JN1900 
*  *  * * *  * 

FMF-2 0,51„ 0,45, 0,55, 0.44,, 
FMF-1 0,63„ 0,45 0,46„ 0,59 
FMF 0 0,65 0,39, 0,57 0,34 
FMF+1 0,27„ 0,47„ 0,38 0,15 
FMF+2 0,48 0,48 0,13 0,35 

IF-2 0,22 
IF-1 -0,05 -0,07 
IF 0 -0,23 -0,06 0,00 
IF+1 -0,31, 0,13 -0,05 0,24 
IF+2 (0,47 ) 0,04 0,32 -0,15 

Källa: Se appendix. 
Anm: *=Sig. minst 90%. **=Sig. minst 95%. 

Vad beträffar folkmängdsförändringarna visar tabell 10:4 att korrela
tionerna med nodali te ten snarast är lägre årtiondena efter nodalitetsåret 
än årtiondena före. Det är i minst lika hög grad så att folkmängdsför
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ändringarna påverkar nodaliteten som tvärtom. När det gäller industrin 
är värdena före 1880 få och opålitliga. Därför har bara dess värden från 
och med 1880-talet korrelerats mot nodaliteten. Resultaten tyder inte på 
något egentligt samband alls mellan nodaliteten och industrins föränd
ringar. Det höga inflytande nodaliteten 1870 förefaller ha på industrins 
andelsförändringar under 1890-talet beror helt på att Jönköping har en 
extremt kraftig industriökning detta decennium. Om den staden avlägs
nas, sjunker r från 0,47 till 0,06. Det förefaller heller inte särskilt 
rimligt att järnvägsnodaliteten 1870, men inte 1880 eller 1890, skulle 
kunna ha någon egentlig inverkan på Jönköpings industritillväxt under 
1890-talet. Kompletterande korrelationsberäkningar baserade på industri
statistikens uppgifter redan från 1860, istället för folkräkningarnas upp
gifter, bekräftar i princip bristen på samband mellan industrins föränd
ringar och järnvägsnodaliteten. 

Avslutningsvis ska en modifierad variant av diagram 10:6, som visade 
järnvägs tillgänglighetens och industriandelarnas inflytande på varandra, 
studeras. I motsats till detta diagram baseras dock tabell 10:5 på indust
ristatistikens primärmaterial, vilket möjliggör uppgifter också för 1860. 

Tabell 10:5. Järnvägens påverkan på industrin och industrins påverkan 
på järnvägen hos de mellanstora städerna 1860-1900. Korrelationer mel
lan industrins andelar av befolkningen och järnvägstillgängligheten för
skjutna tio år, samt kvoten mellan de båda. 

Ind 
t-1 

Ind 
t+1 

t+1/ 
t-1 

JT 
t-1 

JT 
t+1 

t+1/ 
t-1 

JT1870 
JT1880 
JT1890 
JT1900 

0.44* 
0.15 
0.36 

* * 
0.53 

0.40* 
0.41„ 
O-"« 
0.65 

0.91 
2.73 
1.42 
1.23 

Ind1860 
Ind1870 
Ind1880 
Ind1890 
Ind1900 

0.40* 
0.41 
0.51 

0.44* 
0.15 
0.36„ 
0.53„ 
0.62 

0.90 
1.29 
1.22 

Källa: Se appendix. 
Anm: *= 90% sig, **= 95% sig. 

Flera intressanta iakttagelser kan göras i tabell 10:5. Först måste den 
höga sam variationen mellan industrin 1860 och järn vägs tillgängligheten 
1870 noteras, som ytterligare ett tecken på att industrin "skapar" järn
vägar. För det andra måste den låga samvariationen mellan industrin 
1870 och järnvägstillgängligheten 1880 ses som ännu en bekräftelse på 
att 1870-talets järnvägsutbyggnad främst når de mindre och industri-
fattigare städerna, medan de "ledande" städerna erhållit järnväg årtiondet 
innan. För det tredje måste det konstateras att järn vägs tillgängligheten 
från och med 1880 och framåt faktiskt har effekt på industrins relativa 
lokalisering. Från och med det året är kvoten t+1/t-1 klart större än ett. 
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Samtidigt är det dock uppenbart att även det motsatta orsaksförhållandet 
- industrins inverkan på järn vägs tillgängligheten - fortsätter under 
1890-talets stora järnvägsutbyggnad. 

Eftersom industrin och de två andra näringssektorerna utgör andelar 
av samma befolkning och industrin uppvisat ett sådant samband med 
flertalet nätverks variabler är det närmast självklart att de två övriga 
sektorerna får negativa samband. Handeln och samfärdseln har negativa 
samvariationer med samtliga tillgänglighets variabler. Endast sjöfartsno-
daliteten har positiva korrelationer med handeln och samfärdseln och de 
stiger om örlogshamnen Karlskrona rensas bort. Det är inte helt överras
kande att handeln och samfärdseln har starkare positioner i hamnstäder, 
särskilt torde sysselsättningen i sjöfart och partihandel vara koncentrerad 
till hamnstäderna. 

Tjänstesektorn påminner i grova drag om handeln och samfärdseln; 
dess andelar står i negativ proportion till tillgängligheten i de olika nä
ten. En viktig skillnad är dock att vägnodaliteten har några positiva 
korrelationer med tjänstesektorn, vilka stiger rejält när Karlskrona ute
sluts (se diagram 10:9). Vägnodalitetens samvariationer med tjänstesek
torn kan ses som en bekräftelse på att tjänstesektorn omfattar funktioner 
av centralortskaraktär, där förbindelserna med det kringliggande omlan-
det är av största betydelse för deras storlek. 

Diagram 10:9. Korrelationskoefficienten r mellan tjänstesektorns andelar 
av näringarna i alla mellanstora städer, samt exklusive Karlskrona 1880-
1970 och vägnodaliteten 10 år tidigare. 

0 . 5 0  

«  S i g  9 5  %  

•  S i g  9 0  %  

- -  V N  e x k l  

0 ' 5 0  1 9 1 0  1 9 ' 2 0  1 9 3 0  1 9 4 0  1 9 * 5 0  1 9 * 6 0  1 9 > 0  

Ar 

K k a  

V N  

Källa: Se appendix. 
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Tabell 10:6. Korrelationer mellan vägnodaliteten 1910-1960 och folk
mängdens (FMF) och tjänstesektorns andelars (TJF) decennievisa 
förändringar i de mellanstora städerna, exklusive Karlskrona. 

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 

FMF1890-•00 0.27 0.30 0.42 
FMF1900-•10 0.28 0.31 0.38 
FMF1910-•20 0.27 -0.02 0.08 0.23 0.15 0.16-0.08 
FMF1920-•30 0.17 0.25 0.38 0.11 0.25 0.19 0.02 
FMF1930-•40 0.71 0.60 0.66 0.55 0.55 0.56 0.25 
FMF1940-•50 0.63 0.47 0.37 0.65 0.52 0.56 0.36 
FMF1950-•60 0.46 0.29 0.24 0.56 0.46 0.47 0.34 

TJF1890-00 0.24 
TJF1900-10 0.07 
TJF1910-20 0.04 
TJF1920-30 0.02 
TJF1930-40 0.08 
TJF1940-50 0.05 
TJF1950-60 0.36 
TJF1960-70 0.24 

0.22 
0.43 0.08 

-0.14 0.12 -0.14 
-0.01 -0.09 -0.08 

0.37 0.37 0.35 
0.13 -0.05 0.20 
0.62 0.56 0.66 
0.39 0.36 0.16 

-0.07 0.01 0.09 
-0.31 -0.24-0.32 

0.36 0.31 0.34 
0.07 0.08 0.13 
0.58 0.55 0.43 
0.04 0.06-0.02 

Källa: Se appendix. 

Även här kan dock frågan ställas om vilken av de två faktorerna som 
initierar sambandet. Som framgår av tabell 10:6 samvarierar folkmäng
dens förändringar från och med 1930-talet klart positivt med vägnodali-
tetens nivåer, medan samvariationen med tidigare decennier är betydligt 
lägre. Tjänstesektorns förändringar har det starkaste sambandet med 
vägnodaliteten under 1950-talet, då tjänstesektorn har sin kraftigaste an 
delsökning, men även 1930-talets tjänsteandelars tillväxt har relativt hög 
samvariation med nodaliteten. Städernas vägutbud - kvantitativt och 
kvalitativt - förefaller med andra ord kunna påverka tjänstenäringarnas 
och folkmängdens tillväxt, i enlighet med vad nätverkshypotesen hävdar. 
Men finns det då inga faktorer som förklarar skillnaderna i städernas 
vägutbud? 

Efter prov med ett antal modeller med bl a folkmängden och dess 
förändringar och näringsgrenarna och deras förändringar, står det klart 
att den faktor som överlägset bäst förklarar skillnaderna i vägnodalitet är 
om städerna ligger i inlandet eller vid kusten. Mellan 24% (97% sig) och 
38% (100% sig) av nodalitetsskillnaderna 1900-1930 förklaras av denna 
enkla indelning av städerna. Resultatet kan kanske synas något överras
kande, men det är ett faktum att kuststäder endast har ett "halvt" omland 
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(eller mer korrekt uttryckt i deras fall - hinterland) och att antalet 
landsvägar till dem därför av naturliga skäl blir färre. 

Den starka samvariation som 1950-talets t jäns te tillväxt uppvisar med 
vägnodaliteten är nästan lika stor med inlandsstäderna. Medan vägnoda-
liteten 1950 "förklarar" 30% (99% sig) av skillnaderna i 1950-talets tjäns
tetillväxt, "förklarar" egenskapen inlandsstad 28% (98% sig). Det är alltså 
främst i inlandsstäderna, med större omland än kuststäderna, som tjäns
tesektorns andelar ökar mest, vilket är helt naturligt eftersom de största 
delarna av tjänstesektorn, såsom utbildning och sjukvård, dimensioneras 
efter omlandens storlek. 

Betraktad ur detta perspektiv är alltså vägnodaliteten grundad på rent 
naturgeografiska förhållanden, vilka gett gamla traditionella inlandscent
ralorter en stor uppsättning vägar. Det är belysande att Umeå är den 
kuststad som oftast har högst vägnodalitet, eftersom traditionella 
inlandscentralorter saknas i Övre Norrland och Umeå, trots sitt läge vid 
kusten, därför fått fylla den funktionen. 

Grunden till det nuvarande vägnätet växte fram under den förindust
riella epoken och det är de nodalitetsskillnader som centralorterna erhöll 
under denna period, som i hög grad förklarar vägnätets utformning även 
under massbilismens tid. Den modernisering av vägarna som ägt rum ef
ter andra världskriget har huvudsakligen befäst strukturerna i det gamla 
nätet. Städernas vägnodalitet får därför främst anses vara en funktion av 
deras omlands storlek och ekonomiska nivå och i betydligt mindre ut
sträckning en funktion av statsmakternas medvetna politik. Samvariatio
ner mellan vägnodalitet och befolkning eller näringar kan därför bara ses 
som ett stöd för centralortsteorin och får inte tolkas som någon bekräf
telse på nätverkshypotesens giltighet. 

Förutom de diskuterade samvariationerna mellan vägnodaliteten och 
tjänstesektorn respektive järnvägs- och vägtillgängligheten och industrin, 
är alltså sambanden mellan näringar och nätverk obetydliga. Bristen på 
samband avhjälpes inte nämnvärt om analyserna byggs ut till modeller 
med även föregående årtiondes sektorförändring som förklaringsvariabel. 
En ytterligare fråga som behandlats är om resultaten förändras om nä
ringarnas förändringar över längre tidsperioder granskas. Det skulle till 
exempel kunna vara så att näringarnas tillväxt i olika städer kommer på 
skilda sidor om decenniegränsen och sambanden därmed förrycks. Det 
skulle också kunna vara så att näringarna under den tidigare delen av 
undersökningsperioden har en längre "reaktionstid" och att denna förkor
tas i takt med den allmänna utvecklingen i samhället. För att utröna det
ta har förändringarna över 20- och 30-årsperioder korrelerats mot nät
verkens nivåer och mot deras decennievisa förändringar. De nya resulta
ten bjuder dock inte på några överraskningar. I stort sett ingenting tyder 
på att näringarnas förändringar under 20- och 30-årsperioder påverkats 
av nätverken mer än de decennievisa förändringarna. Näringarnas even
tuella "reaktionstid" på nätverksförändringar tycks inte ha förändrats un
der undersökningsperioden. 
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Sammanfattningsvis tyder resultaten på att förhållandet mellan järn
vägar och industri utvecklas i fyra faser. Under den första fasen fram 
till 1870-talet koncentreras järnvägarna i antal och kvalitet till de största 
och mest expanderande städerna, i vilkas tillväxt industrin spelar en vik
tig roll. Under 1870-talet inträder nästa fas då ett växelspel mellan in
dustri och järnväg uppkommer och de understöder varandras utbyggnad. 
Efter sekelskiftet, då endast småbanor och ekonomiskt betydelselösa ba
nor återstår att bygga, går förhållandet in i sin tredje fas och sambandets 
riktning blir entydig: Järnvägen påverkar industrin. Fram till ca 1950 
anpassas städernas industri mer och mer till järn vägs tillgängligheten och 
endast under den perioden kan det hävdas att nätverkshypotesen speglar 
vad som hänt. Den fjärde fasen inträder under 1950-talet då tjänstesek
torns tillväxt blivit så stark att de mellanstora städerna börjar avindust
rialiseras. Järnvägs- och vägtillgänglighetens samband med industrin 
börjar samtidigt minska. 

Tjänstesektorns samband med vägarna är däremot inget uttryck för 
inflytande från detta nätverk. Sambandet är endast en avspegling av det 
enkla faktum att inlandsstäder har fler vägar och en större tjänstesektor 
än kuststäder, på grund av att kuststäder endast har ett "halvt" omland. 

Hur ser då förhållandet mellan nätverken och näringarna ut på lägre 
nivåer i näringsstrukturen? Nästa kapitel ska behandla nätverkens sam
band med industrigrenarna och några av deras större undergrupper. 
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11. 
KOMMUNIKATIONERNAS INFLYTANDE PÅ 

INDUSTRIGRENAR OCH UNDERBRANSCHER I DE 

MELLANSTORA STÄDERNA 

A. De mellanstora städernas modernitet på industrigrensnivå 

Industrins modernitet i de mellanstora städerna har beräknats enligt den 
i kapitel 7 beskrivna metoden, så att respektive industrigrens genom
snittliga tillväxttakt och skillnaden mellan industrigrenens andel i staden 
och stadsgenomsnittet varit de moderni te tsbestämmande faktorerna och 
stadens modernitet bildats av summan av industrigrenarnas värden. Nio 
industrigrenar ingår i modernitetsmåttet.84 Uppgifter om industrigrenar
na har hämtats ur industristatistiken. 

För att få en uppfattning om städernas stabilitet i modernitets hän
seende har de olika mätårens värden korrelerats med varandra. Det visar 
sig då att samvariationerna, även över lång tid, är klart positiva. Som 
exempel kan nämnas att korrelationskoefficienten mellan 1860 och 1960 
är så hög som 0,46. Endast två korta perioder, 1885-90 och 1925-30, av
viker från de positiva samvariationerna. Slutsatsen blir att städerna, utom 
under dessa två perioder, i grova drag behåller sina relativa modernite
ter. Städer med modern struktur behåller den under hela undersöknings
perioden och städer med omodern struktur behåller denna. 

Denna slutsats stärks av genomförda clusteranalyser. När de 22 stä
derna i undersökningen indelas i 5 grupper återstår 33% av variationerna 
i moderniteten att förklara. Vi erhåller då en grupp med klart positiva 
värden under hela perioden (Eskilstuna, Karlskrona, Södertälje, Troll
hättan, Västerås). Två grupper har klart negativa värden utom under de 
två ovan nämnda perioderna. Borås och Norrköping bildar gruppen med 
de mest negativa värdena, medan den andra gruppen består av Gävle, 
Halmstad, Lund, Uddevalla och Umeå. Övriga städer bildar två grupper 
som fram till sekelskiftet huvudsakligen har positiv modernitet, vilken 
därefter slår över i negativ. 

I konsekvens med metoden för modernitetsberäkning domineras in
dustrin i de "moderna" städerna av expanderande branscher (efter sekel
skiftet ffa metallindustrin), medan den i de "omoderna" städerna domi
neras av stagnerande eller retarderande branscher (bl a textil- och 
livsmedelsindustri). 
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B. Kommunikationsnäten och industristrukturens modernitet 

I det följande redovisas resultat från analyserna av nätverkens sam varia
tioner med industrins modernitet och med de olika industrigrenarna. Här 
redovisas i diagramform de korrelationskoefficienter för sjöfarts- och 
järn vägs tillgänglighet respektive järnvägs- och vägnodalitet, som vid nå
got tillfälle har positivt signifikanta värden. Vägtillgänglighetens värden 
avviker ytterst lite från järnvägstillgänglighetens, varför de förstnämnda 
inte redovisas separat här. Sjöfartsnodaliteten redovisas inte heller i dia
gramform eftersom uppgifter om den endast finns för fyra mättillfällen. 

För industrigrenarnas del har uppgifter insamlats vart femte år, 
medan det för nätverken finns uppgifter för vart tionde år. Det värde 
som redovisas i diagrammen vart femte år är det värde som industrian
delarna uppnår med nätverks variabeln 5 respektive 10 år tidigare. Det 
kan på goda grunder antas att nätverkens inflytande över längre perioder 
överflyglas av de i tiden mer närliggande nätverksvärdena liksom av öv
riga verksamma faktorer.85 

De tre tillgänglighets variablerna (järnvägs-, sjöfarts- och vägtillgäng-
lighet) är var för sig starkt inbördes korrelerade. Bland dem är det bara i 
järnvägsnätet som avstånden har förändrats och då framför allt före 
1890. Folkmängdens relativa förändringar har inte bidragit till att för
ändra tillgänglighetspositionerna nämnvärt. 

Diagram 11:1. Korrelationskoefficienten r mellan industrins modernitet 
1855-1965 och järn vägs tillgängligheten i alla städer, respektive exklusive 
Södertälje och Umeå, 5 eller 10 år86 tidigare. 
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Källa: Se appendix. 
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Järnvägs- och vägtillgänglighetens samvariationer med moderniteten 
är som påpekats mycket lika. Under 1800-talet är korrelationerna relativt 
svaga och 1895-1900 klart negativa. Därefter, fram till 1940 ligger vär
dena på en hög nivå, med noteringar uppåt 0,50 som toppar. Vid fyra 
tillfällen uppnås signifikans på 95%-nivån. Från och med 1940 ligger 
sambanden på en lägre, men fortfarande positiv nivå. Korrelationerna 
påverkas dock starkt av ett par städer med extremvärden; Södertälje och 
Umeå. Problemet med den förstnämnda staden och dess extremt höga 
järnvägs- och vägtillgänglighet i förhållande till alla andra städer har re
dan diskuterats. Den senare staden har den lägsta tillgängligheten, men 
har hög andel grafisk industri och träindustri, vilka båda expanderar un
der 1890-talet och drar upp Umeås moderni tets värde. Följden blir att 
den kraftigt sänker samvariationerna 1895-1900. Redan 1905 har expan
sionen i dessa båda branscher förbytts i relativ tillbakagång, Umeås mo
dernitet blir negativ och städernas samvariationer med moderniteten blir 
positiv. 

Om dessa båda städer utesluts ur beräkningarna försvinner svackan 
kring 1895 och sambandet 1890 blir signifikant på 95-procentsnivån. 
Resultatet i övrigt blir dock att sam variationerna sjunker och av de sig
nifikanta sambanden blir bara ett kvar i försvagad form. 

Sjöfartstillgängligheten uppvisar aldrig lika höga värden. Det är 
egentligen först efter 1940 som en något starkare stabil samvariation vi
sar sig. Vad gäller järnvägsnodaliteten är det endast vid tre tillfällen 
(modernitetsåren 1885, 1890 och 1905) som korrelationskoefficienten r 
överträffar 0,25. Vägnodalitetens bästa värde blir bara 0,15 1925. Inget 
värde uppvisar någon signifikans på 90%-nivån eller däröver. 

Sjöfarts nodali te ten (hamndjupet) uppvisar sam variationer med moder
niteten i början och slutet av undersökningsperioden, med r-värden på 
drygt 0,30 som högst. Särskilt värdena fram till 1870 är intressanta och 
understödjer antagandena i det föregående kapitlet att hamndjupet kan 
ha varit en variabel bakom den inledande industrialiseringens rumsliga 
lokalisering innan järnvägarnas utbyggnad blev mer omfattande. Det bör 
dock framhållas att uppgifter om hamndjupet 1850 endast erhållits för 
två tredjedelar av städerna och att det är de främsta hamnstäderna som 
finns med. Detta ofrivilliga urval tycks ha missgynnat industristäder med 
mer obetydliga hamnar. 

Som helhet tycks sambandet mellan nätverken och industristrukturens 
modernitet vara svagt. Det är endast järnvägs- (och väg-)tillgängligheten 
som erhåller ett par spridda värden på 90-procentig signifikansnivå och 
däröver. 

Metallindustrins starka inflytande på moderniteten, särskilt efter se
kelskiftet, framgår av diagram 11:2, som visar korrelationerna mellan 
städernas industriella modernitet och metallindustrins andelar av hela in
dustrin. De två tydliga svackorna, kring sekelskiftet och under 1920-talet 
förorsakas till övervägande del av ett par städer med stor andel av någon 
tillfälligt expanderande näringsgren. Vid sekelskiftet är det redan nämn
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da Umeå med stora andelar grafisk industri och träindustri, samt Örebro 
med sin skoindustri fingående i läder- hår och gummi varuind us tri), som 
drar ner sambanden. Under 1920-talet är det textilstäderna Borås och 
Norrköping som minskar sambanden då textilindustrin upplever en till
fällig uppgång. 

De industrigrenar som vid olika perioder påverkar moderniteten är 
således lätta att identifiera. Den fortsatta analysen av sambanden mellan 
industrins modernitet och nätverken kommer därför att ske i samband 
med att de olika industrigrenarna behandlas. 

Diagram 11:2. Korrelationskoefficienten r mellan industrins modernitet 
och metallindustrins andelar av industrin i de mellanstora städerna 1855-
1960. 
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Källa: Se appendix. 

Det förväntade sambandet mellan tidig järnvägsanslutning och modern 
industristruktur infrias inte alls. Diagram 11:3 visar korrelationerna mel
lan städernas anslutningsår (rangordnade så att den först anslutna staden 
får det högsta värdet, osv) och industrins modernitet 1855-1960. Det 
tycks istället vara så att städer med senare anslutning till järnvägen er
håller en modernare industristruktur. En stor del av förklaringen torde 
ligga i att de tidiga järnvägsstäderna domineras av industrier med gene
rellt sett vikande andelar - främst textil- och livsmedelsindustri - och 
att dessa branscher förblir dominerande i dessa städer. Tack vare dessa 
städers tidiga knytning till järnvägen och deras strävan att bygga ut nya 
linjer, får den strukturellt sett gamla industrin där förutsättningar att 
dominera den nationalla marknaden i sin bransch och behålla denna do
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minans. Nya expanderande branscher, särskilt metallindustrin, har däre
mot inga förutsättningar att slå igenom i dessa städer utan utvecklas 
bättre i de städer som sent erhåller järnväg och där frånvaron av någon 
annan utvecklad industri ger expansionsutrymme. Tidiga och goda kom
munikationer tycks kort sagt försena behovet av strukturomvandling. 

Diagram 11:3. Korrelationskoefficienten r mellan tidpunkten för städer
nas järnvägsanslutning (rangordnad) och industrins modernitet 1855-
1960. 
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Källa: Se appendix. 

C. Industrigrenarna och urvalet av underbranscher 

Av de nio industrigrenar som undersökts ägnas av utrymmesskäl endast 
de tre största - metall-, textil- och livsmedelsindustrin - en något mer 
utförlig genomgång i detta kapitel. De övriga sex industrigrenarna redo
visas mer summariskt och diagram över deras ställning i de mellanstora 
städerna och deras samvariationer med nätverken har placerats i en 
särskild bilaga. 

Som komplettering till studiet av industrigrenarna har även sex av 
deras underbranscher undersökts. Den främsta anledningen till att en 
komplettering på underbranschnivå har ansetts nödvändig, är att de i en 
industrigren ingående branscherna kan utvecklas åt olika håll och, bland 
annat beroende på i vilken utvecklingsfas de befinner sig, vara mer eller 
mindre kopplade till nätverken. Att analysera industrins samtliga under
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branscher vore av praktiska skäl givetvis en omöjlig uppgift. Ett urval 
av ett antal speciellt intressanta underbranscher har varit nödvändigt. 

Detta urval har inte varit helt okomplicerat. Många underbranscher 
har endast funnits i ett fåtal av de mellanstora städerna vilket i prakti
ken omöjliggjort en statistisk analys av dem. Detta skulle i sig kunna in
nebära en "bias" i urvalet mot tidigt etablerade branscher och att nya 
branscher, som inledningsvis endast är representerade i några städer, inte 
kan analyseras. En granskning visar dock att att det är få nya branscher 
som tillkommer efter undersökningsperiodens mitt. Branschindelningen, 
som baseras på råvaran, har varit tämligen konstant, medan antalet pro
dukttyper ökat kraftigt. 

De utvalda branscherna har sorterats fram på grundval av tre olika 
kriterier: 1. Huvudbranschernas eventuella samvariationer med nätverks
variablerna; 2. Underbranschernas utveckling i dahménska typfall som 
marknadsutvidgning, marknadssug etc; 3. Underbranschernas utveckling 
i förhållande till produktcykelteorin. 

Det första av kriterierna - huvudbranschernas samvariationer med 
nätverksvariablerna - är det minst komplicerade. Självfallet bör den eller 
de branscher som uppvisar samband med nätverken granskas mera i de
talj. Då det, som framgår senare i detta kapitel, endast är metallindustrin 
som utan klara invändningar uppvisat ett sådant samband, har alla dess 
tre huvudunderbranscher - mekaniska verkstäder, järn- och stålmanu
faktur och elindustrin - tagits med i den följande analysen. 

Det andra urvalskriteriet kräver en utförligare diskussion. Det dah
ménska angreppssättet, som presenterades i detta arbetes inledande ka
pitel, innehåller bl a en indelning av industrins branscher efter graden 
av tillväxt och de bakomliggande orsakerna till denna. I sin egen 
branschvisa analys använder Dahmén sig av såväl kvantitativa som kva
litativa faktorer vid bestämmandet av vilken typ branschen tillhör. De 
kvantitativa faktorerna utgörs främst av arbetarantalets, produktionsvo
lymens och -värdets utveckling. Till de kvalitativa faktorerna kan på ut
budssidan föras innovations verksamhet, marknadsföring mm. På efter-
frågesidan kan förändrade realinkomster och konsumenternas preferenser 
inräknas. 

I de studier som har anknytning till Dahméns inriktning har mer ren
odlade kvantitativa metoder använts. Genom att vid olika tillfällen kom
binera volymberäkningar med prisuppgifter för varor och branscher och 
jämföra med industrin som helhet, kan varans och branschens relativpris 
och dess förändringar beräknas. Alexander Gerschenkron använde dessa 
skillnader i relativprisutveckling för att påvisa att industrialiseringens 
genombrott inträffade, då en markant skillnad uppstod mellan expande
rande branscher med fallande relativpriser och stagnerande eller tillba
kagående branscher med stigande relativpriser. 

Genom att beräkna indexerade prisserier med viktbas vid olika tid
punkter har C-A Nilsson och Olle Krantz studerat förekomsten av s k 
gerschenkroneffekter88 som mått på de relativprismässigt fallande men 
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volymmässigt expanderande sektorernas roll i den industriella och eko
nomiska omvandlingen.89 Lennart Schön har vidareutvecklat denna ana
lysmetod genom att beräkna branschers strukturkoefficienter (som en 
kvot av prisindex av Paasche- och Laspeyre-typ) och av dessa bedöma 
om en tillväxande branschs drivkraft främst kan härledas från föränd
ringar inom produktionen eller av förändringar i efterfrågan. I det förra 
fallet föreligger gerschenkroneffekter i och med att relativpriset minskar 
samtidigt som varugruppens volym ökar, medan i det senare fallet rela
tivpriset stiger trots ökande volym. Schön betecknar de båda förloppen 
produktionsdynamiska respektive konsumtionsdynamiska.90 

I en studie av den svenska industrins omvandling 1913-1977 diskute
rar Märta Josefsson och Johan Örtengren det industriella omvandlings
trycket och dess effekter på relativpriserna.91 Författarna särskiljer fyra 
fall av omvandlingstryck och priseffekter: 

Expansions tryck från marknaden 
Kontraktionstryck från marknaden 
Expansions tryck från kostnadssidan 
Kontraktionstryck från kostnadssidan 

Stigande priser 
Sjunkande priser 
Sjunkande priser 
Stigande priser 

Anknytningen till den dahménska marknadsutvidgningen etc är expli
cit i Josefssons och Örtengrens studie. Så är fallet även i det mest 
omfattande prishistoriska arbetet över Sveriges industriella epok, nämli
gen Jonas Ljungbergs "Priser och marknadskrafter i Sverige 1885-
1969" 92 Ljungberg visar där att det klart vanligaste förhållandet mellan 
relativpriser och (relativa) volymer varit negativt, dvs fallande relativ
priser har sammanfallit med relativ volymtillväxt och stigande 
relativpriser har sammanfallit med relativ volymminskning. Ljungberg 
betecknar detta negativa samband som normalfallet och som ett exempel 
på de med Schöns terminologi produktionsdynamiska 
gerschenkroneffekternas dominans i Sveriges industriella utveckling (i 
motsats till de konsumtionsdynamiska). 

I motsättning till detta normalfall ställer Ljungberg de dahménska be
greppen marknadssug, marknadsutvidgning, marknadskrympning och 
marknadstryck, som beteckningar på specialfall vid sidan av normalfal
let. Marknadsutvidgning påminner om normalfallet, men betecknar ett 
förlopp med särskilt starkt fallande priser och ökande volymer. Det tycks 
snarare vara varannovationer än metodinnovationer som ligger bakom de 
marknadsutvidgande förloppen. Marknadskrympning påminner på mot
svarande sätt om normalfallets "negativa sida", men kännetecknas av 
speciellt starkt stigande priser och minskande volymer. 

Marknadssug kännetecknas av stigande relativpriser och växande vo
lym och orsakas av förändringar i konsumentefterfrågan eller, om det 
gäller insats varor eller produktionsmedel, exportefterfrågan. Marknads
tryck, slutligen, är motsatsen till detta - sjunkande relativpris och voly
mer - och beror främst på minskande efterfrågan som ett sjunkande pris 
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inte kan kompensera. Ljungberg sammanfattar: "Om normalfallet tänkes 
grafiskt beskriva utbudsfunktionens förflyttning längs en given ef te rf rå
gefunktion, så skulle marknadssug och marknadstryck beskriva skift utåt 
respektive inåt i efterfrågefunktionen. Marknadsutvidgning och mark
nadskrympning skulle då vara "extrema" förflyttningar eller skift i ut-
budsf unktionen."93 

Ljungberg delar in sin undersökningsperiod i fyra trendperioder, 
1888/94-1907/13, 1907/13-1928/34, 1928/34-1949/55 och 1949/55-
1963/69. Av de tre underbranscherna som framkom via det första ur
valskriteriet kännetecknas el-industrin av marknadsutvidgning i stort sett 
hela tiden; under den sista perioden förekommer dock även marknads
tryck inom vissa centrala varugrupper. De mekaniska verkstäderna, som 
Ljungberg delar upp på maskin-, bil- och cykelindustri, har en utpräg
lad marknadsutvidgning under den första och tredje trendperioden; un
der den andra perioden drar varugrupperna åt olika håll och samtliga fy
ra ovanstående typfall kan konstateras hos de ingående varugrupperna, 
möjligen med tonvikt på marknadskrympning för underbranschen som 
helhet. Den sista perioden utmärks även den av heterogen utveckling i 
verkstadsindustrin och såväl marknadskrympning som marknadssug kan 
konstateras. Järn- och stålmanufakturen, som Ljungberg har utvidgat 
något till metallmanufaktur, har hela tiden varugrupper med olika ut
vecklingstendenser; möjligen kan den sista trendperioden sägas domine
ras av marknadskrympning. 

Bland övriga industriella underbranscher, som har en sådan utbred
ning i de mellanstora städerna att en komparativ statistisk analys är möj
lig och som har en utveckling som kan hänföras till något av de fyra 
typfallen, kan nämnas konfektions- och beklädnadsindustrin, som domi
neras av marknadssugning under hela Ljungbergs undersökningsperiod. 
Under den sista delperioden uppvisar dock vissa varor tydliga tecken på 
marknadskrympning. Ylleindustrin (spinnerier och väverier) upplever 
under den första delperioden en marknadssugning, medan de två följan
de perioderna närmast karaktäriseras av marknadskrympning och den 
sista perioden som marknadstryck. 

Eftersom dessa två textilbranscher uppfyller kravet på tillräcklig ut
bredning för en komparativ statistisk analys och de dessutom uppvisar 
förlopp av helt annan karaktär än metallbranscherna, torde deras even
tuella samvariationer med nätverken vara intressanta att studera närmare. 

Det tredje urvalskriteriet är underbranschernas utveckling i förhål
lande till den så kallade produktcykelteorin. Begreppet produktcykel ut
går från iakttagelsen att varje produkt genomgår ett livsförlopp. Efter
frågan på produkten - och dess marknad - kan beskrivas i fyra faser: 
introduktion, tillväxt, mognad och nedgång. 

Produktcykelbegreppet och dess applicering på rumsliga aspekter har 
redan diskuterats i kapitel 6. Problemet med en "ren" tillämpning av pro
duktcykelteorin här är att det inte är möjligt att studera nätverkens på
verkan på någon enskild produkt. Det går förmodligen inte att hitta nå
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gon speciell produkt som under en längre tid produceras i tillräckligt 
många mellanstora städer, för att en hållbar statistisk analys ska vara 
möjlig. Den lägsta möjliga nivån för analysen är underbranscherna. 
Slutsatsen i kapitel 6 var att det i många fall, särskilt för industrins del, 
var möjligt att betrakta utvecklingen för branscher och delbranscher som 
aggregerade produktcykler och analysera dem enligt produktcykelteorin. 

De i detta kapitel analyserade industrigrenarna kan med avseende på 
branschcykler uppdelas i tre grupper. Den första gruppen utgörs av tex
tilindustrin och läder-, hår- och gummivaruindustrin. Deras första upp
gångsfaser ligger utanför vår undersökningsperiod, dvs före 1850, och de 
inleder med en tydlig nedgång. Båda har en ny, svagare cykel: För 
läderindustrins del inleds den 1890 och grundas på den nya skoindustrin; 
textilindustrins uppgång 1920-35 är en följd av konfektionsindustrins 
expansion. 

Den andra gruppen består av branscher med en "normal" cykel under 
undersökningsperioden (jord- och sten-, trä-, grafisk-, massa- och pap
pers-, livsmedels- och kemiindustri). I några av dessa kan möjligen en 
svag andra cykel skönjas. Den tredje gruppen består enbart av metallin
dustrin, vilken bara har introduktions- och tillväxtfas under undersök
ningsperioden. 

De flesta huvudbranscher genomgår alltså minst en cykel 1850-1965. 
Det enda undantaget är metallindustrin som inte uppnår någon mog
nadsfas. Metallindustrin tycks med andra ord vara ett exempel på bibe
hållen produktutvecklingspotential med en ständigt ökande andel nya 
produkter, men det måste också framhållas att metallindustrin är den 
mest heterogena' av industrigrenarna, med en oerhört differentierad pro
duktion. 

Som kommer att framgå senare i detta kapitel uppvisar de redan 
valda underbranscherna exempel på både den "normala" cykeln och en 
accelererande produktutvecklingspotential. För att bredda analysen ytter
ligare något har dock ännu en underbransch valts ut, nämligen snickeri-
och möbelindustrin, vilken har en tämligen typisk cykel. 

Förutom deras andelar av industrins arbetsstyrka har för underbrans
chernas del även tillverkningsvärde per arbetare samt arbetsställenas 
medelstorlek i städerna analyserats med avseende på nätverkens infly
tande. Anledningen till att dessa båda variabler inte granskas på högre 
nivåer i näringsstrukturen är att jämförelser av dessa variabler inte är 
meningsfulla på nivåer som innefattar flera olika underbranscher. De 
fordrar åtminstone den grad av homogenitet inom branscherna som kan 
finnas på denna lägre nivå. 
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D. Kommunikationsnäten och industrigrenarnas andelar 

Metallindustrin 

Redan vid undersökningsperiodens början finns metallindustrier i så gott 
som alla mellanstora städer. Deras genomsnittliga andel av den totala 
industrin fluktuerar kring 25-30 % fram till sekelskiftet, då en stabil 
tillväxtperiod inleds, under vilken den mer än fördubblar sin procentan
del och vid periodens slut svarar för mer än hälften av den totala in
dustrins sysselsättning i de mellanstora städerna. Endast i samband med 
deflationskrisen i början av 1920-talet sviktar den stadiga tillväxten nå
got. 

Diagram 11:4. Metallindustrins genomsnittliga andelar av de mellanstora 
städernas industri (vänstra skalan) och antalet städer med metallindustri 
(högra skalan) 1850-1965. 
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Källa: Se appendix. 

Skillnaderna mellan städernas andelar av metallindustrin har dock 
varit mycket stora, vilket framgår av diagram 11:5 och 11:6, som av ut
rymmesskäl har utelämnat Södertälje på grund av dess extremt höga till
gänglighet. 1885 varierade andelen mellan 95% och 0%. 1920 sträckte sig 
variationen fortfarande mellan 86% och 2%. Av diagrammen framgår 
också vilka städer som ligger i skalans respektive ändar. Eskilstuna och 
Västerås ligger i en klass för sig följda av Trollhättan (som kom med i 
statistiken först sedan den blev stad 1916), Karlskrona och Landskrona. 
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Diagram 11:5. Metallindustrins andelar i de mellanstora städerna 
(exklusive Södertälje) 1885 och järnvägs tillgängligheten 1880. 
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Källa: Se appendix 

Diagram 11:6. Metallindustrins andelar i de mellanstora städerna 
(exklusive Södertälje) 1920 och järnvägstillgängligheten 1910. 
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Städer i nästan total avsaknad av metallindustri 1920 är Uddevalla och 
Borås, men även Örebro och Norrköping når knappt upp till 10 procents 
andel. 

Med en så stor spridning i metallindustrins andelar blir det inte lätt 
att diskutera nätverkens eventuella inflytande på den. Den positiva 
(icke-signifikanta) samvariation mellan tillgänglighet och följande mät
tillfälles metallindustriandel, som ändå avspeglas i diagrammen, får hel
ler inte alls tas som tecken på att sambandet verkligen går i denna rikt
ning. Bilden blir i princip likadan om tillgänglighetsvärdena väljes så att 
de i tiden ligger efter metallindustrins värde. 

Om vi går in på de enskilda städerna är det tämligen självklart att 
metallindustrins närmast totala dominans i Eskilstuna och Västerås inte 
kan förklaras av tillgänglighet i kommunikationsnäten. Metallindustrin i 
Eskilstuna är en direkt följd av den statliga näringspolitik som tog sig 
uttryck i inrättande av fristaden för hantverkare 1771 på den ort där ge
värsfaktoriet redan var beläget och där drivkraften från Eskilstunaåns 
fall varit en viktig lokaliseringsfaktor. Det är tveklöst så att järnvägen 
kommer till staden på grund av att Eskilstuna är en viktig, expanderande 
industristad och att järnvägen i sig inte initierar någon industri. ASEAs 
etablering i Västerås har förklarats av att staden utgjorde en gammal 
"länk" mellan Bergslagen och Stockholm, vilka var de två huvudcentra 
för den begynnande starkströmsindustrin mot 1800-talets slut'94 Det är 
möjligt att denna lösliga förklaring har någon relevans, men mellan 
Bergslagen och Stockholm torde ha funnits åtskilliga andra "länkar", där 
ASEA inte etablerades. Det bör därför framhållas att starkströms-
industrins lokaliseringsorsaker av kulturgeografen Olof Jonasson beteck
nats som "slumpmässiga".95 

Järnvägens brist på betydelse är uppenbar även i Karlskronas fall. 
Staden har tämligen låg tillgänglighet men är en av städerna med den 
högsta andelen metallindustri under nästan hela perioden, med örlogsvar
vet som den dominerande industrin. Med tanke på att detta varv har 
anor sedan 1600-talet och att dess lokalisering och produktionsvolym 
knappast påverkats av tillgänglighet till marknaden, är det uppenbart att 
järnvägens betydelse kan negligeras. Landskronavarvets etablering kan 
knappast heller ha påverkats av järnvägen. I detta senare fall torde sta
dens aktiva medverkan, vilken bland annat yttrade sig i att man ställde 
mark till mycket gynnsamma villkor till förfogande, ha spelat en avgö
rande roll för lokaliseringen.96 Att järnvägen spelade en direkt roll vid 
metallindustrins starka expansion i Trollhättan är uppenbart då det var 
där som Nydqvist och Holm AB började tillverka vagnar och lok, men 
det bör noteras att företaget (eller rättare sagt dess föregångare Troll
hättans mekaniska verkstad) grundades redan 1847, dvs 31 år innan 
orten fick järnväg. För Trollhättan, som är den enda mellanstora stad 
som tillkommer under undersökningsperioden - den erhåller stadsrättig
heter 1916 - har den snabba tillväxten givetvis varit otänkbar utan järn
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vägs anslutning, men det är oklart om tillgängligheten i detta nät haft 
någon inverkan på industriexpansionen. 

Det är å andra sidan lika självklart att metallindustrins låga värden i 
städer som Borås, Uddevalla, Norrköping och Örebro är en effekt av 
andra industriers dominans och inte av låg tillgänglighet. Textil- och 
skoindustrin i dessa städer band upp det tillgängliga kapitalet, arbets
kraften och företagarna och skapade, liksom lokalt dominerande brans
cher nästan alltid gör, en "branschkultur" som förstärkte dessa industriers 
dominans och försvagade andra branschers växtkraft. 

Den översikt av samvariationerna över tiden (med respektive utan Sö
dertälje) som visas i diagram 11:7 ska därför inte övervärderas. Det bör 
också noteras att det är förhållandena under två toppår som presenteras i 
diagram 11:5 och 11:6. Under mellankrigstiden ligger samvariationerna 
på en lägre nivå och från och med 1940 ligger flertalet städer kring 40% 
metallindustri oavsett tillgänglighetsnivå. 

Bland nätverkens samvariationer med metallindustrin är det bara 
järnvägs- (och väg)tillgängligheten som uppvisar signifikant positiva 
värden, detta under perioden 1905-35. Om Södertälje exkluderas sjunker 
dock värdena till icke-signifikant nivå. Sjöfarts tillgängligheten har något 
starkare samband än järnvägen efter 1940, men den kommer inte upp till 
signifikanta nivåer. 

Diagram 11:7. Korrelationskoefficienten r mellan metallindustrin 1875-
1965 och järn vägs tillgängligheten i alla städer, respektive exklusive Sö
dertälje, 5 respektive 10 år tidigare. 
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Sambandet mellan järnväg och metallindustri är sålunda inte så starkt 
som en hastig blick på diagram 11:7 skulle kunna förleda en att tro. De 
icke-signifikanta samvariationer som dock finns får troligen ses som en 
avspegling av den totala industrins samband med järnvägen. Det finns 
nämligen ett stabilt samband mellan metallindustrins andelar av industrin 
å ena sidan och industrins andelar av de förvärvsarbetande.97 Korrela
tionerna mellan de båda 1880-1960 ligger mellan 0,51 och 0,37 och är 
vid samtliga tillfällen signifikanta på minst 89%-nivå. Sambandet är så 
stärkt trots metallindustrins mycket svaga ställning i textil- och skoin
dustristäder som Borås, Norrköping, Uddevalla och Örebro. Utan dessa 
städer ligger korrelationerna stadigt över 0,70 med 100-procentig signifi-
kans. 

Eftersom metallindustrin är den största industrigrenen i flertalet stä
der är det alltså sannolikt att det tidigare visade generella sambandet slår 
igenom även på denna nivå, men i försvagad form eftersom industristä
der i andra branscher reducerar samvariationerna. 

En sådan tolkning innebär med andra ord att det bland städerna med 
en genomsnittlig andel metallindustri från ca 1880 fram till ca 1935 
finns en viss tendens till att metallindustrin anpassas till "tillgäng
ligheten", vilket trots allt antyds av diagramen 11:5-7. En möjlighet är 
att metallindustrin i de av dessa städer som har hög tillgänglighet, "stän
ger ute" råvarubundna industrigrenar och industrigrenar med låglöneka
raktär; liksom det är möjligt att metallindustrin stängs ute av råvaru
industrier och låglönebranscher i de mer perifera städerna. Den från 
1920 och särskilt efter 1935 starkt sjunkande samvariationen är en 
avspegling av att metallindustrin expanderar på övriga industrigrenars 
bekostnad även i de mer perifera städerna. 

Frågan är dock om detta verkligen kan ses som ett uttryck för påver
kan från kommunikationsnäten. Den utträngningseffekt som vi här tycks 
se ett exempel på, brukar beskrivas i form av att mindre lönsamma 
branscher pga höga markkostnader trängs ut från storstädernas kärn
områden, eller att branscher med rutinartad tillverkning söker sig till 
regioner med okvalificerad, billig arbetskraft.98 Det torde framför allt 
vara det senare som skulle kunna förklara metallindustrins relativa stor
lek 1880-1935. Kommunikationsnätens funktion i en sådan process torde 
dock knappast vara att de skapar dessa regionala skillnader, snarare att 
de uttrycker dem i ännu en form, genom att regioner med kvalificerad 
arbetskraft och höglönebranscher ställer krav på mer omfattande kom
munikationer, medan regioner med okvalificerad arbetskraft och låglö
nebranscher inte har motsvarande behov. 

Av metallindustrins tre studerade underbranscher har el-industrin 
inga samband med nätverken ens efter 1930, då den förekommer i fler
talet mellanstora städer. Järn- och stålmanufakturen uppvisar signifikan
ta samband med järnvägens nodalitet och tillgänglighet 1895-1910, om 
två städer med extremvärden - Eskilstuna och Södertälje - plockas bort 
ur beräkningarna. Det är precis under dessa år som industristatistiken 
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innehåller en större andel företag på gränsen mellan hantverk och in
dustri. När industristatistiken stramas upp 1913 decimeras järn- och stål
manufakturen i de mellanstora städerna med hälften och sambanden med 
järnvägen försvinner. Det är alltså när även de mest hantverksmässiga 
delarna av branschen ingår i beräkningarna som nätverken tycks ha ett 
signifikant inflytande. En möjlig tolkning är att järnvägen, såväl nodali-
teten som tillgängligheten, vid denna tid utövar inflytande på den små-
skaliga lokala/regionala produktionen, men att påverkan på de större 
företagen med produktion för den nationella marknaden är betydligt 
mindre. 

Den tredje underbranschen, de mekaniska verkstäderna, blir mycket 
tidigt den största av industrins underbranscher. Från andra hälften av 
1860-talet utgör de aldrig mindre än 10% av de mellanstora städernas to
tala industri och hundra år senare utgör de nära 30%. De mekaniska 
verkstäderna upplever två cykler under den studerade perioden. Den 
första cykeln har sin expansionsperiod fram till 1875, för att de följande 
trettio åren stagnera. Denna cykel torde främst ha baserats på lokal och 
regional efterfrågan och fabriker av hantverksmässig karaktär. Verkstä
dernas andelsminskning 1875-1905 var naturligtvis ingen generell minsk
ning i absoluta tal. Svackan kan huvudsakligen förklaras med att andra 
industrier expanderar kraftigare. Till viss del är det en följd av den för
bättrade industristatistiken, men som redan påpekats gäller detta endast 
några branscher. Ett annat problem är att gränsen mellan verkstäder, 
gjuterier och metallmanufaktur var mycket flytande och att alla tre 
verksamheterna ofta bedrevs på samma arbetsställe, vilket dock i indust
ristatistiken kunde betecknas som såväl mekanisk verkstad som gjuteri. 
Så småningom kom de olika verksamheterna att separeras alltmer, men 
denna utveckling ägde endast i undantagsfall rum före sekelskiftet." 

Den andra cykeln inleds strax efter sekelskiftet och särskilt 1910-15 
expanderar verkstäderna mycket kraftigt i de mellanstora städerna. Den 
moderna verkstadsindustrins genombrott brukar vanligen anges till 1890-
talet, med de s k geniindustrierna. Flertalet av dessa var dock lokalise
rade till de tre storstäderna. Det är först ett decennium in på det nya 
seklet som den moderna "vågen" når de mellanstora städerna och deras 
verkstäder på allvar börjar producera för avsättningsmarknader utanför 
den traditionella regionen,10 vilket kan ses som en bekräftelse på pro-
duktcykelhypotesens rumsliga implikationer.101 

Järnvägs- och vägtillgängligheten tycks ha starka statistiska samband 
med de mekaniska verkstäderna, men "sambandet" orsakas av en enda 
extremvärdestad. Om Södertälje - som har den överlägset högsta till
gängligheten och en mycket stor andel verkstadsindustri - elimineras ur 
beräkningarna försvinner alla signifikanta värden. Det kan naturligtvis 
inte uteslutas att Södertäljes stora andel verkstäder är en följd av den 
höga tillgänglighet närheten till Stockholm ger. Bland de övriga mellan
stora städerna tyder dock inget på att tillgängligheten har något infly
tande på de mekaniska verkstädernas andelar av industrin. 
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Livsmedelsindustrin 

Livsmedelsindustrin är tidigt en av de största industrigrenarna och finns 
redan 1850 representerad i flertalet mellanstora städer. Den har en höjd
punkt på 1880-talet, därefter följer dock en närmast oavbruten nedgång 
de följande 70-80 åren. 

Diagram 11:8. Livsmedelsindustrins genomsnittliga andelar av de 
mellanstora städernas industri (vänstra skalan) och antalet städer med 
livsmedelsindustri (högra skalan) 1850-1965. 
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Från periodens början fram till 1940 har livsmedelsindustrin oavbru
tet positiva korrelationer med sjöfarts tillgängligheten, dock utan att 
uppnå signifikans. Den enda positiva variabeln i övrigt är sjöfartsnoda-
liteten som har positiva korrelationer hela perioden. 1855 är samvariatio
nen tom signifikant på 90-procentsnivå. Mestadels följer den tillgäng
lighetens värden. 

Sjöfarts tillgänglighetens värden före första världskriget blir klart hög
re om Södertälje borttages ur beräkningarna. 1855-75, liksom 1910 blir 
korrelationerna signifikanta på minst 90-procentsnivå. Sjöfarten, dess 
tillgänglighet och nodalitet, skulle alltså möjligen kunna ha ett visst in
flytande på den tidiga livsmedelsindustrins relativa styrka i städerna. Ur 
lokaliseringsteoretisk synpunkt förefaller detta inte helt orimligt. Den 
med nutida mått mycket låga förädlingsgrad som kännetecknade äldre 
livsmedelsindustri innebar en stor andel produkter med lågt pris i för
hållande till vikten, dvs produkter som enligt transportekonomisk teori 
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företrädesvis omhändertas av sjöfarten. Ett tydligt exempel på detta är 
handelskvarnarnas uppkomst och lokalisering till hamnstäderna då bröd
sädsimporten inleddes under senare hälften av 1800-talet.102 

Diagram 11:9. Korrelationskoefficienten r mellan livsmedelsindustrin 
1855-1965 och sjöfarts tillgängligheten i alla städer, respektive exklusive 
Södertälje, 5 eller 10 år tidigare. 
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Textilindustrin 

Textilindustrin är den klart dominerande industrigrenen vid undersök
ningsperiodens början med nära 40% av sysselsättningen och är också 
den enda industrigren som återfinns i samtliga städer 1850. Fram till 
1920 mer än halveras dess andel, men under mellankrigstiden sker en 
mindre uppgång. Även om textilindustrin var en stor och viktig industri 
i Sveriges industrialisering, var den alltså som urban näring på relativ 
tillbakagång redan från 1800-talets mitt. 

Textilindustrins samvariationer med tillgänglighetsvariablerna är svaga 
eller negativa, men järnvägsnodaliteten har från 1895 och framåt stabilt 
positiva korrelationer. Vägnodaliteten har en liknande samvariation. Om 
de två städer som oftast har högst järnvägsnodalitet, Lund och Uppsala, 
utrensas, stiger samvariationerna tydligt och blir signifikanta 1920-40. 

De faktorer som till viss del sam varierat med textilindustrins relativa 
styrka är alltså tillgången på järnvägar och vägar (dvs nodaliteten). Detta 
samband uppträder dock inte förrän 1890, då det nationella järnvägs-
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Diagram 11:10. Textilindustrins genomsnittliga andelar av de mellanstora 
städernas industri (vänstra skalan) och antalet städer med textilindustri 
(högra skalan) 1850-1965. 
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Diagram 11:11. Korrelationskoefficienten r mellan textilindustrin 1875-
1965 och järnvägsnodaliteten i alla städer, respektive exklusive Lund och 
Uppsala, 5 eller 10 år tidigare. 
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nätet i princip är uppbyggt och textilindustrin minskat kraftigt i relativ 
betydelse i städernas industri. Bland de mellanstora städerna kan det 
konstateras att samtliga fyra städer som under huvuddelen av undersök
ningsperioden haft störst andel textilindustri - Borås, Norrköping, 
Uddevalla och Halmstad - dominerades av textilindustrin redan innan 
järnvägen anlände. För denna pionjärindustri tycks det snarare vara så 
att den själv är drivande i utbyggnaden och attraherandet av 
kommunikationerna, än att den utvecklas som en följd av dem. 

Men textilindustrin är, som påpekats, representerad i nästan alla mel
lanstora städer under undersökningsperioden och det kan inte uteslutas 
att sam variationen med järnvägs- och vägnodaliteten kan bero på att 
textilindustrins relativa styrka utanför de fyra nämnda textilmetropolerna 
till viss del är en funktion av städernas regionala styrka. Korrelationen 
mellan vägnodaliteten och exempelvis 1925 års textilindustri sjunker 
nämligen endast obetydligt, från 0,37 till 0,33, om de fyra textilcentra 
utesluts ur beräkningen. Samvariationen kan tolkas som ett tecken på en 
lokal och/eller regional efterfrågan på textilier, vilken är avhängig stä
dernas funktioner som regionala centra. 

En granskning av två av textilindustrins underbranscher, ylle- och 
konfektionsindustrin, ger liknande resultat. Särskilt ylleindustrin har 
starkt signifikanta samvariationer med järnvägsnodaliteten 1915-1950 om 
de två största yllestäderna, Norrköping och Halmstad, utelämnas ur 
beräkningarna. 

Den strukturellt sett gamla textilindustrin tycks med andra ord 
understödja den slutsats som drogs ifråga om industrins modernitet: goda 
kommunikationer försenar behovet av strukturomvandling. 

Övriga industrigrenar 

Bland de övriga sex industrigrenarna har läder-, hår- och gummi varuin-
dustrin i mindre skala följt textilindustrins vikande utveckling, medan 
massa- och pappersindustrin är den enda som, liksom metallindustrin, 
ökat under hela perioden, om än språngvis och i betydligt mindre skala. 
De övriga fyra industrierna - jord- och sten-, grafisk-, trä- och 
kemiindustrin - har en uppgångsperiod under 1800-talet, når en topp 
någon gång mellan 1880 och 1910, för att därefter falla. 

Jord- och stenindustrin har fram till 1910 signifikanta korrelationer 
med järnvägsnodaliteten De höga sambanden är dock en följd av endast 
tre städers inverkan, Uppsalas, Södertäljes och Gävles. De två först
nämnda har den högsta järnvägstillgängligheten och Uppsala har högst 
andel jord- och stenindustri, vilken t ex uppgick till 40% av totala 
industrin 1890 och främst bestod av tegelbruk. Exempelvis sjunker järn-
vägsnodalitetens r-värden med 1910 års jord- och stenindustri från 0,45 
till 0,25 om de två städerna utelämnas. När Södertäljes jord- och stenin
dustri upphör och Uppsalas minskar blir korrelationskoefficienterna un
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der mellankrigstiden negativa. Uppgången efter 1945 är återigen Uppsa
las förtjänst. 1947 inkorporeras Bondkyrka och en del av Gamla Uppsala 
kommun, varvid de där belägna tegelbruken återigen bringar Uppsala i 
topp, vad gäller andelen jord- och stenindustri i de mellanstora städerna. 

Sambanden mellan tillgängligheten och jord- och stenindustrin hängde 
alltså till stor del på tre städer och det torde vara svårt att argumentera 
för att det var Uppsalas goda kommunikationer och inte Uppsalaslättens 
lera, som var den viktigaste faktorn bakom tegelbrukens starka ställning 
i staden. Jord- och stenindustrins mest "råvarunära" delar, såsom tegel
bruk och stenbrott är i sin lokalisering i stort sett lika råvarubundna som 
gruvindustrin och eventuella samband mellan dessa underbranscher och 
tillgången på kommunikationer torde rimligt sett gå i motsatt riktning 
mot den av nätverkshypotesen postulerade. 

Träindustrin har nästan uteslutande negativa samvariationer med nät
verken. Enda undantaget är vägnodaliteten som uppvisar svagt positiva 
korrelationer efter sekelskiftet. Det hjälper inte heller att rensa bort nå
gon stad med extremvärden. Den ofta råvaruorienterade träindustrin 
verkar med andra ord behålla sin ställning bäst i de perifera mellanstora 
städerna, där en del andra industrigrenar förmodligen har lokalise
ringsnackdelar. En analys av underbranschen snickerier och möbelfabri
ker visar starkare samvariationer med vägnodaliteten, men bara negativa 
samband med övriga nätverksvariabler. 

Massa- och pappersindustrin, som också är råvaruorienterad, har klart 
negativa samvariationer med tillgängligheten i de olika nätverken. Med 
andra ord tycks den ha lokaliseringsfördelar i de tillgänglighetsmässigt 
mer perifera städerna. Ett samband med nodali te ten i vägnätet kan dock 
konstateras. Ungefär hälften av städerna saknar eller har mindre än 1 % 
massa- och pappersindustri, men bland de övriga är samvariationen med 
vägnodaliteten tydlig. Förklaringen är troligen att massa- och pappers
fabrikerna bland de mellanstora städerna etablerats i de "historiska" cent
ralorter som är belägna vid ett vattendrag och som länge haft ett utbyggt 
vägnät till sin omgivande region. 

Även hos den grafiska industrin är det bara vägnodaliteten som 
uppvisar positiva värden under hela perioden och signifikanta sådana 
1945-1960. Om de två ledande universitetsstäderna, Lund och Uppsala, 
utrensas ur beräkningarna sjunker dock samvariationerna betydligt, men 
är fortsatt positiva utom vid ett tillfälle. 

I likhet med de två föregående industrigrenarna tycks den grafiska 
industrin ha svårt att hävda sig i de tillgänglighetsmässigt centralaste 
mellanstora städerna, medan däremot visst ett positivt samband med till
gången på vägar (vägnodaliteten) kan finnas. En förklaring kan vara att i 
städer med hög tillgänglighet domineras den grafiska industrin av någon 
av de närbelägna storstäderna; en konkurrens som inte drabbar de peri
fera städerna lika hårt. 

De positiva korrelationerna med vägnodaliteten från och med 1935 -
även de rensade värdena - kan eventuellt tyda på att den grafiska in
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dustrin i städerna påverkas något av den kringliggande regionen. När 
som i denna undersökning de tre storstäderna inte ingår, är det inte 
orimligt att den av tidningstryckerier dominerade grafiska industrins 
storlek beror på storleken på den region den betjänar. 

Läder-, hår- och gummivaruindustrin har vid periodens början hela 
17% av industrisysselsättningen men faller kraftigt fram till 1890, då en 
svagare uppgång fram till 1915 inleds. Bakom denna utveckling döljer 
sig naturligtvis det gamla, hantverksmässiga läderarbetets tillbakagång 
och efter 1890 framför allt den moderna skoindustrins framväxt, vilken 
dock var mycket geografiskt koncentrerad till Örebro län, och gummi
fabrikerna som främst etablerades i Skåne. 

Av nätverks variablerna är det endast järnvägs- och vägnodaliteten 
som har höga positiva korrelationer med läderindustrin, särskilt efter 
1890. Den senare variabeln har de högsta värdena, tillika signifikanta på 
minst 90%-nivå, 1915-1940. 

Lokaliseringen av läder-, hår- och gummivaruindustrins mindre rela
tiva ökning 1890-1910 kan alltså - med tanke på det stigande korrela
tionsvärdet - kanske ha styrts av tillgången på järnvägar. Kopplingen 
till de höga samvariationerna med vägnodaliteten efter 1915, då upp
gången avstannat, är inte lika lätt att förklara. Särskilt anmärkningsvärt 
är att båda nätverkens värden stiger till högsignifikanta nivåer om de två 
städer som har den högsta andelen av industribranschen - Helsingborg 
och Örebro - utelämnas ur beräkningarna. En förklaring kan, liksom i 
textilindustrins fall, vara att det vid sidan av den till några få orter och 
regioner begränsade storindustrin, finns ett lokalt/regionalt behov av 
småskaliga tillverkare och -reparatörer; ett behov vars tillfredsställelse 
underlättas av tillgången på vägar och järnvägar. 

Kemiindustrin har, om tändsticksindustrin exkluderas, signifikanta 
samband med sjöfartstillgängligheten från 1895 och ända till undersök
ningsperiodens slut. Det faktum att det endast är sjöfarten som ger höga 
sam variationer skulle kunna sättas i samband med kemiindustrins för
hållandevis "tunga" karaktär, dvs inriktningen på produkter med lågt 
värde/viktenhet, vilka företrädesvis fraktas med sjöfart. Det bör dock 
framhållas att de starka sam variationerna frambringas av endast tre stä
der - Södertälje, Helsingborg och Landskrona - vilka alla har hög till
gänglighet och hög andel kemiindustri. Om dessa städer utesluts, sjunker 
sambandet betydligt. 
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E. Kommunikationsnätens och industrigrenarnas förändringar 

Efter att sam variationerna mellan kommunikationsvariablernas och in
dustrigrenarnas nivåer analyserats har en liknande analys gjorts över 
sambanden mellan de båda variabelkomplexens förändringar. Med andra 
ord: Kan skillnader i nätverkens förändringar mellan städerna bidra till 
att förklara skillnaderna i industrigrenarnas fluktuationer? 

Genomgående för samtliga nio industrigrenars förändringars sam
variationer med nätverkens är att de positiva värdena, i den mån de 
förekommer, inte dröjer sig kvar under några längre perioder. En frå
geställning som också legat till grund för analysen har därför varit om 
samvariationernas riktning och styrka skiljer sig åt mellan industrigre
narnas uppgångs- och nedgångsperioder. 

Analysen av de decennievisa förändringarna ger överlag mycket otill
fredsställande resultat. Efter utrensning av "samband" som förorsakats av 
någon eller några extremvärdesstäder kan det konstateras att det är 
metallindustrin som har de flesta signifikanta samvariationerna. Dessa 
fyra samvariationer inträffar under tillväxtperioder och tre av dem är 
med sjöfartstillgänglighetens förändringar. De övriga industrigrenarnas 
signifikanta samvariationer äger rum under nedgångs- eller stagnations
perioder och är i samtliga fall utom ett tillsammans med järnvägsnodali-
tetens förändringar. Samvariationerna är tämligen väl spridda över tiden 
och det går inte att peka ut någon period då nätverksinflytandet är sär
skilt kraftigt. 

Bland de sex studerade underbranscherna är det endast sambanden 
mellan järnvägarna och konfektionsindustrins förändringar i början på 
detta sekel som överlever utrensningar av extremvärden. 

En kompletterande analys av industrigrenarnas förändringar över 
överlappande 20- och 30-årsperioder ger endast ett fåtal resultat som 
avviker från resultaten för de decennievisa förändringarna. Textilindust
rins förändringar 1880-1910 har högsignifikanta samband med järnvägs-
nodalitetens förändringar under 1870-talet och dess nivå 1880. Järnvägs-
nodaliteten 1880 har även högsignifikant inverkan på läder-, hår- och 
gummivaruindustrins förändringar 1890-1920. 

Ovanstående resultat skulle kunna tolkas som att den enda långsiktigt 
expanderande industrigrenen, metallindustrin, är den enda vars föränd
ringar vid några tillfällen signifikant påverkas av förändringar i till
gängligheten. Vidare är det möjligt att nodalitetsvariablernas föränd
ringar främst påverkar tillbakagående eller stagnerande industrigrenar. 
De kompletterande analyserna över 20- och 30-årsförändringar ger ett 
visst stöd åt antagandet att näringarnas reaktionstid på nätverksföränd
ringar, åtminstone fram till undersökningsperiodens mitt, var längre än 
10 år. Några tecken på att reaktionstiderna därefter kortas har dock inte 
konstaterats, beroende på att de signifikanta samvariationerna efter 1920 
är mycket få. 

119 



Dessa tolkningar vilar dock på en mycket svag grund. Det tydligaste 
resultatet är utan tvivel att nätverkens förändringar till helt övervägande 
del inte har något samband de enskilda industrigrenarnas förändringar i 
de mellanstora städerna. 

F. Kommunikationsnäten och underbranschernas storleksstruktur 

En annan variabel som kan tänkas påverkas av positionerna i nätverken 
är företagens, eller mer korrekt sagt arbetsställenas genomsnittsstorlek. 
Bättre positioner bör innebära bättre tillgång till faktor- och varumark
nader och ge incitament till stordrift. 

Diagram 11:12. Arbetsställenas genomsnittsstorlek i de mellanstora stä
dernas el- och ylleindustrier 1850-1965 

A r b e t a r e /  
A r b e t s s t ä l l e  

7 5 0  

5 0 0  

2 5 0  

0 
1 

1 9 4 0  1 9 6 0  1860  1880 1 9 0 0  1 9 2 0  
Ar 

Källa: Se appendix 

I diagram 11:12 och 11:13 visas arbetsställenas genomsnittsstorlek i de 
sex underbranscherna i de mellanstora städer där de är representerade. 
Branscherna tycks grovt gå att dela in i tre grupper där el- och yllein
dustrin tycks ha de största stordriftsfördelarna och arbetsstyrkan ligger 
oftast på mycket över 100 anställda/arbetställe. Mekaniska verkstäder 
och konfektionsindustrin bildar en mellangrupp med en medelstorlek på 
40-120 anställda/arbetställe. Småindustrin representeras av järn- och 
stålmanufaktur och snickerier, vilka håller sig under 40 anställda per ar
betsställe. 
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Diagram 11:13. Arbetsställenas genomsnittsstorlek i de mellanstora stä
dernas mekaniska verkstäder, snickerier, konfektionsindustri och järn-
och stålmanufaktur 1850-1965. 

A r b e t a r e /  
A r b e t s s t ä l l e  

1 2 0  
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1 8 6 0  1 8 8 0  1 9 0 0  1 9 2 0  1 9 4 0  1 9 6 0  

Ar 

Källa: Se appendix 

De mekaniska verkstädernas genomsnittsstorlek är den bransch som 
har de flesta signifikanta korrelationerna med nätverken. Såväl sjöfarts-, 
järnvägs- och vägtillgängligheten som järnvägsnodaliteten uppvisar sig
nifikanta värden. Med undantag av några få år har järnvägs- och väg
tillgängligheten sådana samvariationer hela perioden 1905-65. De höga 
samvariationerna är dock inte särskilt robusta. Om Södertälje avlägsnas 
kvarstår signifikans på minst 90%-nivå endast för det inledande året. 
Även för de övriga två nätverken inträffar samma sak om någon stad 
plockas ut. För alla tre nätverken förblir dock korrelationerna positiva. 
En svag inverkan från nätverken kan alltså föreligga. 

El-industrins genomsnittsstorlek har de högsta sambanden med sjö
fartstillgängligheten, men uppnår signifikanta värden endast 1940. Om 
de två städerna med de största el-industrierna, Västerås och Helsingborg 
utesluts, sjunker sambandet, men förblir positivt. 

Snickeriindustrins genomsnittsstorlek har ett par signifikanta korrela
tioner med vägnodaliteten 1930-35, men om Uddevalla, som har över
lägset flest arbetare per arbetsställe, utelämnas, blir korrelationerna sig
nifikanta hela perioden 1905-35. Efter 1945 är snickeriindustrins korre
lationer med vägnodaliteten negativa, vilka försök till rensningar som än 
görs. Andra världskriget tycks markera en brytpunkt i fördelningen av 
snickeriindustrins genomsnittsstorlek mellan städerna. 
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Konfektionsindustrins genomsnittsstorlek har 1900-25 signifikanta 
sam variationer med sjöfartstillgängligheten, vilka dock försvinner om två 
städer med höga värden i detta mått, Landskrona och Helsingborg, 
elimineras. Järnvägs- och vägtillgängligheten har förhållandevis höga 
samvariations värden och ett par signifikanta sådana, men värdena sjun
ker betydligt om Uppsala och Södertälje tas bort. Ju fler städer som får 
konfektionsindustri, desto sämre tycks sambandet med nätverken bli. 
Någon förklaring till varför konfektionsindustrin först skulle etablera sig 
i de ur sjöfartssynpunkt mest tillgängliga städerna, är dock svår att fin
na. 

Järn- och stålmanufakturens genomsnittsstorlek har 1895-1915 kraf
tigt signifikanta samvariationer med järnvägsnodaliteten. Därefter blir 
värdena endast svagt positiva. Förändringen kan delvis vara en följd av 
industristatistikens omläggning 1913 då en rad småindustrier försvann. 
1910-15 försvinner järn- och stålmanufakturen helt i en tredjedel av de 
mellanstora städerna, men det tycks också vara så att det inträffar en 
polarisering i branschens genomsnittsstorlekar så att det efter första 
världskriget blir så att några få städer har ett högt antal arbetare per ar
betsställe, medan flertalet har få. Före kriget var städerna mer jämnt 
utspridda på storleksskalan. Denna utveckling kan även uttryckas så att 
järn- och stålmanufakturen i några få städer utvecklas till storindustri, 
medan den i flertalet städer lever kvar i en gränsande till hantverket 
småindustrieli form. 

Ylleindustrins genomsnittsstorlek har positiva korrelationer med 
vägnodaliteten vid flertalet mättillfällen efter sekelskiftet. 1955-60 blir 
värdena faktiskt signifikanta på minst 90%-nivå, men det är då endast 
åtta städer som har ylleindustrier och inflytande från vägnodaliteten kan 
minst sagt ifrågasättas när korrelationerna före och efter de högsignifi
kanta åren ligger kring noll. Efter sekelskiftet är det inte någon gång 
mer än drygt hälften av städerna som har ylleindustri, vilket betyder att 
korrelationsvärdena är mycket känsliga för rensningar. Före sekelskiftet 
då ylleindustrin var etablerad i fler städer var de positiva sambanden 
med nätverken ytterst få. 

När det gäller förändringar av branschernas genomsnittsstorlekar är 
det endast järn- och stålmanufakturen som uppvisar några robusta sam
variationer med nätverken. Under tre perioder från sekelskiftet till 1955 
tycks dess förändringar påverkas av nodaliteten och tillgängligheten i 
järnvägsnätet. 

Sammanfattningsvis påminner nätverkens samvariationer med företa
gens genomsnittsstorlekar om dem med branschernas andelar av indust
rin, men nätverkens inflytande är svagare i detta fall. Nätverkens höga 
samvariationer med den största underbranschen, de mekaniska verkstä
derna, bygger i alldeles för hög grad på endast en stad, Södertälje. Det 
är istället hos snickerierna före 1940 och järn- och stålmanufakturen 
före 1920 som de högsta sam variationerna finns. 
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Det är alltså bland de storleksmässigt minsta industrierna som nätver
ken tycks ha något inflytande. Det är knappast ett orimligt antagande att 
produktionen i dessa småskaliga industrigrenar till en större andel var 
inriktad på den regionala marknaden än fallet var för de större indust
rierna. I båda fallen är det också de mer regionalt anknutna nodalitets-
måtten som samvarierar med branscherna. Det faktum att sambanden 
starkt försvagas från och med 1940 respektive 1920 tyder på att de före
kommer under endast en viss period i branschernas utveckling. 

Nätverkens inflytande på underbranschernas genomsnittsstorlekar 
tycks alltså vara begränsat till de småskaliga branscher som främst arbe
tar på lokala/regionala marknader, samt avgränsat till en viss period i 
branschernas utveckling. 

G. Kommunikationsnäten och underbranschernas genomsnittsproduktivi
tet 

Nätverkens eventuella inflytande på ytterligare en faktor, nämligen 
produktiviteten, har också sökts värderas. "Produktiviteten" i sig är dock 
inte helt lätt att bestämma för underbranscher i enskilda städer. För 
större delen av undersökningsperioden har det inte varit möjligt att er
hålla uppgifter om förädlingsvärdet i de studerade branscherna. Däremot 
har tillverkningsvärdet per arbetare funnits tillgängligt fram till 1950. 
Även om detta inte är något idealiskt mått på produktiviteten bör det 
ändå säga något om skillnader i produktivitet och mekaniseringsgrad 
mellan städernas underbranscher. 

Diagram 11:14 och 11:15 visar de deflaterade103 tillverkningsvärdena 
per arbetare i de sex underbranscherna. El-industrin skiljer ut sig som 
den som har den kraftigaste ökningen och snickeriindustrin har den 
svagaste. Mekaniska verkstäder och järn- och stålmanufaktur följs åt 
tämligen väl och har en starkare stigning än ylle- och konfektionsindust
rierna. 

Tillverkningsvärdet per arbetare i de mekaniska verkstäderna har 
nästan uteslutande positiva samvariationer med föregående års nätverks
variabler, såväl på tillgänglighets- som på nodalitetssidan. En hel del 
signifikanta värden förekommer, men så gott som samtliga dessa försvin
ner om några extremvärdesstäder avlägsnas. Kvar blir lägre, men dock 
positiva korrelationer. 

El-industrin har positiva samvariationer, ett par år signifikanta så
dana, med sjöfarts tillgängligheten, men dessa förbyts i negativa om en
dast en stad utelämnas. Snickeriindustrins tillverkningsvärde per arbetare 
har precis som dess genomsnittsstorlek (se ovan) starkt positiva och sig
nifikanta korrelationer med vägnodaliteten före 1940, om Uddevalla 
ställs åt sidan. Konfektionsindustrin har positiva korrelationer och i flera 
fall signifikanta sådana, med järnvägs- och vägnodaliteten. Om någon 
eller några städer opereras bort sjunker korrelations värdena och ofta 
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Diagram 11:14. Deflaterat genomsnittligt tillverkningsvärde/arbetare i de 
mellanstora städernas mekaniska verkstäder, järn- och stålmanufakturer 
och snickeriindustrier 1850-1950. Logaritmisk skala. 

T i l l v e r k n .  v ä r d e /  
a r b e t a r e  

0 . 5  

J S  T / A  d e f  

M V  T / A  d e f  

—  S n  T / A  d e f  

1860 1880 1 9 0 0  1 9 2 0  1 9 4 0  

Ar 

Diagram 11:15. Deflaterat genomsnittligt tillverkningsvärde/arbetare i de 
mellanstora städernas ylleindustrier, konfektionsindustrier och el-indust-
rier 1850-1950. Logaritmisk skala. 

T i l l v e r k n . v ä r d e /  
a r b e t a r e  

1  1 8 5 0 '  '  ' 1 8 7 0 '  '  " 1 8 ' 9 Ö  '  ' 1 9 * 1  Ö  '  ' 1 9 ' 3 Ö  ' l 3 5 Ö  
1 8 6 0  1 8 8 0  1 9 0 0  1 9 2 0  1 9 4 0  

Ar 

Y l  T / A  d e l  

- -  E l  T / A  d e f  

—  K o  T / A  d e f  

Källor: Se appendix, samt Ljungberg (1990). 
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försvinner signifikansen, men samvariationerna förblir trots allt positiva. 
Järn- och stålmanufakturens tillverkningsvärde per arbetare har myc

ket instabila korrelationer med nätverken. Extremvärden betyder mycket, 
både vid år med positiva, signifikanta värden och vid korrelationer kring 
noll. Om någon stad avlägsnas kan korrelationsvärdet ibland sjunka 
mycket kraftigt men ibland stiga till statistiskt säkerställda nivåer. Den 
enda någorlunda säkra iakttagelsen är att järnvägs- och vägtillgänglighe-
ten har säkra samband t o m 1910 om någon eller några städer avlägsnas. 
I övrigt förefaller nätverkens eventuella inflytande mycket obeständigt. 
Järn- och stålmanufakturen är dock den enda underbransch vars föränd
ringar har säkerställda samvariationer med nätverken. Detta förekommer 
1930-1950. 

Ylleindustrin, slutligen, har mestadels negativa samvariationer med 
nätverken. De få gånger man kommer upp i positiva signifikanta värden, 
omvandlas de till negativa om någon stad utesluts ur beräkningarna. 

Nätverkens inflytande på tillverkningsvärdet per arbetare i de sex un
derbranscherna blir, efter utrensningar av städer med extremvärden, inte 
särskilt starkt. Det är bara branschen med den svagaste utvecklingen av 
tillverkningsvärde/arbetare, snickeriindustrin, som kan hävdas ha en sta
bil signifikant rad av samvariationer med vägnodaliteten 1905-35. Dess
utom har järn- och stålmanufakturen starka korrelationer med järnvägs-
och vägtillgängligheten fram till 1910. I övrigt har mekaniska verkstäder 
och konfektionsindustrin positiva samvariationer även efter rensningar, 
men det är ytterst få statistiskt säkerställda värden som återstår. De åter
stående två branscherna har efter rensningar knappast några positiva 
samvariationer alls. Inflytandet från nätverken på tillverkningsvär
det/arbetare är alltså i huvudsak begränsat till de branscher där även 
företagens genomsnittsstorlek föreföll ha påverkats. 

H. Slutsatser 

Analyserna i detta kapitel har givit två viktiga resultat. Qet första är att 
tidiga och goda kommunikationer tycks försena behovet av strukturom
vandling. De tidiga industristäderna domineras av industrier med gene
rellt sett vikande andelar - främst textil- och livsmedelsindustri - och 
dessa branscher förblir dominerande i dessa städer. Just eftersom de är 
tidiga industristäder med stark befolkningsexpansion, genererar de en 
stor efterfrågan på transporter och de knyts tidigt till järnvägen och de 
är aktiva i utbyggnaden av nya linjer. Tack vare de goda kommunikatio
nerna får den strukturellt sett gamla industrin där förutsättningar att 
dominera den nationella marknaden i sin bransch och behålla denna do
minans. Nya expanderande branscher, särskilt metallindustrin, har däre
mot inga förutsättningar att slå igenom i dessa städer utan utvecklas 
bättre i de städer som erhåller järnväg senare och där frånvaron av nå
gon annan utvecklad industri ger expansionsutrymme. 
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Det andra viktiga resultatet är att sambandet mellan nätverken och 
industrin blir svagare ju lägre nivå det undersöks på. Kapitel 10 visade 
ett starkt samband mellan den samlade industrin och järnvägen, men 
detta samband blir betydligt svårare att urskilja redan på industrigrens
nivå och på underbranschnivå är det i princip utplånat. Förklaringen till 
detta torde ligga i att den samlade industrin och nätverken utgör fakto
rer på samma (makro)nivå, medan den uppdelade industrin påverkar och 
påverkas av faktorer på en lägre nivå. Detta hänger samman med det 
ovan konstaterade förhållandet att varje bransch och i princip varje pro
dukt kräver en specifik typ av tillgänglighet till sina specifika faktor-
och avsättningsmarknader. Ju mindre del av industrin som analyseras, 
desto mer bransch- och produktanpassat borde alltså tillgänglighetsmåttet 
vara. Det bör därför definitionsmässigt finnas ett samband även mellan 
industrins delbranscher och "tillgängligheten", men det är följaktligen en 
tillgänglighet som ligger långt ifrån de generellt användbara mått som 
konstruerats för denna undersökning. 
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12. 

KOMMUNIKATIONERNAS SAMSPEL MED 

TJÄNSTESEKTORNS UNDERBRANSCHER I DE 

MELLANSTORA STÄDERNA 

Uppgifter om sysselsättningen i tjänstesektorns underbranscher har 
hämtats ur folkräkningarna. Tyvärr finns dock inte uppgifter för de 
mellanstora städerna för hela undersökningsperioden. 1870 finns råtabel-
ler över 14 städer. De två följande folkräkningsåren, 1880 och 1890, 
saknas endast någon enstaka stad. Däremot saknas uppgifter om 
underbranscherna i städerna helt i det sammanställda materialet till 1900 
och 1910 års folkräkningar. 1920 finns uppgifter om endast sju städer 
och det är först från och med 1930 som data över samtliga mellanstora 
städers tjänsteunderbranscher finns tillgängliga. 

A. Tjänstesektorns branschutveckling i de mellanstora städerna och i 
riket. 

Tjänstesektorns genomsnittliga utveckling i de mellanstora städerna och i 
riket presenterades översiktligt i kapitel 7, där den var uppdelad i handel 
och samfärdsel respektive övriga tjänster. I de mellanstora städerna 
uppvisade handel och samfärdsel en relativ tillväxt fram till 1950, medan 
den övriga tjänstesektorn inledde sin frammarsch först efter 1930. Ten
densen i riket som helhet var likadan, med skillnaden att branscherna 
befann sig på en lägre nivå. 

Diagram 12:1 och 12:2 visar medelvärdena för tio underbranschers 
andelar av den samlade tjänstesektorn i de mellanstora städerna respek
tive riket. Den största skillnaden mellan städerna och riket som helhet är 
försvarets stora andel i riket fram till sekelskiftet, d v s så länge den 
landsbygdsbaserade indelta armén fanns kvar. I övrigt är de långsiktiga 
utvecklingstendenserna desamma i stad och land. Handeln och samfärd
selbranscherna - utom sjöfarten - expanderar fram till 1930, för att där
efter avlösas av först och främst sjuk- och socialvård och i mindre grad 
av undervisning. 
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Diagram 12:1. Tjänstesektorns underbranschers andelar i procent av to
tala tjänstesektorn. Medeltal för de mellanstora städerna 1870-1970. 
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Källa: Se appendix. 

Diagram 12:2. Tjänstesektorns underbranschers andelar i procent av to
tala tjänstesektorn i riket 1870-1970. 
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B. De mellanstora städernas modernitet på tjänstesektorsnivå 

Bedömningen av tjänstesektorns modernitet i de mellanstora städerna ba
seras på tio underbranschers utveckling och har beräknats på samma sätt 
som på näringssektors- och industrigrensnivån. En korrelationsanalys 
mellan de tillgängliga mätårens värden ger vid handen en stark stabilitet 
mellan städerna fram till 1930; korrelationskoefficienten mellan 1880 och 
1930 är 0,66. Det följande årtiondet sker en omsvängning och 1940 års 
korrelation med det första modernitetsåret är negativ, medan sam varia
tionerna med 1950 och 1960 är nära 0,9. En närmare granskning av de 
enskilda städerna bekräftar att det är under 1930-talet de största föränd
ringarna sker. 

Klusteranalyser visar att det redan vid en indelning i fyra grupper 
inte återstår mer än 26,7% av variationen mellan städerna att förklara. 
Notabelt är att två städer, Karlskrona och Lund, bildar varsin egen 
grupp; den förstnämnda med mycket negativa värden de inledande åren 
på grund av sin stora andel av den tillbakagående försvarssektorn; den 
senare med hela tiden mycket positiva värden på grund av sina höga an
delar i de växande sjuk-, socialvårds- och undervisningssektorerna. 
Uppsala, Umeå och Jönköping bildar en tredje grupp med positiva och 
ökande modernitetsvärden. Den fjärde gruppen består av alla övriga 
sexton städer, med inledningsvis höga men med tiden fallande värden. 
En klusteranalys med indelning i fem grupper sänker den oförklarade 
variationen till 19,1%, men den enda skillnaden i gruppindelningen är att 
den stora gruppen delas i två. Båda dessa grupper har fallande värden 
men de ligger på olika nivåer. 

C. Kommunikationsnäten och tjänstesektorns modernitet 

Det ovan redovisade gör det troligt att de tämligen stabila kommunika
tionsvariablerna på sin höjd kan utöva inflytande under en av de skilda 
modernitetsperioderna, dvs före eller efter 1930. Så är också fallet. 
Kommunikationsnätens samvariationer med tjänstesektorns modernitet är 
starkast i de landbaserade näten från och med 1930. Som framgår av 
diagram 12:3 är det främst nodaliteten inom järnvägs- och vägnäten som 
har de högsta värdena. Även tillgängligheten i de båda näten uppvisar ett 
par signifikanta korrelationer. Sjöfarts variablerna ger däremot klart 
negativa samvariationer. 

Under perioden 1930-50 tycks det alltså vara så att städer med goda 
positioner i de landbaserade nätverken, särskilt de regionalt knutna, får 
en större andel av de expanderande tjänstebranscherna och städer med 
svaga positioner i dessa nätverk har större andelar i de tillbakagående 
branscherna. 
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Diagram 12:3. Korrelationskoefficienten r mellan tjänstesektorns moder
nitet 1880-1900 och 1930-1960 samt vägnodaliteten, järnvägsnodaliteten 
och järnvägs- och vägtillgängligheten 10 år tidigare. 

J & V T  

Källa: Se appendix 

Något starkare samband mellan tidpunkten för järnvägsanslutning och 
tjänstesektorns modernitet föreligger inte. Lund, som var den första 
mellanstora stad som anslöts till stambanan och som länge haft en stor 
andel av de tjänstebranscher som skulle komma att expandera mest -
sjukvård och utbildning - drar visserligen upp samvariationerna en del, 
men från och med 1950 är korrelationerna till och med svagt negativa 
om Lund utesluts ur beräkningarna. För att erhålla en modern tjänste
struktur har det försprång tidig järnvägsanslutning innebar uppen
barligen inte haft någon väsentlig betydelse. 

D. Kommunikationsnäten och tjänstesektorns branschandelar 

Handel 

Handeln har under hela undersökningsperioden varit den största av 
branscherna i den samlade tjänstesektorn, med i genomsnitt ca 30% av 
denna. Spridningen mellan städerna har dock varit avsevärd. 1880 ut
gjorde de i handeln sysselsatta i Norrköping 48% av tjänstesektorn, me
dan de i Karlskrona endast var 13%. När branschen stod på sin höjd
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punkt 1950 var spridningen fortfarande stor: 47% i Helsingborg och 24% 
i Karlskrona. 

Handeln är den näring som centralorts teorin framför allt är inriktad 
på. I enlighet med denna teori bör handeln få sin storlek bestämd av sta
dens omland och den ekonomiska potential det besitter. De kommunika
tionsvariabler som därmed närmast borde inverka på handelns andelar är 
järnvägs- och vägnodaliteterna. Ur nätverksteorins synvinkel borde dock 
delar av handeln, såsom grosshandel, lager och liknande mellanled ha en 
övervikt i städer med god tillgänglighet i det nationella stadssystemet. 
Någon särundersökning av dessa delbranscher har dock av källmässiga 
skäl inte gjorts och eftersom de sysselsättningsmässigt normalt inte 
dominerar den totala handeln, torde tillgänglighetsvariablernas inflytande 
inte vara särskilt starkt. 

De genomförda korrelationsanalyserna ger dock ett annat resultat än 
det förväntade. Den enda nätverksvariabel som vid något tillfälle uppnår 
signifikanta samband med handeln är sjöfarts tillgängligheten. Detta in
träffar under slutet av undersökningsperioden, eller med andra ord när 
handelns andelar i städerna minskar. De två landbaserade nätens till
gängligheter har mycket svaga värden och uppnår 1930 det högsta på 

Diagram 12:4. Korrelationskoefficienten r mellan handelns andelar av 
tjänstesektorn 1870-1900 och 1930-1970 och sjöfarts tillgängligheten 10 
år tidigare. 
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r=0,26. Av nodalitetsvariablerna är sjöfarten signifikant på 90%-nivå 
1950 med r=0,39, men har dessförinnan mest negativa samvariationer. 
Järnvägsnodaliteten är som högst 1900 och 1930 med r=0,24, medan väg-
nodaliteten är ännu lägre. 

Handelns samvariationer med nätverken blev alltså inte riktigt de för
väntade. Under tillväxtperioden före 1950 uppnås inga signifikanta sam
band och när några sådana till sist föreligger, är det när handeln relativt 
sett går tillbaka och med sjöfartstillgängligheten. Den främsta förkla
ringen står förmodligen att finna bland de branscher som expanderar och 
som tränger undan handeln i relativ bemärkelse. Dessa branscher har inte 
sin främsta tillväxt i de utpräglade sjöfartsstäderna.104 En äldre tjäns
testruktur, med större andelar handel, tycks bevaras bättre i sjöfartsstä
der. En annan förklaring, som dock säkerligen har mindre giltighet, kan 
vara att den rationalisering av handeln som börjar slå igenom under 
1950-talet, med detaljhandelns omvandling mot snabbköp och varuhus 
och utbyggnaden av nationella och regionala distributionskedjor, i viss 
mån medför en relativ koncentration till de gamla sjöfartsstäderna. 

Sjötransport 

Sjötransporterna är den tjänstebransch som haft den relativt sett 
kraftigaste tillbakagången under undersökningsperioden, från i medeltal 
10% av sysselsättningen 1870 och 1880 till 2% 1970. Spridningen mellan 
städerna har av naturliga skäl varit avsevärd. Exempelvis utgjorde sjö
farten i Kalmar - som länge hade den största sjöfartsandelen av de mel
lanstora städerna - år 1890 34% av tjänstesektorn, medan den samma år i 
Borås var 0,2%. 

Sjöfartens tillbakagång är inte särskilt svårförklarlig. Från att vid 
1800-talets mitt ha varit i princip ensam distributör på längre sträckor, 
får den kraftig konkurrens av såväl järnvägen som senare lastbilen. Där
till kommer den stora förändringen av fartygskonstruktionerna. Det nya 
billiga kvalitetsstålet och ångmaskinen gör sitt intåg även i marina sam
manhang och under 1800-talets senare hälft avstannar tillverkningen av 
de besättningskrävande segelfartygen och man övergår till stålfartyg med 
ångdrift, vilka har större lastkapacitet men mindre besättningsbehov. 

Det bör närmast vara en självklarhet att andelen sysselsatta i sjötrans
porter påverkas positivt av tillgängligheten och nodaliteten i sjöfartsnä
ten. Omvänt bör det vara lika självklart att inlandsstäder eller städer 
med dåliga positioner i sjöfartsnäten erhåller låga andelar sysselsatta 
inom sjöfarten. Diagram 12:5 bekräftar med all önskvärd tydlighet dessa 
antaganden. Såväl sjöfarts tillgängligheten som nodaliteten har mycket 
höga och signifikanta korrelationer med sjötransporterna under hela un
dersökningsperioden. Övriga nätverks variablers sam variationer med sjö
transporterna är, föga förvånande, negativa. 
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Diagram 12:5. Korrelationskoefficienten r mellan sjötransporternas an
delar av sysselsättningen i tjänstesektorn 1870-1900 och 1930-1970 och 
sjöfarts tillgängligheten och sjöfartsnodaliteten 10 år tidigare. 
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Källa: Se appendix. 

Landtransporter 

Uppgifter om landtransporternas andelar av sysselsättningen finns inte 
med i folkräkningarna förrän 1880, då de i medeltal svarar för 11% av 
tjänstesektorn. De ökar snabbt och är uppe på 20% 1900-1930, för att 
därefter gå tillbaka och 1970 utgöra endast 7%. Även i denna bransch 
har spridningen mellan städerna varit stor. Exempelvis hade Gävle år 
1900 34% av tjänstesysselsättningen i landtransporter, medan Karlskronas 
andel bara var 3%. 1970 var Gävles andel fortfarade störst, medan Lund 
hade bottennoteringen på 3%. 

Inom benämningen landtransporter döljer sig flera olika branscher 
med skilda utvecklingsförlopp. Järnvägen expanderar kraftigt under pe
riodens början och når sin sysselsättningsmässiga topp under mellan
krigstiden. Hästskjutsarna på längre sträckor försvinner när järnvägarna 
kommer, men i de växande städerna och stationssamhällena blir de ett 
komplement till järnvägen i den kraftigt ökande lokala godstrafiken. 
Likaså uppkommer spårvägs- och busslinjer för att svara mot de ökande 
kraven på lokala persontransporter. Under mellankrigstiden ersätter last
bilarna alltmer av hästskjutsarna i städerna och det finns en tendens till 
att de övertar kortare fjärrtransporter från järnvägen, i kraft av att de 
eliminerar omlastningar och därmed minime rar distributionstiden. Efter 
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andra världskriget fullbordas denna omvälvning. Järnvägen rationaliseras 
kraftigt, hästskjutsarna försvinner och lastbilarna blir de stora segrarna 
på godstransportsidan. 

Den ovan beskrivna omvandlingen bland landtransporterna till trots 
och dess skilda inverkan på olika städer, torde det inte vara någon vågad 
hypotes att andelen sysselsatta i landtransporter står i ett positivt förhål
lande till positionerna i land transportnäten. Som framgår av diagram 12:6 
finns det dock inget omedelbart stöd för ett sådant antagande. Endast 
järnvägsnodaliteten har vid ett tillfälle en signifikant korrelation. Dess 
övriga noteringar - liksom för järnvägstillgängligheten - är bara svagt 
positiva. Övriga kommunikationsvariabler har ännu sämre värden. Ute
lämnande av några städer ger dock en helt annan bild. Lund och Upp
sala med sin dominans av undervisning och sjuk- och socialvård har en 
mycket liten andel landtransporter, samtidigt som de tack vare närhet till 
varsin storstad har hög järn vägs tillgänglighet. Om dessa två plus i ena 
fallet Södertälje och i andra fallet Karlskrona - båda tidigare kända ex
tremvärdesstäder - utelämnas, stiger en rad korrelationer till signifikant 
nivå. 

Diagram 12:6. Korrelationskoefficienten r mellan land transporternas an
delar av sysselsättningen i tjänstesektorn 1870-1900 och 1930-1970 och 
järn vägs tillgängligheten i alla städer respektive exklusive Lund, Söder
tälje och Uppsala, samt järnvägsnodaliteten i alla städer respektive ex
klusive Lund, Karlskrona och Uppsala 10 år tidigare. 
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Post- och telegrafväsende 

Post- och telegrafväsendet är hela tiden en av tjänstesektorns minsta 
underbranscher och även för den finns det uppgifter i folkräkningarna 
först från och med 1880, då den i medeltal upptar 2,3% av sektorn. Den 
har sitt högsta genomsnittsvärde 1950 med 5,6% och är 1970 nere på 
4,3%. Förutom andra branschers expansion är det särskilt automatiserin-
gen av telenätet som förklarar de, trots ökad post- och teletrafik, fallan
de andelarna de sista tjugo åren av undersökningsperioden. I jämförelse 
med de övriga samfärdselbranscherna är skillnaderna mellan städerna 
mindre vad gäller post- och telegrafväsendets andelar. Karlskrona är 
även här bärare av extremt låga värden och har år 1900 och 1970 0,9% 
respektive 2,7%. De högsta värdena innehas av Uddevalla 1900 med 4,6% 
och Sundsvall 1970 med 7,2%. Flertalet övriga städer ligger dock på en 
tämligen jämn nivå en bit ifrån dessa extremvärden. 

Det vore inte en helt orimlig förväntan att post- och telegrafväsendets 
andelar skulle stå i ett positivt förhållande till nätverksvariablerna, men 
så är inte fallet. Inte i något fall erhålles positiva signifikanta samvaria
tioner och om extremvärdesstäder utrensas uppnås 90-procentig signifi-
kans vid ett enda tillfälle (1930). I många fall försäihras korrelationerna 
när extremvärdena utesluts. Slutsatsen kan bara bli att nätverken inte har 
något inflytande på post- och telegrafväsendets relativa utbredning i de 
mellanstora städerna. 

Förvaltning 

Den minst sagt heterogena grupp yrken som går under benämningen för
valtning tillhör de tjänstebranscher som haft den kraftigaste tillba
kagången under undersökningsperioden. Andelen 1870 är i genomsnitt 
hela 25% men då ingår även tjänstemän vid Statens Järnvägar och vid 
Post- och telegrafverken. 1880 är andelen 17% för att fram till 1930 
sjunka till drygt 5%, varefter en mindre uppgång inleds. Spridningen 
mellan städerna är förhållandevis stor; 1900 är Karlskronas andel 23 % 
medan den i Borås och Södertälje bara är 7%. 1970 har en utjämning 
skett men fortfarande har Kalmar med 11,5% nära dubbelt så stor andel 
som exempelvis Borås och Helsingborg. 

En stor del av tjänstesektorn i Sverige har inte fått sina lokaliserings
orter bestämda av någon marknadsprincip, utan har helt eller delvis 
styrts av politiska beslut. Förvaltningen är ett exempel på detta. Visserli
gen kan storleken på städernas egna förvaltningar antas vara en funktion 
av deras folkmängd och ekonomiska styrka, men statens regionala för
valtningar har varit långt ifrån jämnt fördelade och främst gynnat resi
densstäderna. Det är därför långt ifrån säkert att något samband förelig
ger mellan kommunikationsnäten och förvaltningens andelar av tjänste
sektorn i de mellanstora städerna. 
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De genomförda korrelationsanalyserna ger mestadels negativa värden. 
Det är bara sjöfarts tillgängligheten som efter 1930 har svaga positiva 
samvariationer. Om några extremvärdesstäder (Jönköping, Karlskrona 
och Umeå) exkluderas blir det även då endast sjöfarts tillgängligheten 
som höjer sina värden kraftigt och uppnår signifikans på minst 90-pro-
centsnivå vid två tillfällen, 1930 och 1940. Med tanke på att förvalt
ningens andelar dessa år var som jämnast fördelade över städerna och 
dessutom de högsta och lägsta värdena borttagna, är det dock osannolikt 
att de små skillnaderna verkligen skulle kunna bero på variationerna i 
sjöfarts tillgänglighet. Samvariationerna torde snarare vara tillfälligheter. 

Försvaret 

I ännu högre grad än förvaltningen är försvarets geografiska lokalisering 
bunden av politiska beslut på nationell nivå. Som en följd därav är 
skillnaderna i försvarsandelar mellan städerna enorma. Som exempel kan 
nämnas att 1930 bestod 63% av Karlskronas tjänstesektor av försvarsan-
ställda och Kristianstads och LJmeås andelar var ca 20%, medan sju stä
der hade en procent eller mindre. Även om skillnaderna senare blir 
mindre säger det sig självt att kommunikations variablerna knappast kan 
bidra till att förklara dem. 

De enda intressanta resultat som uppkommer vid korrelationsberäk
ningarna är sam variationer kring r=0,4 med sjöfartsnodaliteten och kring 
r=0,2 med sjöfarts tillgängligheten år 1880 och 1890. Samvariationen med 
den förra variabeln försvagas om Karlskrona utesluts ur beräkningarna, 
men med den senare variabeln stiger sambandet vid en sådan manipula
tion. Kanske antyder detta dock ändå att försvaret före indelningsverkets 
avskaffande och det nygrundande av garnisoner som följde på värnplik
tens införande, hade sina fasta anläggningar utplacerade med hänsyn till 
tillgången på sjöförbindelser och att det först var järnvägarna som 
gjorde det möjligt att bryta detta mönster. 

Undervisningsväsendet 

Undervisningsväsendets genomsnittliga andelar av tjänstesektorn är 
fallande 1870-1940 från 10,5% till knappa 6%. Särskilt från och med 
1950-talet följer dock en snabb uppgång till 12% 1970. Medan det är 
andra branschers frammarsch som förklarar den långa tillbakagången, är 
expansionen under efterkrigstiden huvudsakligen en följd av utbild
ningspolitiska beslut såsom grundskole ref ormen, utbyggnad av verkstads
skolor, fackskolor och gymnasier samt högskolor och universitet. Skillna
derna mellan städerna kan under huvuddelen av perioden beskrivas så att 
Uppsala och Lund ligger i en klass för sig med andelar på ca 15-25%, 
medan övriga städer vanligen ligger på en tredjedel av dessa värden. I en 
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analys av kommunikationsnätens eventuella inverkan på undervisnings
sektorns storlek måste givetvis dessa två städer utelämnas. Även om detta 
görs är det knappast orimligt om städer med högre tillgänglighet har en 
större andel undervisning, eftersom högre tillgänglighet får anses utöka 
det regionala upptagningsområdet för undervisningsorten. 

Om alla städer - alltså även de båda gamla universitetsorterna - tas 
med i beräkningarna blir korrelationerna mellan de landbaserade nät
verksvariablerna och undervisningen mycket positiva och nästan samtliga 
uppnår signifikans på minst 90-procentsnivå. Om Uppsala och Lund, 
liksom Södertälje med sin extremt höga järnvägs- och vägtillgänglighet, 
utesluts ur korrelationsanalyserna, sjunker däremot siffrorna väsentligt. I 
diagram 12:7 åskådliggörs detta med hjälp av järn vägs tillgängligheten 
men korrelations koefficientens minskning är faktiskt ännu större hos 
järnvägs- och vägnodaliteterna. Diagrammet antyder också att hypotesen 
om att högre tillgänglighet medför större regionalt upptagningsområde 
för undervisningsorten har en viss giltighet fram till 1940 även om de 
stora universitetsstäderna undantas. Störst giltighet får dock hypotesen 
om även Umeå plockas bort. Den lilla regements- och skolstaden med 
den lägsta tillgängligheten av alla de ingående städerna stör 

Diagram 12:7. Korrelationskoefficienten r mellan undervisningsväsendets 
andelar av sysselsättningen i tjänstesektorn 1870-1900 och 1930-1970 
och järn vägs tillgängligheten i alla städer respektive exklusive Lund, 
Södertälje och Uppsala, samt exklusive dessa tre och Umeå 10 år 
tidigare. 
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kraftigt det "normala" sambandet mellan kommunikationsnäten och un
dervisningens andelar. Den kraftiga utbyggnaden av högskolor och uni
versitetet i norrlandsstaden efter 1950 visar också att det fanns andra 
motiv för den högre utbildningens lokalisering än befolknings tillgänglig
heten och att den generellt verifierbara hypotesen kan ha viktiga un
dantag. 

Sjuk- och socialvård 

Från 1870 och in på 1900-talets första decennier har sjuk- och social
vården i genomsnitt 5% av städernas tjänstesektor. Under 1930-talet in
leds den mycket kraftiga tillväxten som mynnar ut i att branschen utgör 
nära en fjärdedel av tjänstesektorn i de mellanstora städerna 1970. Två 
städer ligger som regel långt framför de andra. Lund, vars lasarett under 
lång tid är Sveriges största, har ofta nära tre gånger så stor andel av 
branschen och Uppsala har ungefär en och en halv gång så stor andel 
som de övriga städerna. 

Diagram 12:8. Korrelationskoefficienten r mellan sjuk- och socialvår
dens andelar av sysselsättningen i tjänstesektorn 1870-1900 och 1930-
1970 och järnvägs tillgängligheten i de mellanstora städerna exklusive 
Lund, Södertälje och Uppsala och järnvägs- och vägnodali te terna exklu
sive Lund och Uppsala 10 år tidigare. 
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Vad gäller kommunikationsnätens inverkan torde sjuk- och socialvår
den gå att likställa med undervisningsväsendet. Utbyggnaden har skett 
efter politiska beslut som inte alltid varit "marknadsanpassade". Samtidigt 
måste naturligtvis tillgången på kommunikationer och upptagningsområ
dets storlek ha varit faktorer som vägts in i lokaliseringsbesluten. 

Korrelationsanalyser med alla mellanstora städer ger högsignifikanta 
positiva värden för de landbaserade kommunikationsnäten. Om däremot 
Uppsala och Lund plockas bort, liksom Södertälje vid analys av tillgäng
lighetsvariablerna, faller korrelationskoefficienterna kraftigt. Resultatet 
för de rensade variablerna visas i diagram 12:8. Värdena är ofta nega
tiva, särskilt för järnvägstillgängligheten, och det är bara 1890 som järn
vägen uppnår signifikanta värden. Under den kraftiga utbyggnaden un
der efterkrigstiden är det bara vägnodaliteten som har några positiva 
samvariationer värda att uppmärksammas. Detta kan tolkas som ett 
tecken på att sjuk- och socialvårdens utbyggnad följd ett mönster där 
behovet av regionala kommunikationer varit en viktig faktor. 

Hotell- och restaurangbranschen 

Hotell och restaurangbranschens andelar av tjänstesektorn ökar långsamt 
fram till 1950 då man i genomsnitt har 7,2%, men därefter sjunker an
delen hastigt och 1970 är den inte mer än 3,6%. Spridningen mellan stä
derna är mycket stor fram till sekelskiftet; år 1900 är Lunds andel 8,2% 
mot Karlskronas 0,8%. Därefter blir skillnaderna mindre, men även un
der efterkrigstiden har Södertälje, som oftast ligger i andelstoppen, som 
regel dubbelt så stor andel som Karlskrona. 

Hotell och restauranger tillhör de direkt marknadsberoende tjänste
branscherna och dess storlek bör påverkas av tillgången på kommunika
tioner. Negativa samband mellan dessa variabler vore inget annat än en 
sensation. 

Som framgår av diagram 12:9 är också samvariationerna mellan ho
tell- och restaurangbranschen och de landbaserade nätverken mycket 
positiva under större delen av undersökningsperioden. Det är egentligen 
bara vid branschens nedgång de två sista decennierna som sambanden 
tycks försvinna. Exkludering av någon eller några städer förändrar inte 
kurvorna på något avgörande sätt. Med undantag för de sista årtiondena 
kan nätverkens inflytande på hotell- och restaurangbranschen anses be-
kräf tat. 
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Diagram 12:9. Korrelationskoefficienten r mellan hotell- och 
restaurangbranschens andelar av sysselsättningen i tjänstesektorn 1870-
1900 och 1930-1970 och järnvägstillgängligheten och järnvägs- och 
vägnodali te terna i de mellanstora städerna 10 år tidigare. 

Källa: Se appendix 

Bank- och försäkringsverksamhet 

Bank- och försäkrings verksamheten är med sina i genomsnitt 1,7 - 3,7% 
av tjänstesektorn den minsta av de tio branscher som behandlas i detta 
kapitel. Skillnaderna mellan städerna är av naturliga skäl inte stor i 
absoluta tal, men Karlstad - som under lång tid har de största andelarna 
- har som regel 3-4 gånger större andel än Karlskrona. De flesta städer 
ligger dock på en tämligen jämn nivå och 1970 då branschen når sitt 
högsta värde har även skillnaderna mellan högsta och lägsta värde mins
kat till storleksordningen 2:1. Bank- och försäkringsbranschen är även 
den en marknadsberoende verksamhet med regional inriktning och dess 
utbredning bör därmed ha ett visst samband med tillgången på kommu
nikationer. Särskilt bör de mer regionalt anknutna nodalitetsvariablerna 
kunna ha ett visst inflytande. 

De genomförda korrelationsanlyserna bekräftar i grova drag denna 
hypotes. Järnvägs- och vägnodaliteterna har, med undantag av det första 
året, positiva samvariationer med bank- och försäkringsbranschen och 
vid flera tillfällen är de signifikanta på minst 90-procentsnivå. 
Tillgänglighetsvariablerna har däremot negativa eller nollvärden. De få 
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gånger järn vägs tillgängligheten uppnår högre korrelationer beror det på 
extremvärden. 

Diagram 12:10. Korrelations koefficienten r mellan bank- och försäk
ringsverksamhetens andelar av sysselsättningen i tjänstesektorn 1870-
1900 och 1930-1970 och järnvägs- och vägnodaliteterna i de mellanstora 
städerna 10 år tidigare. 
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Källa: Se appendix 

E. Kommunikationsnätens och tjänstesektorns branschandelars föränd
ringar 

I likhet med analyserna av näringsstrukturens övriga nivåer har även 
tjänstesektorns branschförändringar ställts mot kommunikationsnätens 
nivåer och förändringar. Nivåerna på flera av tjänstebranscherna, särskilt 
de marknadsstyrda, har som framgått ovan uppvisat en del positiva 
samvariationer med kommunikationsvariablerna vilket tyder på en på
verkan. Frågan är om denna påverkan är påvisbar även i det korta 
perspektivet, det vill säga om branschernas förändringar under tio
årsperioder korrelerar positivt med de tidsmässigt föregående nätverks
variablerna. 

Korrelationsberäkningar innefattande alla städer ger 51 positiva r-
värden med minst 90-procentig signifikans, av totalt 590 värden. Flerta
let av dessa resultat tål dock inte en närmare granskning. Efter gransk
ning av extremvärden och uteslutning av dessa städer återstår bara 13 
högsignifikanta r-värden. De flesta av dessa är utspridda här och där 
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bland branscherna, med ett undantag: undervisningen, som har fem av 
dessa kvarvarande värden. Detta får ses som en bekräftelse på de klara 
samband som fanns mellan undervisningens nivåer och nätverken. 

Det tydligaste resultatet, här liksom i analysen av industrin, är dock 
att tjänstebranschernas mer kortsiktiga förändringar inte tycks stå under 
påverkan av kommunikationsnäten eller deras förändringar. Uppenbarli
gen är det på kort sikt andra faktorer som bestämmer svängningarna i 
branschernas utveckling. 

F. Slutsatser 

De mellanstora städernas tjänstesektorer ökar under perioden 1870-1970 
från i genomsnitt en fjärdedel av de sysselsatta till hälften. Den 
kraftigaste tillväxten sker efter 1930. Av de i tjänstesektorn ingående 
branscherna är handeln hela tiden den största med 20-25% av sektorn. 
Sjötransporterna, försvaret och förvaltningen upplever en långsiktig 
minskning av sina andelar (förvaltningens trend vänder dock under den 
sista tioårsperioden). Landtransporter, post- och telegrafväsende samt 
hotell- och restaurangbranschen har inledningsvis en längre period av 
andelsökningar, men går tillbaka mot slutet av undersökningsperioden. 
Expansionen sker till övervägande delen inom sjuk- och socialvården, 
följd av undervisningen och i betydligt mindre grad bank- och försäk
ringsväsendet. Tjänstesektorns omvandling speglar i hög grad fram
växandet av välfärdsstaten med politiskt beslutade offentliga satsningar 
på sjukvård och undervisning. 

Av de tio tjänstebranscherna har tre mycket svaga eller obefintliga 
positiva samvariationer med nätverken: post- och telegrafväsendet, för
valtningen och försvaret. Två branscher har några få starka sam variatio
ner men verkar i huvudsak inte påverkas av kommunikationsnäten: han
deln samt sjuk- och socialvården. Återstående fem branscher har, efter 
rensning av extremvärden, längre perioder av högsignifikanta korrela
tioner med vissa av nätverken. Sambanden för ett par av dessa branscher 
- sjö- respektive landtransporternas korrelationer med de sjö- respektive 
landbaserade näten - är naturligtvis rätt självklara. Det är naturligt både 
att en hamnstad har en större andel sysselsatta inom sjöfarten än en in
landsstad och att en järnvägsknut har en större andel sysselsatta inom 
landtransporter än en ändstation. Det är inte heller alls förvånande att 
hotell- och restaurangbranschen har goda samband med tillgänglighet 
och nodalitet i de landbaserade nätverken. 

De återstående två branschernas - undervisningsväsendets samt bank-
och försäkringsbranschens - samvariationer med de landbaserade näten 
är därför de mest intressanta. I det förra fallet visar de att undervis
ningen, med något enstaka tydligt undantag, behållit sina andelar och 
expanderat kraftigast i städer med goda kommunikationer, såväl på na
tionell som regional nivå. Det enstaka undantaget, Umeå, rubbar inte 
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denna slutsats. I det senare fallet visar resultaten att bank- och försäk
ringsverksamheten, som under undersökningsperioden byggs upp med en 
stark regional inriktning - provinsbanker och regionala försäkringsbolag, 
expanderat mest i städer med hög järnvägs- och vägnätsnodalitet, dvs i 
de städer som främst kan klassificeras som regionala kommunikations
centra. 

När det däremot gäller om tjänstebranschernas förändringar påverkas 
av nätverken blir resultatet desto mer negativt. Endast i ett fall, under
visningen, fanns samvariationer i en sådan omfattning att slumpsamband 
helt kunde uteslutas. Detta kan i och för sig möjligen ses som ännu ett 
exempel på nätverkens starka inflytande på undervisningsväsendets 
lokalisering, men liksom fallet var för industrin är det dominerande in
trycket att tjänstebranschernas kortsiktiga förändringar inte påverkas av 
kommunikationsvariablerna. 

I frågan om nätverken har olika inverkan vid branschernas upp- res
pektive nedgångsfaser går det inte att dra några tydliga slutsatser. Sam
variationerna förekommer i såväl expansiva som tillbakagående branscher 
och i branscher som fluktuerar. Likaså förekommer såväl expansion som 
retardation utan positiva korrelationer med nätverken. Kommunikatio
nerna tycks kort sagt inte gå att koppla till tjänstebranschernas 
"branschcykler". 
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13. 
KOMMUNIKATIONER, BEFOLKN ING OCH INDUSTRI 

PÅ REGIONAL NIVÅ 

Som komplement till undersökningen av samspelet mellan näringsstruktur 
och kommunikationsnät i städerna har avslutningsvis en studie på regio
nal nivå genomförts. Motivet till detta har framför allt varit att granska 
om förhållandet mellan kommunikationer och näringar varit detsamma 
på regional nivå som det varit för de mellanstora städerna. Med anled
ning därav har järnvägarnas och vägarnas eventuella inflytande på be
folknings- och industriutvecklingen i de svenska länen 1850-1970 
undersökts. 

För respektive län har, vart tionde år, järnvägsnätets och vägnätets 
täthet med avseende på såväl länens yta som befolkning, beräknats på så 
sätt att banlängden/vägarnas längd dividerats med arealen eller folk
mängden. Därefter har även tillväxten per decennium i respektive tät
hetsvariabel beräknats. Via regressionsanalyser har dessa täthetsvariabler 
prövats som oberoende variabler gentemot folkmängdens och industrisys
selsättningens förändringar per årtionde, och en "bästa modell" har 
konstruerats. Sysselsättningen är inte det bästa måttet på industrins nivå 
och tillväxt, men med en så lång undersökningsperiod som denna är det 
dock den enda homogena variabel som kan komma ifråga. 

Den hypotes som prövas är således: Länens befolknings- och industri-
sysselsättningstillväxt varierar proportionellt med tätheten i länens 
järnvägs- och vägnät med avseende på folkmängd eller arealy liksom 
med tillväxten i dessa tätheter. 

Det bör påpekas att denna regionala studie således inte prövar 
"nätverkshypotesen" sådan den tidigare utvecklats i kapitel 4 med beto
ning av nodalitet och tillgänglighet. Det som här prövas kan istället be
tecknas som en "täthetshypotes", vilken helt bortser från nodernas bety
delse. 

En jämförande studie av nätverkens inflytande på befolkningens och 
näringarnas utveckling i de svenska länen innebär ett urvalsproblem. Den 
långsiktiga befolkningsutvecklingen har nämligen skilt sig kraftigt åt i 
olika delar av landet. Diagram 13:1 visar folkökningen i storstadslänen, 
Norrland och i övriga län, samt i riket som helhet. Det är tydligt att 
både Norrland och storstadslänen har en befolkningsutveckling som klart 
skiljer sig från övriga landet. För en test av nätverkens inflytande inne
bär detta problem. Att Norrlands folkökning är kraftigare än riksgenom
snittets fram till 1920-talet är en följd av långsiktiga demografiska för
hållanden och kan rimligt sett inte alls kopplas till kommunikationsnä
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tens utbyggnader. Storstadslänens tillväxt hänger samman med förbättra
de kommunikationer, men som redan Heckscher påpekade är det för 
dem så många övriga faktorer som spelar in, att inflytandet från en 
enskild faktor som kommunikationerna, knappast går att spåra105. Även 
näringarnas utveckling i vissa delar av landet har utan tvivel varit helt 
oberoende av de landbaserade nätverkens utsträckning. Det gäller inte 
minst norrlandskustens sågverksindustri. 

Diagram 13:1. Befolkningstillväxten i procent per årtionde, 1850-talet -
1960-talet i riket och i tre grupper av län. 

% 
2 5  

20  

1 5  

1 0  

R i k e t  

N o r r l a n d  

—  S t o r s t a d s 
l ä n e n  

ö v r i g a  1 5  
l ä n  

% 

1 8 6 0  1 8 8 0  1 9 0 0  1 9 2 0  1 9 4 0  1 9 6 0  

Å r t i o n d e  

Källa: SOS Historisk statistik för Sverige. 

För att ge "täthetshypotesen" en bättre chans har därför norrlands
länen, storstadslänen samt Gotland (pga sin speciella ställning som ö) 
utelämnats i den statistiska undersökningen. Därmed återstår femton län 
i Svealand och Götaland, vilka haft en någolunda likartad befolknings
utveckling. 

Folkmängdens förändringar per tioårsperiod utgör den beroende va
riabeln i den första gruppen modellkörningar. Som oberoende variabler 
har testats järn vägs tätheten mätt per invånare respektive per km2 vid 
decenniets början och ett decennium före den testade perioden. Vidare 
har järn vägstä the tens förändringar under de två föregående tioårsperio
derna testats. Från 1910 har även vägtätheten mätt per invånare och per 
km2 testats som oberoende variabler. Liksom för järnvägarna har även 
vägtäthetens förändringar testats. Det bör påpekas att korrelationen mel
lan järnvägs- eller vägtätheten mätt per invånare och per km2 under 
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samma period, är mycket hög hos dessa femton län och ofta ligger på 
över 0,95 och aldrig under 0,70. Att dra några slutsatser av att ibland 
den ena och ibland den andra variabeln ger det bästa resultatet är därför 
svårt. Den av de båda varianterna som valts ut här är den med det högs
ta förklaringsvärdet. 

Resultaten av beräkningarna sammanfattas i tabell 13:1, som innehål
ler den modell för respektive årtionde vars oberoende variabel/variabler 
ger högst förklaringsvärde. 

Tabell 13:1. Nätverkens inflytande på befolkningsförändringar i 15 av 
24 län. Den "bästa" modellen per årtionde. 

Folkmängds- "Bästa" Variabel 
förändringar oberoende R2 
Årtionde variabler 

1860-70 JV/Y 1860 0,28 
1870-80 JV/F1870 0,03 
1880-90 JV/F1880 0,05 
1890-00 JV/F1890 0,09 
1900-10 JV/F1900 0,04 
1910-20 JV/F1910 0,07 
1920-30 JVFF 1910-20 0,04 
1930-40 JV/Y 1920 0,03 
1940-50 JV/F1940 0,01 
1950-60 JV/F 19 40 0,01 
1960-70 BelVä/F1950 0,07 

Källa: SOS Historisk Statistik för Sverige; BiSOS Serie L Statens Järn
vägstrafik; Statistisk Årsbok. 
Anm. 1: **= S ignifikant på 95%-nivå. 
Anm. 2: Förkortningar använda i tabellerna: 

JV/Y Järnvägarnas längd genom länets yta 
JV/F Järnvägarnas längd genom länets folkmängd 
JVYF Förändring i järnvägarnas längd genom ytan 
JVFF Förändring i järnvägarnas längd genom folkmängden 
Vä/F Alla vägarnas längd genom länets folkmängd 
BelVä/F Belagda vägarnas längd genom länets folkmängd 

Det är endast under det första årtiondet som nätverken tycks ha något 
större inflytande på befolkningsutvecklingen. Järnvägstätheten mätt per 
arealenhet "förklarar" 28% av länens befolkningsförändringar. Det finns 
dock flera viktiga invändningar som måste besvaras innan inflytandet 
kan anses säkerställt. 

Av de femton länen i undersökningsgruppen hade åtta järnvägar 
1860. I fem av dessa åtta län fanns endast privata järnvägar, medan stat
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liga järnvägar bara nått tre av länen. Det kan i hög grad ifrågasättas i 
vad mån de tidiga privata järnvägarna verkligen kan betecknas som 
"oberoende" variabler. Alla dessa återfanns i bergsbrukslänen (Östergöt
land, Värmland, Örebro, Västmanland och Kopparberg) och byggdes av 
bergsbruksintressen. Det handlar därför snarare om en av den ekonomis
ka utvecklingen beroende variabel än om en oberoende och det är san
nolikt att den allmänna ekonomiska utvecklingen i dessa län var den dri
vande kraften bakom både järnvägsutbyggnaderna och befolkningsut
vecklingen. 

Från och med 1870-talet tycks kommunikationsnätens inflytande på 
befolkningsutvecklingen i länen däremot vara i det närmaste obefintligt. 
Eftersom det redan konstaterats att det under 1860-talet förmodligen var 
så att både järnvägsanläggningarna och befolkningen påverkats av länens 
allmänna ekonomiska utveckling, måste slutsatsen bli att det på länsnivå 
inte finns något samband mellan kommunikationernas och folkmängdens 
utveckling. 

Tabell 13:2. Modeller över folkmängdsförändringarna per årtionde i 15 
av 24 län, "förklarade" av föregående årtiondes befolkningstillväxt samt 
de i tabell 13:1 förekommande kommunikationsvariablerna, 1860-talet -
1960-talet. 

R2 för R2 för Modellens 
föregående respektive R2 
årtionde nätverks

variabel 
(Se tab 13:1) 

Årtionde 

1860-70 
1870-80 
1880-90 
1890-00 
1900-10 
1910-20 
1920-30 
1930-40 
1940-50 
1950-60 
1960-70 

- >  ° ' 0 4 * *  

n ^ 
0,28 
0,03 
0,05 
0,09 
0,04 
0,07 
0,04 
0,03 
0,01 
0,01 
0,07 

** 
0,42, 

0,67 
0,04 

Källa: Se tabell 13:1. 
Anm: *= Signifikant på 90%-nivå. **= Signifikant på 95%-nivå. 
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I nästa steg av undersökningen prövas en annan modelluppsättning för 
att "förklara" länens folkmängdsförändringar (tabell 13:2). Som ny obe
roende variabel ingår föregående decenniums befolkningstillväxt. Med 
några få undantag är denna variabel högsignifikant och förklarar upp till 
85% av folkmängdsförändringarna. Undantagen är främst 1860-talet då 
sambandet med 1850-talets befolkningstillväxt är negativt samt 1920-
och 30-talen då sambanden är obefintliga eller svaga. Förutom det första 
årtiondet då järnvägarna har ett stort men tvivelaktigt förklaringsvärde, 
verkar nätverken vara helt betydelselösa, även tillsammans med före
gående årtiondes folkmängdsförändring. 

När det gäller befolkningsutvecklingen i länen är alltså stödet för 
täthetshypotesen mycket svagt. Det kan endast konstateras att län med 
stark folkökning tenderar att behålla den och att län med svag folkök
ning tycks behålla denna egenskap. Kommunikationsvariablerna bidrar i 
mycket liten utsträckning till att understödja detta mönster. I vilken ut
sträckning kan då täthetshypotesen bidra till att förklara förändringar på 
en något mer konkret ekonomisk nivå, nämligen industrins tillväxt? 

Tabell 13:3. Kommunikationernas inflytande på industrins tillväxt i 15 
av 24 län. Den "bästa" modellen per årtionde. 

Industrins 
tillväxt 
Årtionde 

1870-80 
1880-90 
1890-00 

1900-10 

1910-20 

1920-30 
1930-40 
1940-50 
1950-60 

"Bästa" 
oberoende 
variabler 

JV/F1860 
JV/F1860 
JVFF1880-90 
JVFF1860-70 
JVFF1880-90 
JV/F1890 
JVFF1890-00 
Vä/F1910 
JVYF1910-20 
JV/Y1910 
Vä/Fl940 
JV/F1930 
BelVä/F1950 

Variabelns 
R2 

0,40 
0,12 
0,17 
O-«».. 
0,29 
0,17, 
0.25,, 
0,36 
0,08 
0.28,, 
0,43 
0,03 
0,13 

Modellens 
R2 

0,40 
0,12 

0,27 

0,39' 

0,48* 
0,08 
0,28, 
0,43 

0,21 

Källa: BiSOS Serie A Befolkning och Serie L Statens Järnvägstrafik; Sta
tistisk Årsbok; SOS Folkräkningarna och Folk- och bostadsräkningarna. 
Anm: *= Signifikant på 90%-nivå. **= Signifikant på 95%-nivå. 
Angående förkortningarna se anmärkning till tabell 13:1. 
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Kommunikationsvariablernas inflytande på industrisysselsättningens 
till v ä x t  i  l ä n e n  f r a m g å r  a v  t a b e l l  1 3 : 3 .  T a b e l l e n  s t r ä c k e r  s i g  e n d a s t  t o m  
1950-talet, eftersom industrins tillbakagång inleds under 1960-talet och 
det är svårt att hävda att nedgången, som fortsatt sedan dess, ska kunna 
förklaras med samma modell som den långsiktiga expansionen. 

Skillnaderna mellan tabell 13:1 och 13:3 är slående. Medan nätverkens 
inflytande på befolkningsutvecklingen var svagt, tycks deras inflytande 
på industrin vara odiskutabelt under hela perioden. Även här bör det 
dock framhållas att 1860 års järnvägar, som utövar ett signifikant infly
tande på 1870-talets industritillväxt, knappast är en helt "oberoende" va
riabel. Mer intressanta är värdena för de följande årtiondena 1890-1920, 
vilka vanligen betecknas som Sveriges industrialiseringsperiod. Denna 
period är det främst järnvägens täthets förändringar som är signifikanta 
oberoende variabler. Det bör också påpekas att modellernas förklarings
värde varje decennium från 1890-talet till och med 1920-talet stiger 
ytterligare om länet med den starkaste industritillväxten utesluts ur 
beräkningarna. 

Tabell 13:4. Modeller över industrisysselsättningens tillväxt per årtionde 
i 15 av 24 län, "förklarade" av föregående årtiondes industritillväxt samt 
de i tabell 13:3 förekommande kommunikationsvariablerna, 1870-talet -
1950- talet. 

R2 för R2 för Modellens 
föregående respektive R2 
årtionde nätverks

variabel 
(Se tab. 13:3) 

Årtionde 

1870-80 0,01 
1880-90 0,09 
1890-00 0,09 

> #* 
0,29 

0,45 
0,14 

0,37 

* 

1900-10 0,19 
* 

1920-30 0,14* 
1930-40 0,13 
1940-50 0,17 
1950-60 0,21 

1910-20 0,25** 

'  • *  

0,43 
0,03, 
0,13 

0,42 
* *  

0,69 

0^43** 

0,43* 

Källa: Se tabell 13:3. 
Anm: *= Signifikant på 90%-nivå. **= Signifikant på 95%-nivå. 
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Vad gäller fördelningen mellan järnvägar och vägar efter 1910, bör 
det noteras att järnvägen långt ifrån försvinner som förklarande faktor. 
Det finns dock en klar tendens att kommunikationernas förklaringsvärde 
sjunker från och med 1920-talet (med 40-talet som undantag). 

I tabell 13:4 testas kommunikationsvariablernas hållbarhet genom att 
även föregående decenniums industritillväxt förs in som oberoende va
riabel i modellerna. Resultatet blir utmärkt för nätverksvariablerna. 
Ännu fler blir signifikanta på hög nivå och särskilt tydlig är ökningen 
av deras förklaringsvärden från och med 1920-talet, dvs den period då 
deras förklaringsvärde minskade när de stod som ensamma oberoende 
variabler. Det föregående årtiondets industritillväxt tycks inte i någon 
högre grad kunna "förklara" industrins expansion. Men under såväl 
1910-, 20- och 50-talen ger de, tillsammans med samfärdselvariablerna, 
signifikanta bidrag. 

Under det att kommunikationerna själva kan svara för en stor del av 
förklaringsvärdet till och med 10-talet, behöver de alltså därefter hjälp 
för att komma upp i motsvarande nivå. Efter 1920-talet är det också så 
att nätverkstäthetens förändringar inte någon gång förekommer som sig
nifikant förklarande variabel. Petta kan hänga samman med att nätver
ken därefter är tämligen stabila; järnvägarnas utbyggnad var vid denna 
tid i princip avslutad i den undersökta delen av Sverige och vägnätets 
rumsliga struktur, om än inte kvalitet, har varit mycket oföränderlig. De 
två ledande landtransportnäten hade kring 1920 redan etablerat en fast 
struktur106. Kommunikationernas minskade inflytande kan dock även ha 
att göra med den industriella omvandling Sverige genomgår under mel
lankrigstiden.107 En hypotes kan vara att den långsiktiga förskjutningen 
av den industriella tillväxtens tyngdpunkt, från starkt råvarubetonade 
branscher som järn och trävaror till alltmer tekniskt avancerade 
branscher som verkstadsindustri, el-industri etc, slår igenom särskilt 
tydligt vid denna tid. De transportkostnadskänsliga industriernas tillväxt 
saktar av eller upphör, medan de med mindre transportkostnadsandel av 
varupriset expanderar. Därmed skulle kommunikationsfaktorn få mindre 
betydelse. 

En enkel prövning av denna hypotes har gjorts genom att två av de 
mest expansiva industriernas tillväxt - de mekaniska verkstädernas och 
el-industrins - under 1920- respektive 30-talet testats som beroende va
riabel gentemot nätverksvariablerna. För 1920-talets del förklarar lands
vägarnas längd per capita som "bästa" variabel 10% av variationen mellan 
länen när det gäller denna industribransch. För 1930-talet förklarar järn
vägarnas förändring per capita 1910-20, 30%. Föregående decenniums 
tillväxt i branscherna har för båda årtiondena ett negativt samband. 

Det svaga värdet för 1920-talet ger ett visst stöd åt hypotesen om 
transportnätens minskade betydelse, men den höga och signifikanta 
koefficienten för 1930-talet gör det inte. Det ska dock framhållas att 
järnvägarnas förändring under 1910-talet är den enda av alla nätverks
variabler som uppnår ett signifikant värde. Man kan ha starka tvivel om 

150 



i vilken utsträckning 1910-talets svaga utbyggnad av järnvägarna kan 
utöva inflytande på tillväxtindustrierna mer än ett decennium senare. 
Sambandet kan vara en ren tillfällighet, men denna enkla test ger dock 
inget entydigt besked om att kommunikationerna har ett lägre inflytande 
på avancerade industriers expansion än på enklare, mer råvarubetonade 
industrier. 

Kommunikationernas inverkan på den första undersöknings variabeln, 
befolkningsutvecklingen i femton svenska län, förefaller ytterst begrän
sad. Endast folkmängdens utveckling under 1860-talet kan till någon 
större del förklaras av de järnvägarna. Eftersom samtliga dessa järnvägar 
är byggda med bergsbruksintressen i bakgrunden är det dock tveksamt i 
vad mån de verkligen kan påstås vara oberoende variabler. Även om 
Heckscher påvisat ett positivt samband mellan järnvägarna och den lo
kala befolkningsutvecklingen, kan täthetshypotesen alltså inte fungera 
som förklaring till Sveriges regionala folkmängdsförändringar. 

För industrisysselsättningens del förefaller dock täthetshypotesen vara 
betydligt mera giltig. Detta pekar i riktning mot en bekräftelse av 
Heckschers slutsatser om stationssamhällena som industriella centra på 
landsbygden. Också med tanke på den svenska industrins råvarubaserade 
och rumsligt spridda karaktär förefaller detta mycket'rimligt. 

Därmed kan, åtminstone fram till strax efter sekelskiftet, en intres
sant skillnad mellan länsnivån, där landsbygden fortfarande dominerar 
befolkningsmässigt, och de mellanstora städerna konstateras. I städerna 
tycks strukturomvandlingen föregå utbyggnaden av kommunikations
näten, främst järnvägen, medan det på länsnivå är så att järnvägen 
kommer före strukturomvandlingen. 

Det faktum att kommunikationernas förklaringsvärde för industritill
växten på regional nivå tenderar att sjunka efter 1910-talet, liksom den 
pågående omvandlingen mot mindre transportkostnadskänsliga industrier, 
antyder emellertid att kommunikationsnätens roll som enskild faktor i 
den regionala utvecklingen minskar. Den traditionella transportkostnads
teorin börjar i så fall minska i användbarhet under denna tidsperiod. 

Frågan är då om kommunikationernas roll som förmedlare av perso
ner och information kan väga upp transportkostnadernas minskade bety
delse. Förespråkare för en sådan uppfattning brukar framhålla att stä
derna - och särskilt storstäder och regionala centra - har ett övertag i 
informations tillgänglighet på grund av sina nodala positioner i informa
tionsnätverken. Om denna uppfattning är riktig redan under mellan
krigstiden borde städernas andel av industrin och särskilt av den mer 
avancerade "informationsberoende" industrin öka. 

Den traditionella historieskrivningen brukar beskriva sekelskiftet som 
en vändpunkt i förhållandet mellan landsbygdens och städernas indust
ri.108 Enligt folkräkningar och industristatistik ökar landsbygdens andel 
av industrisysselsättningen fram till år 1900 för att därefter minska. Ut
vecklingen brukar beskrivas i termer av att landsbygdens råvarubaserade 
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industri stagnerar medan städernas mer avancerade metall- och verk
stadsindustrier expanderar. 

Det finns dock skäl att inte överbetona denna andelsförskjutning. En 
mycket stor del av städernas ökning utgörs nämligen av nygrundade stä
der. Detta gäller speciellt 1910-talet då 15 nya städer kommer till. Totalt 
upphöjs 21 orter till städer 1911-40, med sammanlagt 188 547 invånare 
1940. Under 1940-talet tillkommer ytterligare 13 städer. Av dessa sam
manlagt 34 städer har samtliga järnväg (eller i fallet Lidingö, spårväg in 
till Stockholm). 

Även när det gäller de "avancerade" industrierna är deras "dragning 
till städerna" inte så självklar som statistiken först ger sken av. En rad av 
de nya städerna domineras helt av metallindustri (Borlänge, Huskvarna, 
Karlskoga, Ludvika, Oxelösund, Sandviken, Trollhättan) och i många 
andra av de nya städerna har metallindustrin en viktig andel. 

Tabell 13:5. Städernas andel av sysselsättningen i industrin i riket 1870 -
1940 och av sysselsättningen i mekaniska verkstäder och el-industri i 
undersökningsområdet 1910-1940. 

År Industrin Gruv&Metall Mek. verk och 
i riket i riket el.ind i de 

15 länen 
1870 38,4 
1880 36,9 
1890 37,4 
1900 34,7 
1910 37,5 40,5 59,1 
1920 42,3 48,1 65,3 
1930 43,6 49,2 63,9 „ 
1940 47,2 53,1 70,5 (62,5) 

Källor: BiSOS Serie A Befolkning, Folkräkningarna. 
Anm: *= Exklusive de tre städer som tillkommer under 1930-talet. 

Tabell 13:5 visar städernas industriandelar mätta på några olika sätt. 
Den ökande andelen i riket av såväl industrin totalt som gruv- och me
tallindustrin, ska som påpekats tas med en nypa salt. Mest intressant är 
kanske verkstads- och el-industrins andelar i de 15 undersökta länen. 
Ökningen med sex procentenheter under 1910-talet är naturlig med tan
ke på alla nya städer. Därefter sjunker dock städernas andelar trots tre 
nya städer under 1920-talet. Fram till 1940 stiger åter igen stadsan
delarna, men hela denna ökning är en följd av de tre städer som till
kommer under 1930-talet. Det är inte heller så att de tre storstädernas 
verkstads- och el-industri har en mer positiv utveckling än de under
sökta länens städer. Under 1920-talet ökar visserligen storstädernas an
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delar av rikets sysselsättning i dessa branscher, bara för att under 1930-
talet återgå till 1920 års nivå (25%). 

Slutsatsen till och med mellankrigstiden måste bli att utvecklingen 
fortsätter i den av Heckscher beskrivna riktningen; de mest framgångs
rika industriella stationssamhällena fortsätter expandera och upphöjs till 
städer. Järnvägens betydelse tycks alltså framför allt vara stadsgrun
dande, snarare än att den stärker de redan existerande städernas ställ
ning. 
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14. 

KOMMUNIKATIONSNÄTEN - REGIONALA 
STYRMEDEL ELLER MARKNADSANPASSADE 

DISTRIBUTIONSSYSTEM? 

Denna undersökning har behandlat förhållandet mellan kommunikations
näten och näringsstrukturen i mellanstora svenska städer 1850-1970. Som 
utgångspunkt användes den så kallade nätverkshypotesen, vilken mycket 
kort uttryckt hävdar att befolkningens och de icke-agrara näringarnas 
rumsliga fördelning påverkas av det primära kommunikationsnätet i 
samhället, så att befolkning och expanderande näringar koncentreras till 
nätverkens noder i proportion till dessa noders tillgänglighet. Som 
alternativ till denna ställdes en "omvänd nätverkshypotes", enligt vilken 
en orts kommunikationsutbud bestämmes av dess befolkningsmässiga, 
ekonomiska och industriella tillväxt och styrka. 

Undersökningen har koncentrerats på Sveriges mellanstora städer. 
Dessa har definierats som de som vid två tidpunkter hade rang 4-20 i 
befolkningshänseende: år 1900, då industrin fått fotfäste och de vikti
gaste järnvägarna var byggda, samt år 1970, då undersökningsperioden 
slutar. Därmed har 22 städer ingått i undersökningsgruppen. Dessa städer 
har utgjort viktiga regionala centra i landet och varit en tillräckligt stor 
- och någolunda homogen - grupp för att möjliggöra statistisk prövning 
av hypoteserna. 

För att fastställa städernas läge i kommunikationsnäten har två typer 
av mått konstruerats, tillgänglighet och nodalitet. Det förstnämnda måt
tet beräknas för varje stad som summan av folkmängden i övriga städer, 
dividerad med avståndet till respektive stad. Detta tillgänglighetsmått 
skiljer sig från "vanliga" tillgänglighetsberäkningar på så sätt att den 
egna stadens folkmängd inte räknas med. Anledningen till detta är att 
huvudintresset för denna studie just är tillgängligheten i nätverken. Det 
senare måttet, nodaliteten, beräknas genom kvantifiering av städernas 
tillgång till respektive nätverks länkar och kvalitetsbedömning av dessa. 

De nätverk som ingått i studien är sjöfart, järnväg och landsväg. 
Även telenätet har undersökts och kvantifierats, men dess brist på dif
ferentiering har gjort det svårt att använda i de statistiska analyserna 
och i jämförelserna med övriga nät. Linjeflyget har utelämnats på grund 
av att dess stora expansion kommer efter undersökningsperiodens slut. 

De viktigaste resultaten kan sammanfattas som följer: 
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1. Det inträffar en avgörande förändring i förhållandet mellan å ena 
sidan kuststädernas och å andra sidan inlandsstädernas tillgänglighet, när 
järnvägen avlöser sjöfarten som primärt nätverk. Inlandsstädernas posi
tioner förbättras avsevärt gentemot kuststädernas. När vägnätet så små
ningom, i och med massbilismen, övertar rollen som primärnätverk, blir 
tillgänglighetsskillnaderna mot järnvägsnätet däremot obetydliga, efter
som järnvägens och huvudvägarnas sträckning i princip sammanfaller. 

2. Det finns ett samband mellan kommunikationsnäten och omvand
lingen av städernas näringsstrukturer under åtminstone den första halvan 
av undersökningsperioden. Riktningen i detta samband tycks framför allt 
vara den att strukturomvandlingen föregår utbyggnaden av järnvägarna. 
Bland de olika näringssektorerna och -grenarna är kopplingen tydligast 
mellan den samlade industrin och järnvägarna (och vägarna). Detta sam
band ändrar riktning över tiden och processen kan delas in i fyra faser: 

I. Från 1850 (eventuellt något tidigare) till 1870-talet är det städerna 
med starkast befolknings- och industritillväxt som "drar till sig" järnvä
gar och är aktiva i att bygga ut järnvägar. Under denna period pekar allt 
på att det är den "omvända" nätverkshypotesen som förklarar utvecklin
gen. Under denna tidiga period kan det också konstateras att industrin 
fram till 1860-talet har ett svagt samband med sjöfarten, men att detta 
samband är obefintligt 1880. Detta avspeglar skiftet i primärt nätverk 
från sjöfart till järnväg, vilket äger rum 1860-1880. 

II. Från 1870-talet till strax efter sekelskiftet 1900 sker det en ömse
sidig påverkan mellan järnvägarna och städernas industri. Det dubbelsi
diga sambandet ligger på en statistiskt säkerställd nivå och stiger hela ti
den. 

III. Efter 1900 är de ekonomiskt viktigaste järnvägarna färdigbyggda. 
De mindre banor som tillkommer innebär, med något undantag, inga 
förändrade tillgänglighetsrelationer mellan de mellanstora städerna. In
dustrin påverkar med andra ord inte järnvägsutbyggnaderna längre. 
Fram till 1950 sker däremot en anpassning av industrin till 
tillgängligheten i järnvägsnätet - en process som går allt långsammare ju 
starkare anpassningen blir. Under denna fas, då järnvägen och industrin 
redan etablerat ett fast samband, tycks nätverkshypotesen erbjuda en 
förklaring till vad som sker. 

IV. Efter 1950 har tjänstesektorns tillväxt blivit så omfattande att de 
mellanstora städerna börjar avindustrialiseras. Järnvägs- och vägtillgäng-
lighetens samband med industrin börjar samtidigt minska. Tjänstesek
torns tillväxt uppvisar dock inget tydligt samband med tillgängligheten i 
kommunikationsnäten. 

Det generella samband mellan nätverken och näringarna, som avspeg
las i det faktum att järnvägsutbyggnaden och Sveriges industrialisering 
sammanfaller i tiden, visar sig alltså för de mellanstora städernas del 
bestå av olika perioder, mellan vilka orsakskedjan växlar riktning. Vissa 
städer, såsom Norrköping, Borås och Eskilstuna, industrialiseras före 
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järn vägs utbyggnaden och arbetar aktivt för goda järnvägsförbindelser; 
andra städer, såsom Landskrona och Jönköping, industrialiseras i sam
band med järnvägens ankomst, men arbetar aktivt för att knyta nya lin
jer till sig, medan en tredje grupp städer, däribland Linköping och Sö
dertälje, inte industrialiseras på allvar förrän järnvägens inflytande fått 
verka under lång tid. 

Den andra stora näringsstrukturella förändringen under undersök
ningsperioden är tjänstesektorns genombrott, som tidsmässigt sammanfal
ler med bilismens och vägtrafikens expansion och det byte av primärt 
nätverk som blir uppenbart under 1960-talet. Något samband i någon 
riktning mellan den samlade tjänstesektorns utveckling i de mellanstora 
städerna och deras tillgänglighet i vägnätet har dock inte kunnat konsta
terats. Det är möjligt att ett sådant samband skulle stå att finna om un
dersökningsperioden förlängts framåt i tiden. 

Tjänstesektorn (exklusive handel och samfärdsel) uppvisade ändå ett 
samband med en nätverksvariabel, nämligen vägnodaliteten. Det visade 
sig dock att städernas vägnodalitet till stor del bestämdes av om de var 
belägna i inlandet eller vid kusten och att kuststäderna har färre vägar 
på grund av att de endast har ett "halvt" omland. Den omlandsberoende 
tjänstesektorns expansion under senare delen av undersökningsperioden 
var alltså, föga förvånande, större i städer med helt omland och mindre i 
städer med "halvt" omland. Detta kan ses som en bekräftelse på central
ortsteorin, som bland annat hävdar att en orts tjänsteproduktion bestäm
mes av omlandets marknadsstorlek och ekonomiska nivå. 

3. Tidpunkten för järnvägsanslutning har en negativ inverkan på in
dustrins modernitet. Det tycks helt enkelt vara så att goda kommunika
tioner försenar behovet av strukturomvandling. Huvudförklaringen torde 
ligga i att de tidiga järnvägsstäderna domineras av de vid den tiden 
största industrigrenarna, främst textil- och livsmedelsindustri - vilka 
tidigt har vikande andelar - och att dessa branscher förblir dominerande 
i de städerna. Tack vare dessa städers tidiga knytning till järnvägen och 
deras strävan att bygga ut nya linjer, får den strukturellt sett gamla 
industrin där förutsättningar att dominera den nationella marknaden i sin 
bransch och behålla denna dominans. Nya expanderande branscher, sär
skilt metallindustrin, har däremot inga förutsättningar att slå igenom i 
dessa städer utan utvecklas bättre i de städer som sent erhåller järnväg 
och där frånvaron av någon annan utvecklad industri ger expansionsut
rymme. För tjänstesektorns modernitet tycks tidpunkten för järnvägsan
slutning däremot ha varit betydelselös. 

Heckschers uttalande att järnvägens påverkan på städerna är "svår att 
finna"109 kan mot bakgrund av dessa resultat framstå som ganska natur
ligt när det gjordes. Man kan dock med stöd av resultaten för perioden 
efter sekelskiftet, säga att Heckscher gjorde sin undersökning "för ti
digt". Det starka sambandet mellan städernas samlade industri och järn
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vägen, särskilt efter sekelskiftet, tycks vara uttryck för en allmän ten
dens för industrin att söka sig till transporteko no miskt fördelaktiga lä
gen. Ju mer industrin delas upp på branscher och delbranscher kommer 
dock denna allmänna tendens i skymundan för alla övriga lokaliserings
faktorer, som kan vara specifika för produkttypen, det enskilda företa
get, delbranschen eller industrigrenen. För industrin är alltså kommuni
kationerna under denna period en faktor som främst utövar inflytande 
på makronivå, medan de på mikronivå endast utgör en bas på vilken en 
rad andra lokaliseringsfaktorer staplas och värderas innan beslut fattas. 
Förhållandet under den tidigare perioden, då järnvägen var en beroende 
variabel, kan ses på ett motsvarande sätt. Det var endast stora aggregat, 
som folkmängden och den samlade industrin, som förmådde utöva ett 
statistiskt signifikant inflytande på järnvägarnas utbyggnad. 

Om de fåtaliga samvariationerna mellan nätverken och industrigrenar
na och deras underbranscher betraktas ur ett branschcykelperspektiv, ser 
man att huvuddelen av dessa föreligger när branscherna befinner sig i 
stagnations- eller nedgångsfaser. Detta kan tyda på att nätverken har en 
viss betydelse för industriernas överlevnad i de faser av branschcykeln, 
när priskonkurrens, snarare än produktkonkurrens, föreligger. Detta står 
inte i överensstämmelse med teorin om produktcykler, som hävdar att 
tillgängligheten har störst betydelse för produktcykelns inledande, ex
panderande faser och att produktionen under de senare faserna tenderar 
att lokaliseras till perifera lägen. Eftersom denna undersökning generellt 
sett använder för grova mått för att fånga upp produktcykelns initialske
de och den dessutom utelämnar de tre storstäderna, där innovationsfrek
vensen borde vara högst, är bristen på samband i detta skede snarast na
turlig. Det är däremot mer bestickande att även samband med expan
sionsfasen saknas. Det bör dock framhållas att dessa tolkningar baseras 
på ett mycket litet antal samband. Vanligtvis finns det inga samband 
mellan branschernas läge i branschcykeln och nätverken. 

Förhållandet mellan tjänstesektorns nivåer och nätverken tycks vara 
det motsatta jämfört med industrin. Medan såväl handel och samfärdsel 
som den övriga tjänstesektorn ouppdelad endast hade /lågon enstaka 
svagt positiv samvariation med nätverken (med undantag av övrig tjäns
tesektor - vägnodalitet, se ovan) visade det sig att flera tjänstebranscher 
hade långvariga och stabila högsignifikanta korrelationer. En av orsa
kerna till denna skillnad ligger i att tjänstesektorn består av två delar 
med helt skilda lokaliseringsprinciper; å ena sidan de av politiska beslut 
lokaliserade verksamheterna såsom försvaret och förvaltningsorganen och 
å andra sidan omlands- och marknadsberoende branscher såsom hotell-
och restaurang-, undervisnings- och bank- och försäkrings verksamhet. 
De senare branscherna kan sägas vara marknadsberoende i 
centralortsteoretisk mening, dvs de kräver i stor utsträckning att deras 
konsumenter kommer till orten och där konsumerar tjänsten. Därför 
påverkas deras storlek av naturliga skäl av regionens/omlandets storlek 
och av tillgången på förbindelser med detta, medan de förras storlek 
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oftast är relativt oberoende av omlandet och graden av tillgänglighet och 
nodalitet. När de båda grupperna buntas samman i "tjänstesektorn" kan 
resultatet inte bli annat än mycket oklara samband med 
kommunikationsnäten. 

Som komplement till undersökningen av de mellanstora städerna har 
en studie av kommunikationsnätens inflytande på länsnivå också gjorts. 
Studiens resultat tycks mer entydigt peka ut kommunikationerna som 
den drivande kraften. På länsnivå tycks industrins tillväxt över tioårspe
rioder påverkas av tätheten i kommunikationsnäten, främst järnvägsnä
tet. Detta inflytande är starkast fram till 1910. Förklaringen ligger för
modligen i det av Heckscher konstaterade faktum, att järnvägarna i det 
internationellt sett mycket svagt urbaniserade Sverige, skapade 
"industriella medelpunkter på landsbygden" - stationssamhällena. På den
na nivå i ortshierarkin var järnvägen en avgörande faktor för industri
tillväxten och denna tendens dominerade på länsnivå över förhållandena 
i de fortfarande små städerna. 

En jämförelse mellan resultaten för de mellanstora städerna och länen 
antyder därmed delvis skilda orsakssamband mellan näringsstrukturens 
omvandling och kommunikationsnäten, främst järnvägarna. Medan 
strukturomvandlingen i städerna huvudsakligen tycks föregå järnvägsut
byggnaderna (så länge järnvägarna byggs ut), förefaller det på landsbyg
den vara så att järnvägen driver på strukturomvandlingen. Städernas 
strukturomvandling kommer tidigare än landsbygdens och även om de 
övergripande krafter som styr strukturomvandlingen är desamma, har de 
direkta katalysatorerna varit av skilda slag. 

Inledningsvis refererades den av Åke E Andersson framförda hypo
tesen att Sveriges regionala utveckling under 1900-talet formats av att 
järnvägs- och vägnätet vid sekelskiftet givit ett antal städer hierarkiskt 
överordnade roller och att dessa huvudnoders relativa positioner i nät
verken drog till sig produktivt kapital i proportion till nodernas tillgäng
lighet. Enligt hypotesen kom detta till och med att bestämma den regio
nala fördelningen av inkomster och så småningom befolkning, eftersom 
dessa noder givits rollen att fungera som uppsamlingspunkter mellan sin 
landsdel och andra landsdelar. Föreliggande undersöknings resultat tyder 
på ett närmast helt motsatt orsaksförhållande: 

1. De regionala och nationella centra "ges" inte "överordnade roller" av 
kommunikationsnäten. Städerna skaffar sig istället förbindelser i kom
munikationsnäten i proportion till sin befolknings- och industritillväxt. 
Det är alltså snarare så att det produktiva kapitalet i dessa regionala 
centra skapar sig kommunikationsnät än tvärtom. Av de i denna under
sökning ingående tjugotvå städerna hade tretton inledningsvis bara 
privata järnvägar. 

2. Järnvägens betydelse för den regionala utvecklingen ligger inte hos 
de regionala centra. Åtminstone fram till 1900-talets första decennier 
tycks järnvägen däremot vara en avgörande faktor i det produktiva ka
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pitalets spridning till de nya industriella medelpunkterna på landsbygden 
- stationssamhällena. Orterna på denna nivå i ortshierarkin är för små -
ibland finns de inte ens före järnvägen - och har för lite produktivt ka
pital för att kunna dra till sig järnvägar, men när järnvägen kommer och 
skapar radikalt förbättrade transportförutsättningar, kommer även det 
produktiva kapitalet. 

Det grundläggande felet i Anderssons hypotes om den regionala ut
vecklingen i Sverige, liksom i den mer allmänna nätverkshypotes som 
föreliggande undersökning utgått ifrån, är nedvärderandet av markna
dens roll i formandet av kommunikationsnäten. Hypoteserna bygger på 
en implicit uppfattning att regional utveckling i marknadsekonomin kan 
styras genom grundande av noder, på samma sätt som staten i den delvis 
självhushållande, delvis feodala agrara ekonomin kunde grunda städer. 

Det är mycket tveksamt om denna "merkantilistiskt hierarkiska" upp
fattning är förenlig med Adam Smith's ståndpunkt att utbyggda kommu
nikationsnät drar in avlägsna landsdelar i allt fler marknader och därmed 
utvecklar ekonomin. Det är nämligen en sak att framhålla att bättre 
kommunikationer utjämnar förutsättningar för ekonomisk aktivitet mel
lan olika regioner, men en helt annan sak att hävda att skillnader i den 
regionalekonomiska utvecklingen bestämmes av regionhuvudorternas po
sitioner i kommunikationsnäten. 

Vi har därmed återanknutit till den inledande diskussionen om kom
munikationsnäten som utjämnare eller skapare av rumsliga skillnader. Ett 
sätt att delvis överbrygga de båda synsätten skulle kunna vara att säga 
att kommunikationsnäten verkar utjämnande så långt deras inflytande 
sträcker sig och att deras brist på utsträckning skapar regionala 
skillnader. Nätverkshypotesen och med den befryntade uppfattningar står 
dock vid sidan av denna "överbryggning", eftersom de hävdar att de re
lativa positionerna inom ett nät som alla noder definitionsmässigt ingår i, 
skapar skillnader i regional utveckling. 

Som motvikt till Anderssons hypotes om den regionala utvecklingen i 
Sverige ska avslutningsvis en alternativ hypotes för perioden efter 1850 
läggas fram: 

Regional utveckling sker i vågor av koncentration respektive sprid
ning. Förändringar i produktionen, från innovationer och nya kombina
tioner av produktionsfaktorer till nya näringsgrenar och strukturom
vandling, uppträder till en början punktvis i rummet, för att därefter 
spridas. Deras koncentration och spridning kan ses som ett växelspel 
mellan agglomerativa, centraliserande och deglomerativa, decentralise
rande faktorer. En av de centrala deglomerativa faktorerna är kommuni
kationsnäten. 

Industrialiseringen i Sverige uppträder till en början punktvis i ett 
mindre antal "urban-industriella tillväxtpoler"110 och industrin koncent
reras till storstäderna och ett industribälte med Bergslagen i centrum.111 

Som Mats Lundmark och Anders Malmberg visat inleds dock redan från 
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och med 1880-talet en period med regional spridning av industrin. Mel
lankrigstiden kännetecknas av en ny koncentration av tillväxten till de 
etablerade industriregionerna, medan perioden efter 1940 utmärks av en 
markant industriell spridning och utjämning av industrins lokalisering.112 

Urbaniseringen, definierad som en långsiktig ökning av städernas an
del av rikets befolkning, inleds så smått under 1830-talet och den har en 
stigande tillväxt fram till 1880-talet. Tillväxttakten är därefter fallande 
fram till 1920-talet, då den vänder och ökar fram till 1960-talets mitt. 
Urbaniseringstakten är därefter mycket låg.113 

Sverige har internationellt sett haft en mycket låg andel av industrin i 
städerna. 1860 utgjorde städernas andel av rikets industri och hantverk 
46% och denna siffra minskade fram till 1900 till 39%. Därefter vände 
trenden igen. Den svenska industrins råvarubundna karaktär brukar of
tast anges som förklaring till dess låga andel i städerna. Det finns dock 
skäl att betona även en annan faktor bakom Sveriges spridda industriali
sering och låga officiella urbaniseringstakt under industrialiseringsfasen, 
nämligen järnvägen. 

Det svenska järnvägsnätet formades till en kompromiss mellan en pla
neringsprincip och en marknadsprincip, men med övervikt åt marknads
principen. Stambanorna kan, även om deras huvudnoder låg i Stockholm, 
Göteborg och Malmö, sägas vara utlagda enligt planeringsprincipen. Ett 
tecken på detta är att de i stor utsträckning drogs vid sidan av de be
fintliga städerna. Förhållandet att städer, andra orter och företag kunde 
bilda privata järnvägsbolag och bygga banor, gjorde emellertid att järn
vägsnätet kom att anpassas till var efterfrågan var störst, nämligen till 
stora och/eller expanderande orter. Orter på en så hög nivå i ortshierar
kin som de mellanstora städerna hade tillräckliga resurser, eller tillräcklig 
transportmarknad, för att finansiera dessa investeringar. Det var med 
andra ord så att dessa orter "drev fram" järnvägen, snarare än att järnvä
gen inledningsvis var någon drivkraft för dem. Transportmarknadens 
"kritiska nivå" för järnvägsinvesteringar låg vid mindre orter.114 

Förbindelsemässigt kom järnvägarna att fylla en dubbel funktion. 
Dels förbättrade de de inter-regionala förbindelserna mellan olika regio
ner, dels förbättrade de de intra-regionala förbindelserna mellan stad 
och omland, vilket stärkte de ekonomiska banden dem emellan och suc-
cesivt omvandlade landsbygden i urban riktning. 

På det nationella planet röjde järnvägen undan avsevärda hinder för 
en nationell marknad och förde därmed - helt i enlighet med Adam 
Smith's uttalande - upp perifera regioner på en transportnivå, kanske 
inte jämförbar med städernas närområden, men i varje fall på en relativt 
sett betydligt närmare nivå. Jämfört med före järnvägarna hade förut
sättningarna för ekonomisk utveckling och industrialisering i perifera re
gioner avsevärt förbättrats. 

Mekanismerna för järnvägens inverkan på den regionala utvecklingen 
fanns dock på lokal nivå - i de enskilda stationsorterna. Förbindelserna 
mellan städer och omland krävde att stationer upprättades längs banorna. 
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Via dessa fick landsbygden inte bara förbindelser med sin centralort 
utan även med "hela landet". Kring stationerna växte stationssamhällen 
upp, ofta med nystartade industrier som viktiga arbetsplatser, vilka hade 
lokalt rekryterad arbetskraft. Många av dessa stationssamhällen genom
gick en stabil tillväxtprocess och upphöjdes administrativt till munici-
palsamhällen, köpingar eller till och med städer. 

Järnvägarna skapade sålunda orter på landsbygden med transportmäs
sigt lika goda förutsättningar som städerna, vilket skapade goda incita
ment för "landsbygdens industrialisering". Inte heller taxemässigt miss
gynnades stationerna längs banan i förhållande till knutpunkterna. 

Landsbygdens industrialisering och urbanisering försiggick inte på 
städernas bekostnad. Över en miljon människor lämnade Sverige under 
den stora emigrationsvågen. Städernas förutsättningar att suga upp detta 
befolkningsöverskott skulle snarare ha varit ännu sämre om de inte byggt 
ut förbindelserna med landsbygden i fysisk och ekonomisk mening. På 
regional nivå bidrog järnvägen med andra ord till en förhållandevis sta
bil befolknings- och industriutveckling. Bakom byggandet av stambanor
na låg en uttalad målsättning att utveckla hela landet genom att kom
mersialisera jordbruket och vidga marknaderna för industrin. Det kan -
med undantag av inlandsbanan genom Lapplands ödemarker - hävdas att 
denna målsättning uppfylldes. 

Genom att järnvägarna och senare bilismen avsevärt minskade trans
porthindren och därmed vidgade marknaderna, påskyndade de struktur
omvandlingen från jordbruk till industri och tjänster. Det fanns dock 
regioner där kommunikationsnätens inflytande blev för svagt eller inte 
var tillräckligt för en balanserad regional utveckling. Sydöstra Sverige 
hade redan före järnvägsepoken gått in i en agrar stagnation.115 Regio
nen erhöll ingen stambana och de privata banorna var där, till skillnad 
från övriga landet, huvudsakligen smalspåriga, med lägre kapacitet och 
omlastning vid samtrafik med normalspårnätet som följd. I skogslänen 
innebar den glesare befolkningen att järnvägen där inte kunde "urbani
sera" landsbygden på samma sätt som i södra Sverige. Båda dessa regio
ner blev avfolkningsregioner och industrialiserades sent. 

Den regionalt och lokalt sett spridda industrialisering och urbanisering 
på "låg nivå" som ägde rum kring järnvägsstationerna var ekonomiskt 
sett optimal. Den nyttjade lokala råvaror som av transportkostnadsskäl 
var dyrare att använda i städerna. Den nyttjade lokal arbetskraft och 
undvek därmed den flyttnings tröskel, som gör arbetskraft till en - i 
jämförelse med kapitalet - trögrörlig produktionsfaktor. Detta optimala 
resursutnyttjande torde inte ha varit en oväsentlig faktor bakom den 
internationellt sett anmärkningsvärda tillväxt vårt land upplevde 1870-
1970. 
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SUMMARY 

This study deals with the relationship between communications networks 
and economic structure in medium-sized Swedish towns 1850-1970. It 
takes as its starting point the so-called network hypothesis, which, stated 
very briefly, affirms that the spatial distribution of non-agrarian indust
ries is influenced by the nation's primary communications network, so 
that population and expanding economic activities are concentrated at 
the nodal points of the networks in proportion to the accessibility of 
these nodal points. Posed as an alternative to this is a "reverse network 
hypothesis", stating that the supply of communications in a locality is 
determined by its demographic, economic and industrial growth and 
strength. 

Starting off from the network hypothesis, the following working hy
potheses were posed for study: 

1. The new primary network, the railway, differs considerably from 
the earlier shipping network with respect to accessibility and nodality. 

2. Nodality and accessibility in the secondary network, the road 
network, differs little from nodality and accessibility in the railway 
network. No change occurs when the road network takes over the role of 
primary network. 

On the assumption that the significance of the network factors ex
ceeds that of the other factors of production, the following working hy
potheses were also posed: 

3. The periods of large-scale expansion and reconstruction of 
networks ought to be those when the economic structure becomes unstable 
and changes are taking place in the modernity and growth centres of the 
urban system. 

4. The modernity of the economic structure, the element of expanding 
and contracting industries respectively, should co-vary positively with the 
position of the population centres in the networks. 

5. Towns which became linked into the network at an early stage gai
ned a lead in new forms of enterprise, in expansion of product-competi
tive branches and in slimming-down of price-competitive branches. In 
brief: the moment of link-up into the network has a bearing on the mo
dernity of the economic structures. 

6. The laying-out of the railways' trunk routes alongside established 
urbanised areas had a crucial influence on regional development and the 
pattern of population centres in Sweden. 

The study has been concentrated on medium-sized towns in Sweden. 
These have been defined as those which were ranked 4th-20th in terms 
of population at two points in time: the year 1900, when industry had 
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established a foothold and the most important railways had been built, 
and the year 1970, at the end of the period studied. Thus the group stu
died comprises 22 towns. These towns have formed Sweden's regional 
centres, and they are a sufficiently large - and fairly homogeneous -
group to enable statistical testing of the hypotheses to be carried out. 

Two types of measure, accessibility and nodality, have been con
structed for the purpose of establishing the positions of the towns in the 
communications networks. The former of these measures is calculated 
for each town as the sum of the population of other towns divided by 
the distance to the town in question. This measure of accessibility 
differs from the "usual" accessibility calculations in that the population 
of the town in question is not included. The reason for this is that the 
main interest of this study is in accessibility within the networks. The 
second measure, nodality, is calculated by quantifying the towns' access 
to the links of the networks in question and evaluating their quality. 

The networks included in the study comprise shipping, railways and 
roads. The telecommunications network was studied and quantified as 
well, but its lack of differentiation made it difficult to use in the statis
tical analyses and the comparisons with other networks. Air transport 
services have been excluded on the ground that the great expansion in 
this field came after the end of the period of investigation. 

The most important findings can be summarised as follows: 

1. A decisive change took place in the relationship between the acces
sibility of coastal towns on the one hand and that of inland towns on the 
other, once the railway network displaced shipping as the primary net
work. The positions of inland towns improved considerably compared 
with those of coastal towns. When the road network gradually assumed 
the role of primary network with the rise of mass motoring, the diffe
rences of accessibility compared with the railway network were immate
rial, since in principle the orientation of railways and main roads coinci
des. 

2. There is a relationship between the communications networks and 
changes in the economic structures of towns during at least the first half 
of the period studied. The direction in which this relationship functions 
seems primarily to be that structural change precedes railway expansion. 
Among the various economic sectors and branches the link is most pal
pable between total industry and railways (and roads). This relationship 
changes direction as time goes on, and the process can be broken down 
into four phases: 

I. From 1850 (and perhaps somewhat earlier) to the 1870s, it is the 
towns with the most vigorous growth of population and industry which 
"attract" railways and are active in expanding them. During this period, 
everything points to the "reverse" network hypothesis as the explanation 
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of this development. During this early period it can also be seen that up 
to the 1860s, industry has a weak correlation with shipping, but that this 
relationship is non-existent by 1880. This reflects the displacement of 
shipping by railways as the primary network, which took place during 
the period 1860-1880. 

II. From the 1870s until immediately after the turn of the century in 
1900 an interaction was going on between the railways and the industries 
of the towns. This two-way relationship lies at a statistically guaranteed 
level and rises all the time. 

III. After 1900, the economically most important railways were alrea
dy in place. With a few exceptions, the minor lines which were added 
did not involve changes in the accessibility relationships between the 
medium-sized towns. In other words industry was no longer influencing 
railway expansion. On the contrary, until 1950, an adaptation of industry 
to accessibility within the railway network was going on - a process 
which became slower and slower as the adaptation became closer. During 
this phase, when railways and industry had already etablished a firm re
lationship, the network hypothesis seems to offer an explanation of what 
was happening. 

IV. After 1950, the growth of the service sector had become so ex
tensive that the medium-sized towns began to experience deindustriali-
sation. The linkage between rail and road accessibility and industry be
gan to weaken at the same time. However, the growth of the service 
sector exhibits no clear connection with accessibility within the commu
nications networks. 

Thus, the general relationship between the networks and economic 
activities, reflected in the fact that railway expansion and Swedish in
dustrialisation coincided in time, shows itself to consist, as far as the 
medium-sized towns are concerned, of different periods between which 
the chain of cause and effect changes direction. Certain towns, such as 
Norrköping, Borås and Eskilstuna, were industrialised prior to the ex
pansion of railways, and they were active in securing good rail links; 
other towns, such as Landskrona and Jönköping, became industrialised 
in conjunction with the arrival of the railways but strove actively to 
secure new lines linked to themselves; a third group of towns, including 
Linköping and Södertälje, did not industrialise seriously until the 
railways' influence had been operative for a long time. 

The second great structural economic change during the period stu
died was the rise of the service sector, which coincided in time with 
the expansion of road traffic and motoring and the change of primary 
network which became manifest during the 1960s. However, it has not 
been possible to discover any relationship in any direction between total 
service sector development in the medium-sized towns and their accessi
bility within the road network. It might be possible to detect such a re
lationship if the period studied were prolonged further forward in time. 
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Nevertheless the service sector (excluding trade and communications) 
did reveal a correlation with one network variable, viz road nodality. 
However, it turned out that the road nodality of towns was determined 
to a large extent by whether they were situated inland or on the coast, 
and that coastal towns have fewer roads because they possess only "half" 
a hinterland/catchment area. Thus it is hardly surprising that during the 
latter part of the period studied, service-sector expansion dependent on 
hinterland was greater in towns with a whole hinterland and less in 
towns with a "half" hinterland. This can be regarded as corroboration of 
the central place theory, which states inter alia that the production of 
services in a locality is determined by the market size and economic 
level of the hinterland/catchment area. 

3. The timing of link-up to the railway has a negative influence on 
the modernity of industry. What seems to happen, quite simply, is that 
good communications delay the need for structural change. The main 
explanation probably lies in the fact that the early railway towns were 
dominated by what were then the biggest industrial branches, primarily 
the textile and foodstuffs industries - which early on had declining sha
res - and that these branches remained dominant in these towns. The 
early linking-up of these towns to the railways and their efforts to es
tablish new lines furnished their - structurally speaking - old industries 
with the conditions for dominating the national market in their branch 
and retaining this dominance. On the other hand the conditions for the 
emergence of new, expanding branches, notably the metallurgical 
industries, did not exist in these towns, but were better developed in the 
towns where the railway came late and where the absence of any other 
developed industries gave scope for expansion. But the timing of link-up 
with the railway seems to have been of no significance as far as the 
modernity of the service sector is concerned. 

In a study made in 1907, the celebrated Swedish economic historian 
Eli F Heckscher concluded that the influence of railways on the towns 
was "difficult to find". Considering when it was made, Heckscher's pro
nouncement seems quite natural in the light of these results. However, 
looking at the results for the period after the turn of the century, we 
can see that Heckscher made his study "too soon". The strong correlation 
between the towns' total industry and the railways, especially after the 
turn of the century, seems to be expressive of a general tendency for in
dustry to search for locations which are economically advantageous from 
the transport standpoint. However, the more industry is broken down in
to branches and sub-branches, the more this general tendency gives way 
to all the other location factors, which may be specific to the product 
type, the individual firm, the sub-branch or the branch of industry. 
Thus, as far as industry is concerned, communications during this period 
are a factor which exerts influence primarily at the macro level, while at 

165 



the micro level they merely form a base on which an array of other lo
cation factors are collected and evaluated before decisions are made. The 
relationship during the earlier period, when the railway was a dependent 
variable, can be viewed in a similar way. It was only large aggregates, 
such as size of population and total industry, that were capable of exer
cising a statistically significant influence on expansion of the railways. 

If the few correlations between networks and industrial branches and 
their sub-branches are viewed from the perspective of branch cycles, it 
can be seen that the majority of them occur when the branches are in 
phases of stagnation or decline. This may be an indication that the net
works are of a certain significance for the survival of the industries in 
these phases of the branch cycle, when price competition rather than 
product competition prevails. This is not in harmony with the theory of 
product cycles, which states that accessibility is of greatest importance in 
the initial, expansive phases of the product cycle and that during the la
ter phases production tends to be located at peripheral sites. Since the 
measures used in this study are generally too crude to capture the pro
duct cycle's initial phase, and furthermore the three large cities (Stock
holm, Gothenburg and Malmö}, where frequency of innovation ought to 
be highest, are omitted, the absence of linkage in this phase is natural if 
anything. But what is more plausible is that any linkage with the expan
sive phase is lacking too. However, it ought to be pointed out that these 
interpretations are based on a very small number of correlations. There 
is usually no relationship between the branches' position in the branch 
cycle and networks. 

The relationship between the service sector's levels and the networks 
seems to be the opposite of that with industry. While both trade and 
communications and the rest of the service sector as a whole showed 
only some occasional and faintly positive co-variance with the networks, 
several service branches displayed long-term, stable and highly signifi
cant correlations. One of the reasons for this difference is that the ser
vice sector consists of two segments with quite different location prin
ciples: on the one hand, activities located by political decision, such as 
defence and administrative organs; on the other, branches dependent on 
hinterlands/catchment areas and markets, such as hotels and restaurants, 
education and banking and insurance. These latter branches can be said 
to be market-dependent in terms of urban place theory, that is to say, 
they require that to a large extent their consumers should come to the 
location and consume the service there. For natural reasons, therefore, 
their size is influenced by the size of the region/hinterland and by the 
supply of links with it, whereas the size of the former branches is 
usually relatively independent of the hinterland and the degree of acces
sibility and nodality. When the two groups are lumped together in the 
"service sector" the result cannot be other than very unclear relationships 
with the communications networks. 
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To supplement the study of the medium-sized towns, an scrutiny has 
also been made of the influence of communications networks at the re
gional level. The result of this examination seems to be to single out 
communications more unequivocally as the driving force. At the county 
level, the growth of industry over ten-year periods seems to have been 
influenced by the density of the communications networks, particularly 
the railway network. This influence is strongest up to 1910. The expla
nation presumably lies in the fact discovered by Heckscher, viz that in 
Sweden, very feebly industrialised as it was in international terms, the 
railways created "industrial focal points in the countryside" - the station 
villages. At this level of the urban hierarchy the railway was a vital 
factor in industrial growth, and at county level this tendency predomi
nated over conditions in the towns, which were still small. 

A comparison between the results for the medium-sized towns and 
the counties thus indicates partially divergent causal connections between 
structural economic changes and the communications networks, primarily 
the railways. While structural change in the towns appears mostly to 
have preceded railway expansion (as long as the railways were being ex
panded), it seems that at county level, where the countryside still pre
dominated over the towns in terms of population, the railways enforced 
structural change. The structural transformation of the%towns came ear
lier than that of the countryside, and even if the overall forces that go
verned structural transformation were the same, the direct catalysts were 
of different types. 

The Swedish economist Åke E Andersson has propounded a hypothe
sis to the effect that the pattern of Sweden's regional development du
ring the twentieth century was formed by the railway and road net
work's having given hierarchically superior roles to a number of towns 
at the turn of the century. Productive capital was assembled at these 
main nodal points in proportion to their relative accessibility within the 
networks. According to the hypothesis, this circumstance even came to 
determine the regional distribution of incomes and gradually also the 
population, since these nodal points were given the role of functioning 
as collecting points between their own and other parts of the country. 
The results of the present study suggest an almost completely contrary 
cause-and-effect relationship: 

1. The regional and national centres were not "given superior roles" 
by the communications networks. On the contrary, the towns secured 
linkage to the communications networks in proportion to their popula
tion and industrial growth. Thus the fact is, rather, that the productive 
capital in these regional centres created communications networks rather 
than the reverse. Of the twentytwo towns included in the present study, 
thirteen only had private railways to begin with. 

2. The significance of railways for regional development did not lie 
in the regional centres. On the other hand, from the early decades of the 
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twentieth century onwards at least, the railway seems to have been a 
crucial factor in the diffusion of private capital to the new industrial 
focal points in the countryside - the station villages. The population 
centres at this level of the urban hierarchy were too small - sometimes 
they did not even exist before the railways - and had too little produc
tive capital to be able to attract railways, but when the railway did come 
and created radically improved transport conditions, the productive ca
pital came as well. 
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APPENDIX 

Om de huvudsakliga källorna för undersökningen 

De huvudsakliga källorna för undersökningen kan delas in i två grupper: 
källor för beräkningarna av de olika tillgänglighets- och nodali tetsmåtten 
och källor för uppgifter om näringsstrukturen. 

Tillgänglighetsmåtten baseras på uppgifter om avståndet mellan alla de 
i undersökningen ingående tjugotvå städerna plus de tre storstäderna, 
samt på uppgifter om städernas folkmängd. Folkmängden har hämtats ur 
SOS Historisk statistik för Sverige samt ur Folkräkningarna. Avstånden 
mellan städerna inom järnvägsnätet har erhållits ur BiSOS, serie L Sta
tens Järnvägstrafik, SOS Allmän Järnvägsstatistik samt jubileumsskriften 
Sveriges Järnvägar hundra år (1956). Tryckta uppgifter över olika banors 
längd har kombinerats och jämförts med de i dessa publikationer ingå
ende kartorna. Avstånden mellan städerna i vägnätet baseras på 
avståndstabellen i Kungliga Automobilklubbens (KAK:s) vägatias över 
Sverige 1948. Det har genom jämförelser med äldre och nyare vägkartor 
konstaterats att avståndsskillnader, som uppkommit genom om- och ny
byggnader av vägar, varit så små att deras inverkan på tillgänglighets
måttet blivit helt försumbar. Städernas avstånd i sjöfartsnätet baseras hu
vudsakligen på skalmått ur kartor. Kanalers längd har kontrollerats med 
uppslagsverk, främst Nordisk Familjebok, tredje upplagan. 

Nodalitetsmåtten i järnvägs- och vägnäten baseras på antalet banor 
respektive vägar som leder till och från respektive stad, samt dessa ba
nors/vägars klassificering. Uppgifterna för järnvägsnodaliteten har häm
tats ur de ovan nämnda källorna. För beräknande av vägnodaliteten har 
Generalstabens kartor och KAK:s vägatlaser och vägkartor använts och 
den i respektive utgåva använda klassificeringen av vägarna har nyttjats. 
Sjöfartsnodaliteten har inte gått att beräkna på liknande sätt. Där har 
istället hamndjupet fått användas som kapacitetsmått. Uppgifter om dju
pet i städernas hamnar har hämtats ur Sjökarteverkets arkiv (för 1850); 
Byström, H (1875) Sveriges lastageplatser; Directory of Swedish ports 
and shipping 1927-28; Hazelius, A och Larsson, W (1888) Svensk 
Hamnlots, samt Nordisk Familjebok, tredje upplagan (för 1930). 

Uppgifter om de mellanstora städernas näringar har hämtats ur in
dustristatistiken samt folkräkningsstatistiken. Industristatistikens primär
material har används för uppgifter om industrigrenarnas fördelning i de 
enskilda städerna före 1896, samt för alla uppgifter om industrins un
derbranscher. Uppgifter om industrigrenarna på stadsnivå 1896-1965 har 
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i övrigt hämtats ur BiSOS, serie D, Fabriker och manufakturer fram till 
1910 och därefter ur SOS Industri. 

Råtabeller till folkräkningarna har 1870-1890 använts för uppgifter 
om den samlade näringsstrukturen i de mellanstora städerna. För upp
gifter om tjänstesektorns delbranscher har råtabeller även använts 1900 
och 1930-1970, medan användbara råtabeller saknats för de mellanlig
gande åren. Övriga uppgifter om den samlade näringsstrukturen har 
hämtats ur BiSOS, serie A, Befolkning 1900; SOS Folkräkningarna 1910-
1960 samt SOS Folk- och bostadsräkningarna 1965-1970. 
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NOTER 
1 Smith (1904, sid 148). Citatet är hämtat ur Pawson (1977), ur vilka även de följande cita

ten hämtats. 
2 Schumpeter (1939, sid 341-6). 
3 Rostow (1971, sid 55). 
4 Se t ex Hirschman (1958, sid 84). 
5 Dillard (1985, sid 309f). 
6 Jörberg (1961, sid 13, 65, 152, 168 (not), 192 och 362). 
7 Se Sörlin (1988, bl a sid 71-80). 
8 För en sammanfattning av Fritz Voigts ståndpunkt se Huber (1979), i Fremdling och Tilly 

(Hrsg), (1979, sid 27- 53). 
9 Se bl a Heckscher (1907). 
10 Törnqvist (1963). 
11 Jörberg (1961, sid 192f) påpekar att uppkomsten av storföretag med flera, geografiskt 

spridda tillverkningsenheter, liksom kartellbildandet under och strax efter sekelskiftet 
knappast varit möjligt utan den utbyggnad av informationsnätverken som skedde under 
1800-talets sista årtionden. 

12 Gunnar Törnqvist har tillhört pionjärerna på detta forskningsfält. Se t ex Törnqvist (1968, 
sid 99-107). 

13 Sammanfattningen bygger på Pred (1973) och Pedersen (1975, Kap 4 och 6). 
14 Andersson och Strömquist (1988, sid 12). 
15 Sammanfattningen baseras på Andersson & Strömquist (1988, passim). 
16 Anderssons tillämpning av nätverkshypotesen på den svenska regionala utvecklingen gjor

des första gången i A ndersson (1978). 
17 Andersson (1985, sid 240). 
18 Andersson (1985, sid 240). 
19 Fogel (1964). 
20 Fishlow (1965). 
21 För en sammanfattning se O'Brien (ed), (1983), som även innehåller bidrag om olika län

der. 
22 O'Brien (1983, sid 12f). 
23 Fremdling och Tilly (Hrsg), (1979, sid 27-53). 
24 Fremdling och Tilly (Hrsg), (1979, sid 53-55). 
25 Pred (1973). 
26 Se Warntz (1965); Pedersen (1975); Norborg (1967). 
27 Deurloo och Hoekveld (1981), i Schmal H (ed), (1981). 
28 Heckscher (1907). En kortare version av avhandlingen, med namnet "Nationalekonomisk 

historik" utkom året innan i första bandet av SJ:s 50-årsjubileumsverk "Statens Järnvä
gar 1856-1906" 

29 Heckscher (1907, sid 77). 
30 Heckscher (1907, sid 77). 
31 Heckscher (1907, sid 91). 
32 Heckscher (1907, sid 130). 
33 Picard (1918). 
34 Rossi (1987, sid 78) och (1990, sid 189). 
35 Se SOU 1991:82:9 Infrastruktur och produktivitet, sid 49ff. 
36 Bäcklunds del av projektet kommer att redovisas senare. 
37 Andersson (1985, sid 240). 
38 Se t ex diagram 9:4. 
39 Automatiseringen av det svenska telenätet tog t ex närmare 40 år att genomföra. 
40 Pred (1969, sid 78ff, 98ff, 108ff och 122ff). 
41 Andersson, m fl (1984, sid 156). 
42 Förlopp som detta sammanfattas i den s k produktcykelhypotesen. Se t ex Norton och 

Rees (1979); Freeman, Clark och Soete (1982) och Van Duijn (1983). 
43 Se sid 7. 
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44 Städer som ekonomiskt och geografiskt - om än inte förvaltningsmässigt - utgör delar av 
Stockholm har inte medtagits i rangberäkningarna. Solna och Sundbyberg, som enligt 
kriteriet borde varit med, har därmed utelämnats. Detsamma gäller Söderhamn som strikt 
befolkningsmässigt borde ha ingått bland undersökningsstäderna, men som har en 
befolkningstopp just 1900. Luleå, som nämns av Andersson, tillhör inte vid något tillfälle 
de tjugo största städerna och ingår därför inte heller i u ndersökningsgruppen. 

45 SOU 1989:55. Fungerande regioner i samspel. 
46 Produktionsfaktorn jord och de naturresurser som är bundna i den, brukar oftast uteslutas 

ur produktionsfunktionerna. 
47 För ett exempel på en användning av årgångsteorin se Bentzel (1978). Insikten om att 

kapitalet består av olika årgångar härstammar dock ända från Böhm-Bawerk. Se även 
Wicksell (1966, sid 171ff). 

48 Dahmén (1980, sid 28). 
49 Dahmén (1950, sid 46). 
50 Dahmén (1980,sid 49). 
51 Dahmén (1980, sid 47) hänvisar för denna definition till Schumpeter. 
52 Dahmén (1980, sid 48). 
53 Se bl a Rosenberg (1976, s 61ff). 
54 Dahmén (1980, sid 28). Kursivering i originalet. 
55 Kuznets (1930, särskilt kapitel 1). Se även Kuznets (1971, s 326 ff). 
56 Hirsch (1965), var det första verk som uppmärksammade produktcykelns rumsliga aspek

ter. Denna mycket förenklade sammanfattning bygger främst på Andersson och Johansson 
(1984). 

57 Marshall (1987, kapitel 4). 
58 För en översikt av nätverksbegreppets användning i olika samhällsvetenskapliga dicipliner 

se Karlqvist (red) (1990). 
59 Sahlberg (1970), där det bl a konstateras att det framför allt var personer i ledande admi

nistrativa funktioner som nyttjade flyget och att en stor del av resorna avsåg kontakter 
inom den egna näringsgrenen. 

60 I de tillgänglighetsberäkningar som genomförts har hänsyn till nätverkets förändringar 
endast tagits beträffande järnvägen. För vägnätets del har det antagits att kortaste av
stånden mellan städerna endast förändrats marginellt under undersökningsperioden. Av
stånden har därför baserats på KAK:s bilatias 1950. 

61 För en bedömning av centralortsteorins kontra nätverkshypotesens betydelse för de mel
lanstora svenska städernas befolkningsutveckling hänvisas till Bäcklunds del av projektet. 

62 Se t ex Jonasson (1957, sid 4). 
63 Ett ytterligare problem, av mer praktisk natur, är att industristatistiken ger uppgifter om 

förädlingsvärden först från och med 1952. 
64 Nilsson (1989:b, kap. 6.2.2 och 9.2.3). 
65 Se t ex BiSOS serie A, Befolkning 1880, sid XXXIIf, där det framgår att enbart gruppen 

födorådstagare med tjänare och familjemedlemmar utgjorde 68,7 % av gruppen "övriga". 
66 Träindustrins andel av den totala industri produktionen sjunker faktiskt från 18,0 % 1890 

till 17,5 % 1895 och 17,4 % 1896. Se Schön (1988, tabell II). 
67 Detta avsnitt bygger på Ahlström (1985, sid 16ff). 
68 Gårdlund (1942, sid 152). 
69 Gårdlund (1942, sid 99). 
70 Heckscher (1907, sid 58). Citationstecken i originalet. 
71 Uppgifterna i detta stycke är främst hämtade ur kapitlet "Statsbanornas elektrifiering" i 

Sveriges järnvägar hundra år (1956). 
72 Uppgifterna här bygger huvudsakligen på Gustafsson (1987, sid 83-104). 
73 För järnvägs- och vägtillgänglighet bedömdes en indelning i fem grupper vara optimal. 

Den oförklarade variationen i d eras värden var då 8% respektive 7%. För sjöfartstillgäng
ligheten återstod efter indelning i fy ra grupper, 6% av variationen att förklara. 

74 Eftersom nodaliteten inte är en lika stabil variabel som tillgängligheten är den andel av 
variationen som återstår att förklara efter clusterindelningen betydligt större. För järn-
vägsnodaliteten återstår efter fem duster 18%, för sjöfartsnodaliteten återstår efter fyra 
duster 8% och för vägnodaliteten återstår efter fyra duster 24%. 
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75 Även järnvägs tillgängligheten har korrelerats med strukturomvandlingen. Samvariationer
na är inte lika tydliga i detta fall, men bekräftar i princip resultaten av nodalitetens kor
relationer med strukturomvandlingen. 

76 Även från och med 1880, då folkräkningsmaterialet innefattar nästan alla mellanstora stä
der, förekommer skillnader gentemot industristatistikens material, eftersom uppgifterna 
insamlats av olika myndigheter och efter olika kriterier. Samvariationsberäkningarna med 
nätverken från och med 1880 uppvisar därför vissa skillnader, även om tendensen är den
samma oavsett vilket av materialen som används. 

77 Heckscher (1907) visade i o ch för sig att folkmängden ökade i orter strax innan de anslöts 
till järnvägen, som en följd av förväntningarna på det nya transportmedlet. Däremot 
torde det vara svårt att visa att in àustri expanderat på grund av positiva förväntningar, 
innan järnvägen anlänt. 

78 Moberg (1983, sid 110). 
79 Linköpings Historia 4. (1978, sid 108f). 
80 Se t ex Hillbom R (1983, sid 39ff) om Karlskrona; Gullberg E och Améen L (1971, sid 236f) 

om Jönköping; Johannesson G (1980, sid 240ff) om Helsingborg; Borås (1933, sid 302ff) 
om Borås och Svallhammar (1991) om Västervik och Vimmerby. 

81 Borås (1933, sid 317). 
82 Linköpings Historia 4. (1978, sid 142). 
83 Större inkorporeringar har givetvis borträknats vid beräknandet av folkmängdens föränd

ringar. 
84 El-, gas- och vattenverk har utelämnats. 
85 I råtabeller förvarade i a rkivet för institutionen för ekonomisk historia vid Umeå Universi

tet återfinns korrelationskoefficienter mellan variablerna för samtliga mättillfällen; alltså 
även de mycket "långsiktiga" sa m va ria t ion erna. 

86 Då uppgifter ur industristatistiken funnits tillgängliga för vart femte år, medan nätverks
variablerna beräknats för vart tionde år, blir tidsförskjutningarna vid korrelationsberäk
ningarna 5 år varannat beräkningstillfälle och 10 år vid varannat beräkningstillfälle. 

87 Sambandet mellan dessa industrigrenar och moderniteten visar sig tydligt i a tt korrelatio
nerna mellan industrins modernitet 1895 och grafisk industri och massa- och pappersin
dustri samma år var 0,73, respektive 0,76. 

88 Uttrycket gerschenkroneffekt används som beteckning på den skillnad mellan olika index 
som blir en följd av den ekonomiska omvandlingen. 

89 Nilsson (1972) och Krantz och Nilsson (1975). 
90 Schön (1979, sid 89-92). 
91 Josefsson och Örtengren (1980). 
92 Ljungberg (1990), särskilt kapitel 4 på vilket följande referat baserats. Ljungberg (1991) 

fortsätter analysen av prisförändringar och industriell omvandling och granskar där 
Krantz' och Nilssons och Josefssons och Örtengrens arbeten. Han riktar skarp kritik, sär
skilt mot de sistnämnda. 

93 Ljungberg (1990 sid 75). 
94 Glete (1983, sid 23f). 
95 Jonasson (1957, sid 131). 
96 Jonasson (1957, sid 122). 
97 I korrelationsberäkningarna har Karlskrona plockats bort eftersom Örlogsvarvet i folkräk

ningarna fram till 1940 inte klassificeras som industri, utan som tillhörigt tjänstesektorn. 
98 Se Lundmark och Malmberg (1988), särskilt kapitel 8 där drivkrafter bakom industrins re

gionala spridning diskuteras. 
99 Isacson och Magnusson (1983, sid 12ff). 
100 Dahmén (1950, sid 17) påpekar att "specialiseringen blev dock inte mycket allmän förrän 

mot seklets slut och under 1900-talets första decennium och nådde inte ens under denna 
tid särskilt långt" och förklarar den ökande specialiseringen med att avsätt
ningsmarknaderna vidgas utöver de lokala och regionala ramarna. 

101 Se kapitel 6. 
102 Jonasson (1957, sid 294ff). 
103 Som deflatorer har använts branschernas produktionsvärden i fasta priser på riksnivå, 

hämtade från Schön (1988). 
104 Se tabellbilagan, tabell A:37-A:46. 
105 Heckscher (1907, sid 127 och 132). 
106 Jfr Andersson (1985, sid 240). 
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104 För en utförlig analys av mellankrigstidens industriella strukturomvandling se Dahmén 
(1950). 

108 Gårdlund, (1942, sid 295ff), Lundmark och Malmberg (1988, sid 60f). 
109 Heckscher (1907, s 130). 
110 Nilsson (1989b, kap 5 och s 278ff). 
111 Se Lundmark och Malmberg (1988, sid 52ff), som beskriver industrins länsvisa ställning 

1870. 
112 Lundmark och Malmberg (1988, s 55ff). 
113 Nilsson (1989b, kap 4). 
114 Ur den synvinkeln är denna undersöknings val att studera de mellanstora städerna mind

re lyckat. 
115 Se Söderberg (1984). 
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DIAGRAMBILAGA 
Diagram B:l. Jord- och stenindustrins genomsnittliga andelar av de mellanstora städernas 
industri (vänstra skalan) och antalet städer med jord- och stenindustri (högra skalan) 1850-
1965. 

Antal städer 

18'5Û ' 1870 ' 18'9Ö ' 19ÏÔ ' 19'3Ö ' 19'5Ö 
1860 1880 1900 1920 1940 1960 

Ar 

Antal 
städer 
Jordàsten-
industrin 

Källa: Se appendix. 

Diagram B:2. Korrelationskoefficienten r mellan jord- och stenindustrin 1875-1965 och järn-
vägsnodaliteten i alla städer, respektive exklusive Gävle, Karlskrona och Uppsala, 5 eller 10 
år tidigare. 

0.5 
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• 

• Sig 95% 
0 Sig 90% 

--- JN exkl Gä 
Kka à Up 
JN 

1880 1900 1920 1940 1960 
1890 1910 1930 1950 

Ar 

Källa: Se appendix. 
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Diagram B:3. Träindustrins genomsnittliga andelar av de mellanstora städernas industri 
(vänstra skalan) och antalet städer med träindustri (högra skalan) 1850-1965. 

Antal städer 
15 25 

20 

1 0  

5 

— Antal 
städer 
Träind. % 

is'só ' 18*70 ' 18*90 ' 19'1Ó ' W3Ó ' Ig'SÓ ' ' 
1860 1880 1900 1920 1940 1960 

Ar 

Källa: Se appendix. 

Anm: Det ligger nära till hands att tro att träindustrins kraftiga uppgång från och med 1890 
enbart är en följd av den förbättrade industristatistiken. Som påpekats i b l a appendix bygger 
dock diagrammet på de av städernas magistrat insända uppgifterna vilka oftast innehöll be
tydligt mer industri i staden än de av kommerskollegium publicerade officiella uppgifterna. 
Det faktum att den kraftiga uppgången inleds redan under senare delen av 1880-talet, dvs 
före industristatistikens stora förbättring 1896, talar också för att uppgången fram till sekel
skiftet är reell. Den snabba nedgången det följande decenniet och den därefter lugnare minsk
ningen är tydliga tecken på att träindustrin snabbt når en mättnad och trängs undan av and
ra industrigrenar. 
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Diagram B:4. Massa- och pappersindustrins genomsnittliga andelar av de mellanstora städer
nas industri (vänstra skalan) och antalet städer med massa- och pappersindustri (högra ska
lan) 1850-1965. 

Antal städer 
7.5 25 

20 

5.0 

2.5 

— Antal 
städer 
Massa- & 
pappersind 

1860 1880 1900 1920 1940 1960 
Ar 

Källa: Se appendix. 

Diagram B:5. Korrelationskoefficienten r mellan massa- och pappersindustrin 1905-1965 och 
vägnodaliteten i a lla städer, respektive exklusive Umeå, 5 eller 10 år tidigare. 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

Sig 95% 
Sig 90% 
VN exkl Um 
VN 

1950 1960 
Ar 

Källa: Se appendix. 
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Diagram B:6. Grafiska industrins genomsnittliga andelar av de mellanstora städernas industri 
(vänstra skalan) och antalet städer med grafisk industri (högra skalan) 1850-1965. 

% Antal städer 
10.0 25 

2.5 

5.0 

7.5 
20 

5 — Antal 
städer 

15 

1 0  

°18'5Ö ' 187Ö ' 189Û ' 191Ö ' 19'3Ö ' 19'5Ö ' ' 
1860 1880 1900 1920 1940 1960 

Ar 

Grafisk 
industri 

Källa: Se appendix. 

Anm: Den grafiska industrin i de mellanstora städerna gör ett jättehopp direkt efter 1890. I 
motsats till vad som är fallet för övriga industrigrenar, är det troligt att denna uppgång helt 
beror på den förbättrade industristatistiken. Som framgår av tabell 8:2 ökar den grafiska in
dustrins andelar av hela industrin från 2,1% 1895 till 9,0% året efter. Tidnings- och bok
tryckerier är en av de få industriverksamheter som ofta saknas i magistratens rapporter före 
1896. Samtidigt bör det framhållas att 1890-talet var en stark expansionsperiod för trycke
rierna, bland annat på gjrund av de sjunkande papperspriserna, som pappersbrukens ökade 
produktion resulterade i. Det är ändå först från och med 1896 som kurvan kan anses ge en 
tillförlitlig bild av den grafiska industrins nivå. 

1 Jonasson (1957, sid 269f). 

178 



Diagram B:7. Korrelationskoefficienten r mellan den grafiska industrin 1905-1965 och 
vägnodaliteten i alla städer, respektive exklusive Lund och Uppsala, 5 eller 10 år tidigare. 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

Sig 95% 
Sig 90% 
VN exkl 
Lu 8c Up 
VN -0.1 

Ar 

K ä l l a :  S e  a p p e n d i x .  

Diagram B:8. Läder-, hår- och gummivaruindustrins genomsnittliga andelar av de mellan

stora städernas industri (vänstra skalan) och antalet städer med denna industri (högra ska

lan) 1850-1965. 

Antal städer 
25 

20 

— Antal 
städer 
Läder- mm 
industri % 

1860 1880 1900 1920 1940 1960 
Ar 

Källa: Se appendix. 

179 



Diagram B:9. Korrelationskoefficienten r mellan läder- hår- och gummivaruindustrin 1875-

1965 och järnvägs- och vägnodaliteten i alla städer, respektive exklusive Helsingborg och 

Örebro, 5 eller 10 år tidigare. 

0.75 

0.50 

0.25 

-0.25 

B. 'B 
B " B « H B " B. * 

_ f t  • .  

- -Q-
' Q' o 

i ~V v . .  

/ 

/ 

/ 

1880 1900 
1890 

» Sig 95% 
0 Sig 90% 

VN exkl 
He & Òr 
JN exkl 
He « Sc Ór 

— VN 
JN 

1920 1940 1960 
1910 1930 1950 

Är 

Källa: Se appendix. 

Diagram B:10. Kemiindustrins genomsnittliga andelar av de mellanstora städernas industri 

(vänstra skalan) och antalet städer med kemiindustri (högra skalan) 1850-1965. 

Antal städer 

18'5Ö ' 1870 ' 18'9Ö ' 19'1 Ö ' 19'3Ö ' 19'5Ö 
1860 1880 1900 1920 1940 1960 

Är 

-- Antal 
städer 

— Kemi-
industri % 

Källa: Se appendix. 
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Diagram B:îî. Korrelationskoefficienten r mellan kemiindustrin 1855-1965 och sjöfartstill

gängligheten i alla städer, samt exklusive Helsingborg, Landskrona och Södertälje, respektive 

Jönköping, Kalmar och Uddevalla, 5 eller 10 år tidigare. 

0.£ 

0.6 

0.4 

0.2 

- 0 . 2  

* ? * v 

• n 
\ * ' \ , H- -W X ' / \ , / « 

* i 1 
/ \ 

fc' 1 
1 \ 1 1 > 

! - 1 / j 
À- '  /  

/ / \ . »  /  / .  
• '/ \ 'y 

• 

- / 

Sig 95% 

ST exkl He 
La & Sö 
ST exkl Jò 
Kal à Ud 
ST 

1880 1900 1920 1940 1960 
År 

Källa: Se appendix. 

Diagram D:12. De mekaniska verkstädernas andelar av industrin i g enomsnitt i d e mellanstora 

städerna och antalet städer med mekaniska verkstäder 1850-1965. 

Antal städer 

18'5Ö ' 187Ó ' 189Ó ' 191Ó ' 193Û ' 195Ô 
1860 1880 1900 1920 1940 1960 

Är 

-- Antal 
städer 

— Mek. Verk. 
% 

Källa: Se appendix. 
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Diagram B:13. Korrelationskoefficienten r mellan de mekaniska verkstäderna 1875-1965 och 

järnvägstillgängligheten i alla städer, samt exklusive Södertälje, 5 eller 10 år tidigare. 

-0.15 
1880' ' 1900' " Ï9"20" ' '19'40' ' '19'60' 

• Sig 95% 
• Sig 90% 

— J&VT - Sö 
J&VT 

1890 1910 1930 
Ar 

1950 

K ä l l a :  S e  a p p e n d i x .  

Diagram B:14. El-industrins andelar av industrin i genomsnitt i de mellanstora städerna och 
antalet städer med el-industri 1850-1965. 

Antal städer 
8 25 

20 
6 

4 

2 

— Antal 
stöder 
El % 0 

1860 1880 1900 1920 1940 1960 

Källa: Se appendix. 
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Diagram D:15. Järn- och stålmanufakturens andelar av industrin i genomsnitt i de mellan

stora städerna och antalet städer med järn- och stålmanufakturindustri 1850-1965. 

% Antal städer 
8 25 

Antal 
stader 
J&S-IT 

°18'5Ô ' 1870 ' 189Ö ' 19*1 Ö ' 19 '3Ö ' 19'5Ö ' ' 
1860 1880 1900 1920 1940 1960 

Är 

J&S-manu. 

Källa: Se appendix. 

Anm: Järn- och stålmanufakturens stora språng 1870-75, då dess genomsnittliga andelar av 
industrin ökar från 0,5% till 5%, beror nästan uteslutande på industristatistikens förändrade 
klassificeringar; 1875 börjar storparten av metallbearbetningen i Eskilstuna att klassificeras 
som industri istället för hantverk och genast består eskilstunaindustrin till nära tre fjärdede
lar av järn- och stålmanufaktur. Branschens halvering mellan 1910 och 1915 är återigen orsa
kad av förändringar i industristatistiken, som i detta fall ägde rum 1913 och uteslöt en rad 
företag på gränsen mellan industri och hantverk från statistiken. 
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Diagram B:16. Korrelationskoefficienten r mellan järn- och stålmanufakturen 1895-1965 och 

järnvägsnodaliteten och järnvägstillgängligheten i alla städer, samt exklusive Eskilstuna och 

Södertälje, 5 eller 10 år tidigare. 

0.75 

0.50 

0.25 

-0.25 

-0.50 
895 ' 1 905 ' 1915 ' 1 9'25 ' 19'35 ' 1 9'45 ' 19'59'965 

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 
Ar 

Sig 95% 
Sig 90% 
JN - EsåSö 
JT - Es&Sö 
JT 

K ä l l a :  S e  a p p e n d i x .  

Diagram B: 17. Konfektionsindustrins andelar av industrin i genomsnitt i de mellanstora stä

derna och antalet städer med konfektionsindustri 1850-1965. 

Antal städer 
25 10.0 

20 
7.5 

5.0 

2.5 

1860 1880 1900 1920 1940 1960 
Ar 

Källa: Se appendix. 
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Diagram B:18. Korrelationskoefficienten r mellan konfektionsindustrin 1900-1965 och sjö

farts- och järnvägsvägnodaliteten i alla städer, samt exklusive Sundsvall respektive Lund, 5 

eller 10 år tidigare. 

0 Sig 90% 
SN -  Su 

"1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 
1905 1915 1925 1935 1945 19551965 

Ar 

Källa: Se appendix. 

Diagram D:19. Ylleindustrins andelar av industrin i genomsnitt i de mellanstora städerna och 

antalet städer med ylleindustri 1850-1965. 

Antal städer 

18'5Ö ' 1870 ' 18'9Ö ' 191Ö ' 19'3Ö ' 195Ö 
1860 1880 1900 1920 1940 1960 

Ar 

-- Antal 
städer 
Ylle. % 

Källa: Se appendix. 
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Diagram B:20. Korrelationskoeificienten r mellan ylleindustrin 1880-1965 och järnvägs- och 

vägnodaliteten i alla städer, samt exklusive Norrköping och Halmstad, 5 eller 10 år tidigare. 

0.6 

0.4 

0.2 

• Sig 95% 
— JN - Nk&Ha 

VN 
JN 

1890 1910 1930 1950 
Är 

Källa: Se appendix. 

Diagram B:21. Snickeri- och möbelindustrins andelar av industrin i genomsnitt i de mellan

stora städerna och antalet städer med snickeri- och möbelfabriker 1850-1965. 

Antal städer 
25 10.0 

20 
7.5 

5.0 

2.5 

--- Antal 
städer 
Snick. % 

1860 1880 1900 1920 1940 1960 
Ar 

Källa: Se appendix. 
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Diagram B:22. Korrelationskoefficienten r mellan snickeri- och möbelindustrin 1905-1965 och 
vägnodaliteten i alla städer, samt exklusive Södertälje och Umeå, 5 eller 10 år tidigare. 

' 1905 ' 19'15 ' 19'25 ' 19'35 ' 19'45 ' 1 955 196S 
1910 1920 1930 1940 1950 1960 

Ar 

• Sig 95% 

D Sig 90% 

--- VN -  Um&Sö 

VN 

Källa: Se appendix. 
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TABELLBILAGA 
(Källor: Se Appendix) 

TABELL A:1 . DE M ELLANSTORA S TÄDERNAS JÄ RNVÄGSTILLGÄNGLIGHET 1870-1960 

1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 

Borås 862 794 1136 1634 2077 2514 2898 3403 4313 4939 
EskiIstuna 0 1101 1507 2010 2430 3022 3436 4087 5309 6027 
Gävle 0 773 1076 1273 1545 1892 2178 2598 3375 3816 
Halmstad 0 497 1160 1342 1698 2113 2401 2845 3566 4078 
Helsingborg 820 807 1174 1341 1671 2068 2278 2741 3438 3973 
Jönköping 736 763 1024 1228 1533 1912 2188 2600 3294 3756 
Kalmar 0 564 768 990 1211 1474 1647 1960 2457 2782 
Karlskrona 0 532 816 944 1161 1440 1625 1936 2444 2785 
Karlstad 671 667 916 1093 1364 1666 1897 2253 2896 3306 
Kristianstad 677 711 1083 1247 1572 1943 2170 2593 3216 3680 
Landskrona 917 892 1421 1607 2057 2609 2932 3504 4327 4959 
Linköping 0 1001 1329 1553 1894 2378 2676 3166 4002 4491 
Lund 1479 1401 1973 2255 2938 3837 4169 5161 6392 7460 
Norrköping 861 919 1267 1470 1829 2376 2712 3252 4215 4786 
Sundsvall 0 316 433 512 630 767 1127 1335 1709 1941 
Södertälje 2860 2342 3336 3783 4449 5470 6414 7582 9646 10643 
TrolIhättan 0 994 1357 1635 2070 2491 2900 3407 4341 5024 
Uddevalla 674 781 1089 1354 2031 2500 2891 3407 4317 4980 
Umeå 0 0 0 380 465 564 642 759 971 1102 
Uppsala 1660 1458 2057 2356 2849 3497 4059 4788 6106 6803 
Västerås 0 1239 1715 1973 2456 2945 3378 4013 5158 5770 
Örebro 900 884 1200 1450 1810 2215 2517 2994 3844 4373 

TABELL A: 2. DE M ELLANSTORA S TÄDERNAS SJ ÖFARTSTILLGÄNGLIGHET 1850-1970 

1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 

Borås 0 0 0 0 0 0 0 0 
EskiIstuna 391 479 590 741 1027 1226 1484 1867 
Gävle 286 352 437 553 775 906 1080 1318 
Halmstad 315 416 568 763 1042 1235 1577 1989 
Helsingborg 451 608 817 1101 1432 1688 2120 2672 
Jönköping 190 235 296 377 514 611 748 920 
Kalmar 316 385 478 602 806 946 1152 1399 
Karlskrona 258 327 419 545 731 857 1063 1318 
Karlstad 180 226 292 380 517 616 759 931 
Kristianstad 0 0 0 0 0 0 0 0 
Landskrona 533 717 977 1379 1931 2283 3016 3982 
Linköping 318 391 488 618 841 994 1198 1453 
Lund 0 0 0 0 0 0 0 0 
Norrköping 371 455 564 719 1002 1178 1421 1741 
Sundsvall 184 226 281 356 491 578 698 855 
Södertälje 673 817 1002 1252 1756 2050 2425 2968 
TrolIhättan 232 302 408 541 732 907 1139 1388 
Uddevalla 275 370 521 699 952 1139 1446 1767 
Umeå 145 180 226 291 400 469 565 680 
Uppsala 433 528 648 815 1144 1350 1607 1973 
Västerås 382 466 577 737 1022 1204 1516 1814 
Örebro 229 279 347 442 610 718 885 1084 
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MELLANSTÄDERNAS SJ ÖFARTSTILLGÄNGLIGHET (f orts) 

1930 1940 1950 1960 1970 

Borås 0 0 0 0 0 
EskiIstuna 2111 2517 3299 3766 4546 
Gävle 1521 1800 2306 2580 3008 
Halmstad 2257 2666 3315 3799 4690 
Helsingborg 2886 3496 4351 5061 6065 
Jönköping 1048 1244 1591 1806 2224 
Kalmar 1564 1856 2329 2629 3183 
Karlskrona 1495 1772 2243 2555 3183 
Karlstad 1061 1252 1595 1816 2277 
Kristianstad 0 0 0 0 0 
Landskrona 4475 5391 6580 7544 9175 
Linköping 1654 1948 2478 2784 3375 
Lund 0 0 0 0 0 
Norrköping 1997 2367 3044 3430 4084 
Sundsvall 985 1167 1491 1681 2021 
Södertälje 3437 4065 5180 5746 6308 
TrolIhättan 1604 1889 2385 2727 3402 
Uddevalla 2063 2417 3035 3472 4304 
Umeå 771 903 1156 1303 1613 
Uppsala 2284 2694 3426 3810 4232 
Västerås 2070 2464 3162 3525 4281 
Örebro 1232 1461 1886 2133 2591 

TABELL A:3. DE M ELLANSTORA S TÄDERNAS V ÄGNÄTSTILLGÄNGLIGHET 1900-1 97C 

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 

Borås 1662 2083 2524 2903 3410 4321 4952 6856 
EskiIstuna 1955 2364 2946 3335 3974 5187 5910 7839 
Gävle 1205 1459 1783 2043 2435 3165 3580 4671 
Halmstad 1378 1732 2152 2438 2893 3617 4137 5526 
Helsingborg 1599 1984 2456 2665 3208 4008 4642 6059 
Jönköping 1363 1700 2089 2396 2852 3618 4130 5496 
Kalmar 963 1180 1422 1589 1894 2374 2693 3543 
Karlskrona 973 1197 1464 1647 1963 2473 2817 3688 
Karlstad 1317 1615 1981 2226 2633 3352 3793 5192 
Kristianstad 1278 1593 1962 2181 2612 3234 3709 4731 
Landskrona 2050 2651 3411 3831 4573 5606 6414 8530 
Linköping 1675 2036 2478 2785 3295 4159 4667 6292 
Lund 2576 3362 4395 4761 5899 7294 8515 10848 
Norrköping 1538 1905 2351 2681 3219 4175 4752 6525 
Sundsvall 628 767 932 1063 1258 1610 1829 2443 
Södertälje 4092 4802 5871 6897 8148 10337 11380 12743 
TrolIhättan 1608 2033 2449 2841 3349 4270 4939 6760 
Uddevalla 1453 1840 2268 2608 3081 3913 4514 6232 
Umeå 405 494 597 677 799 1024 1161 1562 
Uppsala 2342 2803 3434 3978 4691 5982 6669 8039 
Västerås 1974 2446 2931 3350 3985 5127 5740 7566 
Örebro 1496 1864 2284 2587 3081 3967 4519 6186 
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TABELL A:4. DE MEL LANSTORA STÄ DERNAS JÄR NVÄGSNODALI TET 1870-1960 

1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 

Borås 1 4 7 12 12 12 12 17 19 19 
EskiIstuna 0 6 6 12 12 12 12 15 15 17 
Gävle 3 6 9 12 12 12 15 20 23 
Halmstad 0 3 10 12 12 12 12 14 15 15 
Helsingborg 3 6 6 10 10 10 10 13 15 15 
Jönköping 8 8 8 11 12 12 12 17 18 14 
Kalmar 0 3 3 5 5 5 5 5 6 
Karlskrona 0 3 4 5 4 5 5 5 6 10 
Karlstad 4 8 8 8 9 9 9 12 12 12 
Landskrona 3 6 6 10 10 10 10 12 14 14 
L i nköpi ng 0 8 8 9 13 14 15 19 18 18 
Lund 8 11 14 14 22 22 22 20 21 17 
Norrköping 4 8 8 9 10 11 12 14 14 14 
Sundsvall 0 1 4 4 4 4 10 12 13 15 
Södertälje 8 8 8 11 12 13 15 17 17 17 
TrolIhättan 0 3 6 6 6 11 7 9 11 11 
Uddevalla 1 1 1 4 12 12 12 14 16 16 
Umeå 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 
Uppsala 4 12 12 12 13 16 16 21 21 21 
Västerås 0 6 6 6 6 6 6 6 10 10 
Örebro 7 7 7 11 13 12 14 16 18 18 

TABELL A:5 . DE M ELLANSTORA S TÄDERNAS SJ ÖFARTSNODALITET 1850-1930 

1850 1870 1890 1930 

Borås 0. 

o
 

o
 0 .  

o
 

o
 0 .  .00 0.00 

EskiIstuna - 2.38 3. .00 2.40 
Gävle 3 .86 4, .16 4. .20 7.10 
Halmstad 2, .67 2, .97 4. .20 7.00 
Helsingborg 2, .67 4, .45 5. .30 10.00 
Jönköping - 2.82 3. .00 3.30 
Kalmar 3 .56 3. .56 4. .20 6.00 
Karlskrona 5. .94 5, .94 5. .30 6.40 
Karlstad - 3, .27 3. .30 5.00 
Kristianstad 0, .00 0, .00 0. .00 0.00 
Landskrona 5, .94 5, .94 6. .00 8.00 
Linköping - 2, .82 3. .10 3.10 
Lund 0, .00 0, .00 0. .00 0.00 
Norrköping 3.56 4, .45 5. .00 6.00 
Sundsvall 5. .35 5, .35 6. .50 7.30 
Södertälje 3.27 3, .56 7.00 7.00 
TrolIhättan - - 2. .80 5.00 
Uddeval la - 5, .64 5. .60 8.00 
Umeå 2. .67 2, .38 2. .50 3.80 
Uppsala - 2. .70 2. .70 -

Västerås 3, .27 3, .27 3. .70 6.50 
Örebro - 2. .08 2. .70 2.40 
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TABELL A:6. DE M ELLANSTORA S TÄDERNAS V ÄGNÄTSNODALITET 1900-1970 

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 

Borås 6 6 13 14 21 23 26 28 
EskiIstuna 6 6 10 13 14 16 18 30 
Gävle 3 5 9 10 14 16 27 29 
Halmstad 5 7 11 12 16 17 18 28 
Helsingborg 4 7 9 11 13 14 14 29 
Jönköping 8 7 14 14 18 21 27 37 
Kallnar 2 3 6 6 9 11 14 15 
Karlskrona 3 5 8 9 11 13 14 18 
Karlstad 6 6 11 11 13 15 18 17 
Landskrona 3 4 7 7 10 10 12 31 
Linköping 6 6 11 14 18 20 22 27 
Lund 5 8 13 15 18 19 20 26 
Norrköping 7 8 12 12 18 20 23 32 
Sundsvall 5 5 9 12 15 18 23 28 
Södertälje 5 4 8 10 14 17 23 29 
TrolIhättan 2 5 5 9 9 9 14 19 
Uddevalla 5 5 10 11 14 16 18 21 
Umeå 5 5 11 15 20 21 26 29 
Uppsala 8 8 13 21 23 25 30 44 
Västerås 6 6 9 14 16 18 18 28 
Örebro 7 7 15 17 21 25 28 33 

TABELL A: 7. INDUSTRINS A NDELAR A V F OLKMÄNGDEN/SYSSELSÄTTNINGEN I DE M ELLANSTORA S TÄDERNA, 
ENLIGT FO LKRÄKNINGARNA 1870-197 0 

1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 

Borås . 29.7 48.7 48.8 56.4 50.8 50. .9 53.4 55.5 52.8 48.9 
EskiIstuna - 52.7 63.2 59.7 57.7 61.6 51. .4 61.6 59.5 57.6 52.2 
Gävle 21.8 29.1 28.5 27.3 38.3 41.3 36.3 40.1 38.5 36.9 34.4 
Halmstad 26.1 18.2 23.2 24.1 31.3 35.3 34. .8 41.1 42.0 41.7 38.4 
Helsingborg 17.9 16.9 - 19.4 31.9 36.2 35. .1 38.7 40.0 40.6 36.3 
Jönköping 22.1 22.3 18.0 38.1 47.4 47.5 40. .4 45.8 41.3 42.1 36.1 
Kalmar 21.1 15.3 17.4 21.9 32.2 36.5 30.9 31.7 31.3 31.7 29.3 
Karlskrona - 14.7 15.0 16.3 14.7 13.9 11, .8 34.6 33.7 36.7 33.3 
Karlstad - 19.3 29.5 34.1 38.6 37.0 33, .5 33.8 32.5 34.3 28.5 
Kristianstad 20.1 23.6 20.2 23.7 28.5 26.9 22, .9 25.8 28.5 29.2 23.2 
Landskrona 19.1 17.5 25.9 35.2 40.7 48.8 44, .6 56.0 54.0 54.4 53.4 
Linköping 20.9 18.5 23.6 19.9 26.7 35.0 29, .0 40.8 44.4 45.8 43.5 
Lund 18.6 18.9 22.5 38.8 35.6 29.7 25, .6 29.0 29.7 27.0 21.9 
Norrköping 40.2 47.3 40.5 34.5 44.3 45.4 41, .5 43.9 46.8 46.2 40.4 
Sundsvall - 14.5 20.2 20.7 22.3 25.1 

o
 

O
si 

.4 20.0 24.0 30.1 28.8 
Södertälje - 20.9 19.3 29.5 41.4 49.8 43, .1 52.8 52.0 51.0 45.4 
TrolIhättan - - - - - 56.3 53, .0 59.1 61.5 59.5 55.3 
Uddevalla - - 22.1 25.2 41.0 38.0 

00 ro 

.0 37.2 42.1 44.7 40.4 
Umeå - - - 16.7 24.6 22.2 16.4 22.3 21.9 21.8 17.9 
Uppsala 15.4 16.2 17.0 16.6 27.3 33.4 29.0 33.5 31.5 26.9 20.1 
Västerås - 22.6 23.6 34.7 44.4 50.3 44.2 55.2 50.9 50.9 45.0 
Örebro 17.9 17.4 22.4 26.3 36.7 45.1 34, .1 43.5 44.6 40.8 33.2 
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TABELL A: 8. HANDELNS O CH S AMFÄRDSELNS A NDELAR A V F OLKMÄNGDEN/SYSSELSÄTTNINGEN I DE M ELLANSTORA S TÄDERNA, 
ENLIGT FO LKRÄKNINGARNA 1870-19 70 

1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 

Borås - 15. .5 13.5 13. .8 17.6 19.5 19.9 23.1 20.4 20. .9 23.9 
EskiIstuna - 7.7 9.0 12.3 13. .7 15.0 18.0 18.6 21.3 17.6 19.0 
Gävle 27.5 21. .4 21.6 19.9 24. .6 27.0 30.2 32.2 33.9 29. .2 29.4 
Halmstad 11.4 13.8 15.2 20, .6 26. .9 28.4 28.8 29.4 29.5 24, .6 25.8 
Helsingborg 18.5 18. .3 - 20. .1 26.4 28.0 28.7 30.6 33.7 29, .1 31.4 
Jönköping 8.4 9. .6 8.8 14.3 14. .6 17.5 21.6 23.5 27.0 21, .6 24.6 
Kalmar 23.5 IN

J 
IN

J .8 24.3 24. .0 27.5 30.4 31.3 36.4 36.5 30, .3 29.3 
Karlskrona - 9. .9 8.5 7.9 11. .1 14.0 17.7 19.2 24.2 20. .7 19.6 
Karlstad - 15.3 17.7 16.6 20. .9 25.2 28.4 30.8 32.7 26.4 29.0 
Kristianstad 10.5 14. .8 12.7 16, .8 21. .3 25.7 30.3 32.2 33.3 28, .4 20.9 
Landskrona 12.4 13.3 15.3 17.2 21. .4 19.8 21.5 20.8 24.5 20, .5 20.6 
Linköping 9.1 14. .7 18.6 14, .8 22. .0 22.6 25.1 26.2 25.8 19, .9 20.9 
Lund 7.3 10. .1 10.5 18, .5 17. .2 21.6 22.4 23.8 24.5 18, .3 18.3 
Norrköping 9.0 10. .6 11.4 14, .0 21. .0 23.5 26.3 29.1 29.5 24, .1 26.9 
Sundsvall - 19. .9 22.1 

o
 

O
J 

.9 30. .0 35.7 38.3 44.7 39.7 29, .8 31.1 
Södertälje - 12. .0 11.3 11, .6 14, .2 15.6 21.7 23.1 23.3 19, .4 21.0 
TrolIhättan - - - - - 10.1 15.4 17.6 19.1 16, .9 18.2 
Uddeval la - - 22.5 19, .0 22. .0 26.7 26.7 29.6 29.6 22, .9 24.4 
Umeå - - - ro

 
o

 

.8 19.6 27.0 25.2 30.4 32.8 26, .0 25.8 
Uppsala 7.5 12. .3 12.9 13, .6 16.7 22.3 25.5 28.3 27.1 21, .3 23.8 
Västerås - 12. .3 12.2 11, .7 15. .1 15.4 19.5 21.2 23.2 18, .0 20.7 
Örebro 10.5 14. .0 15.0 15, .4 19.7 25.0 32.6 29.0 29.6 24, .0 27.1 

TABELL A: 9. ÖVRIGA T JÄNSTENÄRINGARS A NDELAR A V S YSSELSÄTTNINGEN I DE M ELLANSTORA S TÄDERNA, 
ENLIGT FO LKRÄKNINGARNA 1870-197 0 

1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 

Borås - 8.4 9.5 6.0 4.2 6.4 6. .2 8. .6 9.9 18. .8 18.7 
EskiIstuna - 4. .8 4.0 4.2 3.7 3.9 6. .1 6. .1 8.5 16. .9 19.4 
Gävle 6. .4 6.4 6.5 5.8 6.1 7.6 8. .1 12. .3 14.9 22. .5 25.1 
Halmstad 10.6 7.3 6.6 5.7 8.5 9.6 9. .2 12. .2 15.1 23, .2 25.0 
Helsingborg 10. .5 11. .1 - 8.8 7.2 7.6 9. .1 12. .9 14.3 22, .0 23.5 
Jönköping 11. .7 8.4 8.0 9.4 9.2 10.0 10, .0 14. .5 17.1 26, .2 29.4 
Kalmar 8.4 7.4 8.2 8.2 7.2 7.7 8. .0 11. .4 17.2 26.4 28.9 
Karlskrona - 28. .5 38.0 38.8 50.1 51.3 46.3 35. .6 30.7 35, .6 39.7 
Karlstad - 12. .1 12.2 9.7 8.0 9.4 10. .9 13. .8 18.1 27.2 30.2 
Kristianstad 27.5 14, .1 20.8 18.8 17.1 18.6 18, .5 23, .5 22.9 32, .9 32.6 
Landskrona 13, .0 15, .6 12.6 8.4 7.8 6.5 6, .6 7.9 9.9 15, .7 16.7 
Linköping 16, .0 12, .6 11.4 10.3 9.5 10.1 11, .4 14.3 16.9 24, .7 26.6 
Lund 11, .7 8. .0 12.8 11.7 15.3 14.1 15, .5 23, .7 30.0 44, .9 49.1 
Norrköping 4. .4 4. .2 4.8 4.5 4.9 5.1 5, .4 8. .4 10.6 19, .1 21.4 
Sundsvall - 4. .8 5.5 6.6 8.0 8.2 9, .1 13.6 20.9 29, .8 25.6 
Södertälje - 5. .8 6.1 4.5 5.1 5.9 6. .8 9, .0 11.2 18, .9 20.6 
TrolIhättan - - - - - 3.1 3, .7 4, .9 6.5 14, .8 17.6 
Uddevalla - - 7.6 6.5 6.0 9.9 9, .9 15.3 14.0 20, .7 23.6 
Umeå - - - 17.4 23.3 21.2 19, .9 26.5 29.1 39, .5 36.5 
Uppsala 11. .0 11. .3 11.2 11.3 13.7 14.0 14, .0 19.6 26.3 39.4 43.5 
Västerås - 10. .7 9.9 6.4 8.2 6.7 7.7 9, .2 12.0 20, .0 22.2 
Örebro 10, .2 8. .2 8.8 7.6 6.5 6.8 7.6 10, .8 12.9 23 .5 27.4 
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TABELL A:10. METALLINDUSTRINS AND ELAR I PROCENT I DE HEL LANSTORA STÄDERNA 1 850-1965 

1850 1855 1860 1865 1870 1875 1880 1885 1890 1895 1900 1905 

Borås 0.7 2.0 3.6 0.0 0.0 0.0 3. .9 4.0 8.6 5.8 3.9 3.7 
EskiIstuna 19.5 23.1 76.6 81.1 82.3 94.7 94. .2 94.9 90.0 87.3 87.5 84.1 
Gävle 20.8 12.3 11.1 40.2 27.2 43.6 30. .3 36.2 38.9 30.5 28.8 14.1 
Halmstad 2.0 0.8 1.3 0.3 0.8 1.0 7.0 11.5 11.6 7.9 13.6 13.1 
Helsingborg 35.1 47.4 42.7 49.4 55.6 61.5 3.5 19.9 24.6 16.0 17.1 10.8 
Jönköping 5.9 5.4 1.9 4.7 2.8 4.9 4. .1 3.6 4.1 9.8 13.0 11.1 
Kalmar 64.7 70.3 27.8 32.3 18.1 16.9 4. .1 6.1 17.1 11.9 23.2 16.8 
Karlskrona 51.3 69.6 44.4 56.9 13.9 27.5 22. .6 22.6 23.8 43.9 57.5 60.7 
Karlstad 10.6 9.2 11.4 20.2 18.1 43.4 25. .1 29.7 59.7 36.9 27.1 32.8 
Kristianstad 10.0 4.0 0.0 100.0 100.0 79.7 75. .5 54.2 59.8 48.0 41.5 30.9 
Landskrona 10.2 5.3 2.9 10.6 6.0 24.3 31. .5 24.4 31.7 29.1 25.0 16.9 
Linköping 0.0 0.0 6.3 9.4 5.0 25.8 27. .0 33.6 14.0 7.2 6.7 8.1 
Lund 16.5 14.7 13.0 24.5 30.0 33.5 22. .8 24.8 31.6 39.5 46.0 44.3 
Norrköping 1.4 5.8 3.6 3.8 1.3 1.2 1. .3 1.7 2.1 3.0 3.2 2.8 
Sundsvall 93.9 96.1 80.3 85.5 77.0 24.1 0. .0 0.0 13.2 24.2 25.7 19.0 
Södertälje 71.4 77.0 76.8 93.9 75.0 63.4 59. .6 39.0 23.5 19.4 40.9 51.1 
Trollhättan - - - - - - - - - - - -

Uddevalla 11.8 7.8 1.2 1.3 0.0 6.8 6. .1 6.2 2.8 3.1 2.8 2.0 
Umeå 6.3 0.0 0.0 16.0 11.8 16.0 20. .0 20.0 18.5 0.0 0.8 12.8 
Uppsala 50.7 46.6 48.3 25.1 14.8 0.0 0. .0 12.8 5.7 11.4 13.2 20.0 
Västerås 10.4 20.2 14.8 18.3 2.5 43.6 52. .8 59.8 53.4 78.4 81.6 77.8 
Örebro 11.3 19.5 21.1 15.1 12.8 26.3 16. ,4 19.3 21.1 18.8 13.1 9.1 

1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 

Borås 3.5 3.7 3.8 3.0 4.4 4.8 4. .3 5.4 6.2 7.7 7.4 9.6 
EskiIstuna 86.3 85.8 85.9 86.0 86.6 89.5 89. .4 87.3 88.1 87.7 86.5 84.9 
Gävle 18.3 17.4 17.5 12.4 15.0 14.7 19. .3 26.7 29.4 32.4 41.3 42.9 
Halmstad 19.3 24.4 33.5 23.7 31.6 37.9 38. .1 48.8 40.3 49.4 51.6 51.5 
Helsingborg 13.1 15.4 25.6 16.3 21.2 18.0 25. .0 27.4 29.7 29.8 30.2 29.8 
Jönköping 14.9 14.2 16.5 14.0 19.2 27.3 37.7 40.8 43.5 45.8 49.7 51.4 
Kalmar 17.4 20.4 24.5 22.7 37.5 36.8 38. .4 43.4 39.7 44.7 49.6 55.3 
Karlskrona 61.2 61.6 62.0 60.2 54.9 56.5 64. .8 62.6 62.9 63.0 64.7 67.4 
Karlstad 33.3 35.4 33.4 33.1 34.2 37.5 37.8 43.4 43.3 48.4 55.5 49.6 
Kristianstad 18.2 30.1 24.8 13.9 12.3 12.6 14, .5 25.4 21.6 27.1 30.2 30.3 
Landskrona 21.4 30.4 58.2 32.0 37.7 32.9 37.8 46.7 46.3 57.8 65.7 63.8 
Linköping 11.2 22.7 26.7 22.0 26.1 34.1 44.5 53.1 61.4 64.7 68.2 71.4 
Lund 35.5 38.7 39.8 35.2 37.4 34.8 36, .7 24.5 31.6 33.0 37.6 43.2 
Norrköping 2.0 3.4 10.1 7.7 10.6 11.8 13. .3 18.8 21.8 22.8 30.1 38.7 
Sundsvall 20.9 22.7 19.4 32.2 33.1 38.3 40, .7 48.1 52.4 62.2 70.9 58.0 
Södertälje 55.4 58.2 67.4 74.0 68.6 65.0 63, .5 65.7 70.5 68.5 73.0 71.9 
Trollhättan - - 70.3 70.2 72.6 68.3 59, .1 75.5 68.0 73.4 87.7 87.8 
Uddevalla 3.7 1.2 2.4 1.6 3.4 4.1 4. .8 8.2 34.7 45.2 65.7 64.6 
Umeå 10.6 16.1 17.4 17.8 15.9 22.3 32.9 30.2 34.8 42.8 39.4 49.5 
Uppsala 22.8 22.8 30.0 26.3 24.8 38.5 39, .2 37.4 34.7 34.4 40.4 36.3 
Västerås 87.4 88.0 82.9 85.2 84.9 85.9 87.7 85.6 84.0 83.6 87.5 87.3 
Örebro 7.1 6.4 8.1 9.8 10.0 11.2 25, .2 25.5 29.2 34.5 35.7 38.8 
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TABELL A:11. JORD- OCH STENINDUSTRINS ANDELAR I PROCENT I DE MEL LANSTORA STÄ DERNA 1850-1965 

Borås 
EskiIstuna 
Gävle 
Halmstad 
Helsingborg 
Jönköping 
Kalmar 
Karlskrona 
Karlstad 
Kristianstad 
Landskrona 
Linköping 
Lund 
Norrköping 
Sundsvall 
Södertälje 
TrolIhättan 
Uddevalla 
Umeå 
Uppsala 
Västerås 
Örebro 

1850 1855 

1.4 2.6 
0.0 0.0 
1.1 1.3 
0.0 0.0 

19.3 14.1 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0 . 0  0 . 0  
0 . 0  0 . 0  
2.9 2.0 
0 . 0  0 . 0  
0 . 0  0 . 0  
0 . 0  0 . 0  
0.0 0.0 
0 . 0  0 . 0  
0 . 0  0 . 0  

7.4 9.4 
0 . 0  0 . 0  
0 . 0  0 . 0  
6.3 6.7 
0 . 0  0 . 0  

1860 1865 

1.4 1.5 
0.0 0.0 
2.9 4.3 
0.0 0.0 

13.4 14.3 
0.0 0.0 
0 . 0  0 . 0  
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0 . 0  0 . 0  
0.0 7.1 
0.0 5.5 
0 . 0  2 . 0  
2.4 2.2 
0.0 0.0 
0 . 0  0 . 0  

1.4 1.3 
0 . 0  0 . 0  
0.0 41.9 

13.9 0.0 
1.5 2.0 

1870 1875 

0.8 0.0 
0.0 0.0 
4.3 2.5 
0.0 0.0 

15.3 2.3 
0.2 0.4 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0 . 0  0 . 0  
0 . 0  0 . 0  
7.2 13.4 
0.0 0.0 
2 . 8  1 . 1  
0 . 0  0 . 0  
0 . 0  0 . 0  
0.0 0.0 

0 . 0  0 . 0  
0 . 0  0 . 0  

11.9 63.7 
0 . 0  0 . 0  
0 . 0  0 . 0  

1880 1885 

0 . 0  0 . 0  
1.0 0.9 
3.3 5.7 
0 . 0  0 . 0  

29.0 10.4 
0 . 0  0 . 0  
0.0 7.9 
0.0 7.0 
0 . 0  0 . 0  
0 . 0  0 . 0  

18.7 18.7 
0 . 0  0 . 0  

10.3 9.4 
0 . 0  0 . 0  
0 . 0  0 . 0  
0 . 0  0 . 0  

0 . 0  0 . 0  
0 . 0  0 . 0  

55.8 66.0 
0 . 0  0 . 0  
0 . 0  0 . 0  

1890 1895 

0 . 0  0 . 0  
0.4 0.0 
5.2 3.7 
3 . 1  2 8 . 1  

9.2 3.9 
0.3 0.6 

15.5 20.8 
5.7 3.2 
0 . 0  0 . 0  
0.0 1.1 
1.6 2.9 
0.0 5.3 
6.8 3.9 
1.1 0.8 
5.8 0.0 
0.0 5.6 

0 . 0  0 . 0  
0 . 0  0 . 0  

41.7 40.1 
0 . 0  2 . 8  
3.3 6.6 

1900 1905 

0 . 2  0 . 2  
0.4 0.8 
5.4 4.4 
4.0 5.7 
1.9 2.5 
0 . 6  0 . 6  

14.9 16.3 
2.7 3.4 
5.8 5.3 
0.7 0.9 
4.6 2.8 
4.6 3.5 
2 . 8  2 . 6  
0 . 8  0 . 8  
0 . 0  0 . 0  
4.7 5.5 

0 . 0  2 . 2  
0 . 0  0 . 0  

28.7 23.1 
1 . 6  2 . 8  

11.1 8.3 

Borås 
EskiIstuna 
Gävle 
Halmstad 
Helsingborg 
Jönköping 
Kalmar 
Karlskrona 
Karlstad 
Kristianstad 
Landskrona 
Linköping 
Lund 
Norrköping 
Sundsvall 
Södertälje 
TrolIhättan 
Uddevalla 
Umeå 
Uppsala 
Västerås 
Örebro 

1910 1915 

0.2 0.1 
1.3 0.6 
4.2 6.8 
4.8 4.2 
2 . 1  2 . 2  
0.9 1.8 
5.6 3.3 
2.9 2.3 
4.5 5.0 
0.6 0.8 
1.6 1.4 
4.3 3.2 
2.0 2.9 
0.4 0.1 
0 . 0  0 . 0  
5.9 0.2 

1.6 1.4 
0.0 0.0 

16.0 12.9 
1.5 0.1 
4.4 1.9 

1920 1925 

0 . 2  0 . 1  
0.6 0.3 
4.4 3.9 
2.7 3.0 
1.7 1.7 
1.8 1.9 
2.7 4.2 
8.7 11.2 
5.9 6.0 
0.5 0.0 
0.6 1.3 
2 . 1  2 . 0  
2.5 3.0 
0.5 0.3 
0.0 1.4 
0 . 0  0 . 2  
0.5 0.4 
4.5 5.3 
0 . 0  0 . 0  
9.5 9.2 
0.7 0.8 
3.2 2.4 

1930 1935 

0.5 0.5 
0.2 0.3 
5.0 5.6 
2.5 1.8 
2 . 0  1 . 8  
2.5 3.3 
1.9 1.5 

12.0 14.3 
1.6 3.3 
0 . 0  0 . 6  
0.9 0.5 
1.9 1.8 
2.6 2.9 
0.4 0.5 
1.7 0.9 
0 . 2  0 . 2  
0.7 1.3 
5.1 3.3 
2.4 2.1 
6.8 5.7 
0.8 0.7 
2.3 1.0 

1940 1945 

0.3 0.5 
0.2 0.5 
5.8 8.4 
1 . 2  1 . 8  

1.7 1.9 
3.4 3.6 
0.7 0.7 
8.1 11.8 
2.5 1.8 
0.5 1.9 
0.2 0.3 
1.8 1.3 
1.0 2.1 
0.7 1.8 
1.6 0.9 
2.2 3.9 
0.5 0.5 
2.5 3.5 
2.3 2.6 
2.0 3.7 
0 . 6  0 . 8  
0.7 1.6 

1950 1955 

0.4 0.4 
0.2 0.3 
9.6 8.0 
1.2 1.3 
1.7 1.2 
3.4 2.4 
1.2 0.5 

10.9 9.3 
1.5 1.3 
1.3 1.3 
0.1 0.1 
1.1 1.1 
0.5 0.2 
0.5 0.6 
1.3 0.6 
3.8 4.7 
0.6 0.4 
1.6 1.1 
1.5 0.0 

12.3 12.9 
0.2 0.4 
0 . 8  0 . 8  

1960 1965 

0.3 0.3 
0.3 0.4 
7.9 8.6 
1.2 1.7 
0.9 1.7 
1.8 1.7 
0.7 1.4 
8.1 7.2 
1.5 1.4 
1.9 1.8 
0.1 0.1 
1 . 1  1 . 1  
0 . 1  0 . 2  
0.9 1.6 
0.9 2.8 
5.6 5.2 
0.9 0.4 
0 . 2  0 . 2  
0 . 0  2 . 6  

11.1 14.7 
0 . 2  0 . 6  
0.4 0.7 
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TABELL A:12. TRÄINDUSTRINS A NDELAR I PROCENT I DE M ELLANSTORA STÄDERNA 1850 -•1965 

1850 1855 1860 1865 1870 1875 1880 1885 1890 1895 1900 1905 

Borås 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.4 0.0 1.5 2.2 2.7 2.8 3.0 
EskiIstuna 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 3.9 3.5 0.9 
Gävle 0.0 0.0 0.0 0.2 9.2 1.6 4.1 0.0 3.7 7.6 21.2 13.5 
Halmstad 3.6 0.8 1.3 0.3 0.2 0.2 0.0 0.0 4.3 2.7 3.7 8.1 
Helsingborg 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 2.8 1.4 1.4 1.4 
Jönköping 3.9 2.8 0.8 0.8 0.4 4.6 2.9 3.3 7.5 19.4 20.9 20.0 
Kalmar 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 1.3 
Karlskrona 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 1.6 1.8 2.6 
Karlstad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.9 18.9 0.0 21.0 35.7 25.0 
Kristianstad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.0 
Landskrona 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 0.2 1.5 7.0 13.3 2.0 1.5 4.7 
Linköping 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.1 0.0 43.9 18.2 26.6 23.8 
Lund 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 0.0 2.3 0.3 0.5 2.5 
Norrköping 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.4 0.5 0.3 2.0 6.8 8.2 7.4 
Sundsvall 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 4.3 12.5 
Södertälje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 11.1 0.0 
TrolIhättan - - - - - - - - - - - -

Uddevalla 5.9 9.4 0.7 0.9 14.8 8.5 11.0 0.0 22.0 31.8 25.9 21.2 
Umeå 18.8 20.0 10.3 12.0 17.6 12.0 12.0 6.7 3.7 41.5 70.0 60.6 
Uppsala 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 9.0 0.0 21.0 10.3 9.5 8.5 
Västerås 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.1 5.8 4.3 5.7 
Örebro 0.0 0.0 0.0 1.7 1.9 19.4 9.2 15.1 13.8 22.1 18.0 9.7 

1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 

Borås 2.0 1.9 2.9 2.5 2.3 2.0 1.4 1.1 0.9 0.9 1.2 1.4 
EskiIstuna 1.7 1.1 1.1 1.2 1.4 0.9 0.9 1.1 0.8 1.4 1.6 0.9 
Gävle 22.1 16.6 14.1 11.4 11.3 8.1 8.4 10.1 7.4 6.6 4.2 3.8 
Halmstad 1.5 5.3 4.6 2.4 2.2 1.4 0.7 1.7 1.1 1.0 0.8 0.7 
Helsingborg 0.6 1.8 0.9 1.3 1.1 1.4 1.0 1.2 0.8 0.9 0.7 0.9 
Jönköping 14.4 4.8 6.4 7.3 5.6 5.7 3.7 4.8 4.9 3.6 2.6 2.2 
Kalmar 1.8 0.8 1.0 1.7 3.3 5.3 5.1 2.8 3.7 3.8 4.3 3.6 
Karlskrona 2.6 4.2 3.9 2.1 2.8 2.5 1.6 2.0 1.5 1.3 0.9 0.9 
Karlstad 26.7 17.5 20.4 17.3 16.6 12.6 10.5 8.3 7.5 4.8 3.3 3.1 
Kristianstad 0.0 0.4 3.7 1.0 0.9 1.2 1.1 1.1 0.7 0.5 0.4 1.4 
Landskrona 3.2 7.7 4.5 2.7 2.2 3.2 2.1 1.0 1.0 0.8 0.6 0.7 
Linköping 6.7 10.7 12.4 10.6 13.6 9.6 7.2 7.2 5.5 5.1 3.7 3.1 
Lund 0.9 3.1 2.0 3.4 3.2 2.8 2.4 2.2 2.6 3.3 2.6 1.8 
Norrköping 4.1 3.3 3.2 2.6 3.4 4.5 2.8 2.8 2.0 1.9 1.4 1.1 
Sundsvall 10.4 10.8 11.9 12.1 9.3 8.0 5.1 3.1 6.6 4.7 4.3 9.2 
Södertälje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.7 0.7 0.5 0.3 0.3 2.7 
TrolIhättan - - 0.5 1.0 0.5 0.8 0.3 0.6 0.3 0.2 0.4 0.2 
Uddevalla 16.6 10.7 9.0 9.3 1.9 3.1 17.8 18.1 12.8 10.5 4.2 6.7 
Umeå 8.4 20.2 22.7 20.3 33.0 19.7 11.9 9.2 7.1 7.0 9.6 10.1 
Uppsala 5.6 5.4 4.6 5.3 4.4 3.0 2.3 2.3 1.2 0.8 1.7 1.4 
Västerås 2.9 3.3 3.6 2.9 2.8 1.8 1.1 0.5 0.7 0.6 0.6 0.5 
Örebro 4.2 3.6 3.0 2.8 3.0 3.0 2.1 2.4 1.9 2.0 2.0 3.2 
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TABELL A:13. MASSA- OCH P APPERSINDUSTRINS ANDELAR ! I PROCENT I DE M ELLANSTORA STÄDERNA 185 0-•1965 

1850 1855 1860 1865 1870 1875 1880 1885 1890 1895 1900 1905 

Borås 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 0.6 
EskiIstuna 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 3.8 4.7 
Gävle 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 1.0 1.2 
Halmstad 1.0 1.7 1.2 1.1 1.6 2.8 4.3 4.0 6.4 4.6 4.2 4.8 
Helsingborg 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 2.3 
Jönköping 0.0 2.3 0.0 7.8 5.0 7.9 10.8 12.3 16.7 12.7 11.6 12.5 
Kalmar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 5.3 5.6 
Karlskrona 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Karlstad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Kristianstad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 1.5 
Landskrona 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Linköping 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 
Lund 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 
Norrköping 1.0 1.7 1.2 1.1 1.6 2.8 4.3 4.0 6.4 4.6 4.2 4.8 
Sundsvall 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.6 2.5 
Södertälje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
TrolIhättan - - - - - - - - - - - -

Uddevalla 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 5.1 4.5 6.3 
Umeå 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Uppsala 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 
Västerås 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Örebro 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 

1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 

Borås 1.2 0.8 1.3 1.4 1.5 1.0 1.0 1.0 0.9 0.7 0.8 0.7 
EskiIstuna 3.9 3.8 3.6 3.7 3.6 3.7 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 
Gävle 1.6 11.7 12.4 11.7 12.1 11.3 10.3 12.0 11.7 13.3 18.5 17.4 
Halmstad 10.5 14.4 19.1 17.4 16.0 15.0 12.9 14.2 14.0 16.0 17.4 15.6 
Helsingborg 3.4 5.6 3.5 2.8 3.1 2.5 1.9 2.1 1.4 2.4 2.3 1.0 
Jönköping 12.2 12.7 12.3 15.0 13.6 13.8 11.6 13.1 14.2 14.7 17.6 16.7 
Kalmar 4.6 2.4 2.4 3.2 2.5 2.9 2.3 3.4 3.2 2.8 2.7 3.2 
Karlskrona 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Karlstad 1.5 1.1 1.3 2.1 1.4 0.9 0.2 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 
Kristianstad 4.1 1.7 2.8 2.6 2.5 3.5 3.9 4.8 3.3 3.7 4.7 4.7 
Landskrona 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.7 1.4 
Linköping 1.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.7 0.9 0.6 0.5 0.5 0.4 0.5 
Lund 0.0 0.8 0.7 1.8 2.2 2.0 11.1 18.8 18.6 28.2 28.8 34.4 
Norrköping 10.5 14.4 19.1 17.4 16.0 15.0 12.9 14.2 14.0 16.0 17.4 15.6 
Sundsvall 7.0 5.6 15.0 0.0 0.5 0.8 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 14.8 
Södertälje 0.0 1.6 0.0 0.0 0.4 0.3 2.2 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 
TrolIhättan - - 0.0 0.0 0.6 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Uddevalla 4.1 2.2 1.2 1.2 0.9 1.1 0.3 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 
Umeå 49.2 25.6 23.1 30.9 28.2 37.3 23.6 24.8 28.0 27.4 25.0 12.2 
Uppsala 5.7 5.3 3.5 4.3 3.4 2.9 0.6 0.5 0.4 0.4 0.3 0.2 
Västerås 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Örebro 3.1 4.3 5.5 4.7 4.4 4.6 3.4 6.8 6.1 4.7 5.7 6.2 
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TABELL A:14. GRAFISKA INDUSTRINS AND ELAR I PROCENT I DE MEL LANSTORA STÄ DERNA 1850-1965 

1850 1855 1860 1865 1870 1875 1880 1885 1890 1895 1900 1905 

Borås 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.7 0.9 
EskiIstuna 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 2.1 1.9 2.7 
Gävle 0.0 0.0 0.6 0.8 0.0 0.5 6.6 6.7 3.6 4.0 2.6 2.4 
Halmstad 0.0 0.3 1.7 3.1 4.9 6.7 8.0 6.6 7.7 9.2 10.6 9.6 
Helsingborg 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.3 8.7 4.2 4.0 4.1 
Jönköping 0.0 0.0 3.5 5.7 2.6 10.6 13.0 6.2 5.0 5.8 3.9 4.6 
Kalmar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 6.5 7.9 8.4 8.1 
Karlskrona 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 1.9 1.9 
Karlstad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 3.3 3.8 
Kristianstad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.6 7.3 0.0 7.8 4.8 3.9 
Landskrona 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 2.3 2.3 
Linköping 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.4 19.8 26.0 
Lund 20.3 21.1 18.0 0.0 0.0 8.9 3.0 14.0 12.7 7.4 6.2 5.4 
Norrköping 0.0 0.3 1.7 3.1 4.9 6.7 8.0 6.6 7.7 9.2 10.6 9.6 
Sundsvall 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.1 12.4 9.7 
Södertälje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 0.0 1.6 1.5 1.9 
TrolIhättan - - - - - - - - - - - -

Uddevalla 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.3 2.1 
Umeå 12.5 20.0 13.8 16.0 11.8 8.0 8.0 0.0 0.0 58.5 17.5 20.0 
Uppsala 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.4 8.9 13.3 
Västerås 3.1 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 2.0 1.9 
Örebro 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 7.2 6.1 

1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 

Borås 1.3 1.4 1.3 1.2 1.3 1.4 1.5 2.2 2.8 2.8 3.2 3.3 
EskiIstuna 2.4 3.0 2.9 2.6 2.2 1.0 4.8 4.8 4.3 4.7 5.0 6.3 
Gävle 4.4 4.2 3.3 2.5 2.6 2.4 3.3 3.8 3.5 3.9 4.0 4.8 
Halmstad 5.1 1.7 2.1 2.2 2.2 2.2 2.4 2.6 2.4 2.6 2.4 2.5 
Helsingborg 5.4 3.8 4.5 4.9 6.0 6.0 6.1 7.6 8.6 9.6 11.3 15.4 
Jönköping 4.0 4.0 4.5 5.1 4.7 5.2 5.3 7.5 7.9 8.2 6.7 6.3 
Kalmar 9.0 3.4 6.1 5.9 5.5 4.6 4.4 4.9 4.4 4.9 4.3 4.8 
Karlskrona 2.5 2.8 3.5 3.3 3.7 3.5 2.3 2.4 2.8 2.8 3.2 3.7 
Karlstad 3.5 3.8 4.2 5.1 3.6 3.8 4.5 5.2 5.6 6.6 6.7 7.8 
Kristianstad 6.6 5.8 5.5 5.6 4.4 4.1 4.2 4.4 4.9 6.1 7.2 6.7 
Landskrona 2.1 2.4 1.8 2.8 2.5 2.1 2.1 3.2 4.0 4.1 5.2 6.3 
Linköping 25.6 12.4 10.9 8.8 6.5 4.0 4.0 3.1 2.8 3.7 5.0 3.7 
Lund 6.5 8.5 10.4 8.9 7.5 7.8 8.1 8.2 8.8 7.8 8.4 8.5 
Norrköping 5.1 1.7 2.1 2.2 2.2 2.2 2.4 2.6 2.4 2.6 2.4 2.5 
Sundsvall 13.1 12.0 12.3 14.2 15.5 12.4 13.2 11.7 7.5 6.6 6.7 3.0 
Södertälje 2.9 1.8 2.0 1.5 1.8 2.2 0.0 2.2 1.9 2.1 2.2 2.3 
TrolIhättan - - 0.9 1.8 2.1 1.8 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 1.0 
Uddevalla 1.4 1.6 2.2 3.1 2.9 2.7 4.0 5.2 4.2 5.0 3.9 3.7 
Umeå 22.9 18.8 19.3 16.9 8.9 10.4 16.7 12.0 10.5 8.3 12.5 6.6 
Uppsala 9.7 9.1 9.8 9.0 9.1 6.8 8.1 9.9 9.2 11.0 12.3 12.3 
Västerås 1.2 1.8 2.6 1.8 2.2 2.2 1.8 2.0 2.1 2.5 3.1 3.0 
Örebro 5.8 3.5 3.2 3.2 3.1 3.6 2.6 3.2 4.0 5.7 5.6 7.3 
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TABELL A:15. LIVSMEDELSINDUSTRINS ANDELAR I PROCENT I DE MEL LANSTORA STÄ DERNA 1850-1965 

1850 1855 1860 1865 1870 1875 1880 1885 1890 1895 1900 1905 

Borås A.3 4.1 0.4 0.0 0.0 0.0 2.0 1.5 1.2 1.4 1.8 2.3 
EskiIstuna 0.0 0.0 3.2 5.3 4.8 2.0 3.4 2.7 2.9 2.3 2.4 3.8 
Gävle A.7 0.0 0.0 1.1 9.7 10.0 14.3 14.8 13.8 18.2 14.6 12.1 
Halmstad A.6 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7 4.4 4.3 0.0 4.4 7.7 9.8 
Helsingborg 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.8 12.7 20.5 31.1 26.3 23.9 
Jönköping 10.7 7.4 2.9 2.7 1.5 6.6 4.3 3.2 2.5 1.8 2.1 2.1 
Kalmar 25.9 24.5 25.6 22.0 11.9 1.0 13.9 10.4 8.8 16.5 23.8 27.8 
Karlskrona 19.2 13.4 25.9 20.0 4.9 9.3 27.9 29.8 18.4 12.3 8.9 8.6 
Karlstad 41.2 51.4 65.8 53.5 57.7 30.6 25.4 17.9 13.4 13.1 8.9 9.2 
Kristianstad 20.0 8.9 9.3 0.0 0.0 16.7 10.6 24.9 15.6 20.9 16.3 17.2 
Landskrona 15.7 33.7 53.6 37.0 50.5 37.2 40.6 35.8 38.0 30.6 32.4 30.4 
Linköping 16.9 49.1 43.2 40.2 58.0 65.8 48.9 55.7 35.4 24.5 22.6 15.9 
Lund 2.5 5.3 4.0 0.5 2.4 5.6 3.8 6.5 8.0 21.3 21.5 20.9 
Norrköping 1.6 2.4 1.8 2.2 2.4 4.0 4.6 5.8 4.8 6.6 7.2 7.2 
Sundsvall 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 43.1 72.5 74.8 71.1 43.3 25.1 22.9 
Södertälje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 8.4 10.2 4.2 4.5 3.8 3.5 
TrolIhättan - - - - - - - - - - - -

Uddevalla 19.1 18.8 3.3 2.6 4.5 0.0 0.6 4.6 1.4 4.8 4.0 4.7 
Umeå 0.0 0.0 17.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 2.5 3.3 
Uppsala 7.0 3.4 1.1 1.2 0.0 0.0 19.2 13.3 24.1 22.8 22.6 23.1 
Västerås 56.3 49.0 39.1 81.7 65.8 53.7 43.8 36.2 20.8 6.7 6.7 7.1 
Örebro 6.1 2.7 2.1 2.9 1.9 24.8 17.3 2.0 13.8 14.0 23.2 16.5 

1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 

Borås 1.5 1.8 1.6 1.9 1.9 2.2 2.6 3.0 3.1 4.3 5.5 5.3 
EskiIstuna 3.1 3.3 3.7 4.7 4.5 3.2 3.4 3.3 4.0 4.4 5.6 6.3 
Gävle 19.0 15.8 17.2 16.4 14.9 12.4 14.7 14.1 13.8 15.5 11.2 13.8 
Halmstad 12.9 11.1 9.4 11.0 9.0 8.1 9.7 10.0 11.0 11.1 12.4 11.1 
Helsingborg 24.8 20.0 14.8 14.7 10.1 12.5 11.2 10.2 9.7 9.6 8.9 10.8 
Jönköping 1.3 2.1 2.1 2.5 3.6 4.6 4.7 6.8 6.9 8.0 7.2 7.0 
Kalmar 26.4 26.6 22.9 33.4 22.3 27.7 28.4 31.2 30.6 28.1 26.4 24.3 
Karlskrona 12.3 11.3 10.2 9.1 9.2 8.3 8.3 8.8 7.1 7.7 9.6 9.4 
Karlstad 7.3 7.7 7.3 8.2 5.5 7.4 10.1 10.3 10.9 10.5 9.4 13.8 
Kristianstad 18.0 20.1 22.5 26.6 20.5 19.0 18.7 23.4 21.9 23.5 25.8 26.1 
Landskrona 38.8 34.1 16.0 31.1 26.2 21.4 20.5 17.3 13.3 10.1 6.0 2.2 
Linköping 20.0 20.4 13.5 19.7 14.7 15.7 13.4 10.2 9.7 8.5 8.5 9.1 
Lund 24.1 15.0 11.0 11.6 10.0 8.1 8.3 7.1 8.0 6.7 6.8 5.4 
Norrköping 9.3 6.8 7.1 8.0 8.0 7.5 8.3 7.4 7.2 8.4 6.9 7.1 
Sundsvall 24.9 31.4 26.7 29.4 27.4 22.4 24.7 23.6 37.5 20.8 16.5 10.0 
Södertälje 3.6 4.8 13.1 12.0 14.1 13.1 10.2 7.8 6.9 7.4 5.5 6.5 
TrolIhättan - - 1.1 1.9 1.6 2.1 2.4 2.5 2.7 2.3 3.1 3.0 
Uddevalla 3.7 3.9 3.8 3.5 6.5 8.8 7.9 9.6 6.9 6.5 5.3 6.3 
Umeå 6.1 16.1 14.6 10.9 8.1 6.7 11.4 11.5 7.0 8.8 7.6 13.7 
Uppsala 17.0 14.5 13.2 16.7 17.4 12.8 16.5 16.3 14.4 16.0 19.4 20.0 
Västerås 3.5 4.1 4.1 4.7 4.7 5.5 5.4 5.5 5.2 5.4 5.5 4.8 
Örebro 11.1 11.3 11.4 10.9 10.8 13.2 11.7 11.6 10.7 11.1 10.8 11.1 
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TABELL A:16. TEXTILINDUSTRINS ANDELAR I PROCENT I DE ME LLANSTORA STÄDERNA 1 850-1965 

1850 1855 1860 1865 1870 1875 1880 1885 1890 1895 1900 1905 

Borås 81.9 76.5 74.6 66.9 80.2 80.8 90.7 90.5 86.3 88.1 89.3 88.5 
EskiIstuna 36.6 38.5 7.8 3.6 3.4 1.0 0.5 0.3 0.2 0.4 0.2 1.2 
Gävle 68.0 81.2 75.5 53.4 49.5 38.5 38.4 32.0 30.6 27.9 17.3 13.0 
Halmstad 88.3 99.2 97.5 99.4 99.0 116.9 88.7 84.2 81.0 53.1 65.0 56.9 
Helsingborg 24.6 20.5 20.7 15.6 15.3 17.7 2.7 0.5 0.7 7.7 17.1 21.0 
Jönköping 9.8 9.2 23.8 7.4 7.7 5.5 2.9 3.2 7.2 7.0 7.0 9.0 
Kalmar 5.0 5.2 3.7 3.9 2.3 1.4 1.7 0.8 3.6 3.7 2.6 1.3 
Karlskrona 5.1 0.0 0.0 3.1 36.5 55.5 41.7 34.8 36.9 31.3 21.5 18.2 
Karlstad 43.5 35.8 22.8 3.5 7.4 4.0 2.3 6.3 23.9 17.1 14.8 16.4 
Kristianstad 42.9 34.7 32.6 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 12.9 11.0 26.9 37.6 
Landskrona 68.1 56.2 39.2 43.3 36.3 22.4 1.1 0.8 0.9 1.6 9.9 17.2 
Linköping 38.0 21.9 13.7 15.0 8.4 0.0 0.0 0.0 0.0 9.8 8.7 6.3 
Lund 39.2 33.7 42.0 14.0 24.5 16.9 13.1 15.0 16.5 14.1 6.8 12.5 
Norrköping 85.7 78.6 88.7 71.3 85.0 80.4 77.8 78.4 74.5 68.0 64.3 66.2 
Sundsvall 6.1 3.9 19.7 4.1 18.3 6.6 7.5 9.4 4.2 3.2 29.5 30.7 
Södertälje 6.3 4.1 7.1 0.0 1.6 2.1 3.0 4.2 43.0 52.6 30.0 29.2 
TrolIhättan - - - - - - - - - - - -

Uddevalla 36.8 39.1 86.7 85.7 77.7 62.9 63.6 87.3 43.0 24.7 16.5 22.8 
Umeå 37.5 33.3 37.9 32.0 41.2 36.0 32.0 46.7 25.9 0.0 0.0 0.0 
Uppsala 25.4 25.9 13.8 9.6 0.0 4.0 1.6 0.8 0.5 1.7 3.5 2.8 
Västerås 9.4 10.6 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 8.5 1.1 2.4 2.1 
Örebro 27.8 8.6 6.5 6.3 9.7 13.5 8.0 8.5 11.0 9.7 7.8 8.7 

1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 

Borås 89.9 88.7 86.4 86.4 86.4 86.6 87.3 84.3 83.8 79.7 79.3 75.9 
EskiIstuna 0.0 0.4 0.5 0.2 0.0 0.2 0.1 0.2 0.8 0.3 0.2 0.2 
Gävle 19.0 12.2 13.0 12.8 13.0 17.4 15.7 15.4 17.1 13.9 9.1 4.8 
Halmstad 45.8 38.8 30.4 35.2 27.8 24.8 23.5 19.6 26.8 19.8 20.2 20.1 
Helsingborg 17.7 18.1 17.6 14.0 15.0 15.3 12.4 11.0 12.3 10.5 9.2 6.9 
Jönköping 8.1 5.7 6.6 12.1 12.5 14.6 5.7 7.9 7.2 6.6 5.2 4.9 
Kalmar 1.3 2.0 1.0 1.0 0.3 3.3 3.6 3.3 2.5 2.8 3.2 2.7 
Karlskrona 13.2 12.2 7.4 8.9 11.8 9.8 10.5 8.0 10.2 11.4 12.8 11.0 
Karlstad 19.8 23.4 20.7 21.7 30.0 24.7 26.8 20.3 18.2 13.7 14.0 11.9 
Kristianstad 42.6 35.4 32.3 44.3 55.1 53.5 50.0 33.1 41.1 32.7 26.3 21.4 
Landskrona 13.7 8.7 6.4 14.5 16.9 27.3 27.2 16.4 21.4 15.1 12.7 16.2 
Linköping 19.3 23.1 25.3 27.6 30.8 28.7 24.2 22.1 16.6 13.7 12.4 10.2 
Lund 16.2 17.0 20.2 19.3 20.6 22.4 15.9 24.0 16.6 10.1 10.4 3.8 
Norrköping 66.6 66.6 53.9 57.9 55.9 54.9 54.1 45.6 41.7 34.8 28.1 18.0 
Sundsvall 27.7 10.1 8.6 5.8 2.8 5.8 3.8 5.2 4.2 3.2 0.0 0.0 
Södertälje 28.6 23.2 6.4 0.0 1.6 8.6 6.9 4.8 6.4 7.7 2.0 0.0 
TrolIhättan - - 1.7 4.1 5.6 7.0 10.3 5.6 9.7 5.7 1.7 1.3 
Uddevalla 19.2 17.0 34.0 47.3 51.3 62.4 59.4 50.1 35.0 24.8 18.7 16.6 
Umeå 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 0.0 0.0 2.0 
Uppsala 8.3 9.0 10.7 11.4 15.8 15.7 18.1 18.2 17.4 15.9 5.4 6.2 
Västerås 1.2 1.1 1.8 1.8 2.1 1.4 1.4 1.6 2.3 2.6 2.8 3.5 
Örebro 9.4 7.3 5.9 6.5 7.1 7.4 7.5 6.6 9.4 9.4 9.9 9.1 



TABELL A:17. LÄDER-, HÄR- OCH GUMM IVARUINDUSTRINS AND ELAR ! PROCENT I DE MEL LANSTORA STÄ DERNA 1850-1965 

1850 1855 1860 1865 1870 1875 1880 1885 1890 1895 1900 1905 

Borås 11.6 14.8 14.1 31.6 18.2 10.9 3.4 2.5 1.8 0.8 0.5 0.5 
EskiIstuna 43.9 38.5 12.3 10.1 9.5 2.3 1.2 0.7 0.4 0.3 0.1 0.1 
Gävle 3.8 4.8 5.3 0.0 0.2 1.9 1.3 2.5 0.9 2.7 3.0 0.9 
Halmstad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1.3 0.8 
Helsingborg 19.3 17.9 20.7 19.5 13.9 5.7 39.6 24.8 13.8 24.0 21.8 23.0 
Jönköping 0.0 2.8 0.7 6.1 1.6 2.3 1.6 1.0 0.8 0.8 0.5 0.4 
Kalmar 2.2 0.0 0.0 3.5 1.6 1.0 0.7 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 
Karlskrona 24.4 17.0 29.6 20.0 44.0 4.9 6.4 4.4 5.2 2.6 2.3 3.2 
Karlstad 4.7 3.7 0.0 22.8 16.8 10.1 8.1 12.0 0.0 6.3 3.8 4.5 
Kristianstad 24.3 39.6 58.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.6 9.9 7.1 4.5 
Landskrona 6.0 2.0 1.1 1.2 0.0 1.3 5.1 5.5 6.5 21.3 15.6 19.0 
Linköping 45.1 28.9 36.8 23.6 22.7 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 3.4 2.7 
Lund 21.5 25.3 23.0 59.0 42.7 31.1 39.3 28.5 19.7 12.6 14.5 11.6 
Norrköping 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.5 0.6 1.0 0.2 
Sundsvall 0.0 0.0 0.0 9.7 4.7 21.9 11.7 8.7 3.2 1.1 0.4 0.3 
Södertäl je 22.2 18.9 16.2 0.0 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.4 0.8 
TrolIhättan - - - - - - - - - - - -

Uddeval la 19.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.5 0.1 0.6 
Umeå 25.0 26.7 20.7 24.0 17.6 28.0 28.0 26.7 18.5 0.0 5.8 3.3 
Uppsala 16.9 24.1 36.8 22.2 73.3 16.4 9.6 3.3 2.1 1.6 8.8 6.7 
Västerås 14.6 9.6 19.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.5 0.5 
Örebro 54.8 26.5 14.5 15.7 15.0 13.5 8.0 5.1 5.0 18.7 11.3 35.0 

1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 

Borås 0.4 0.5 1.3 2.2 0.5 0.5 0.5 1.6 1.7 2.2 2.1 2.8 
EskiIstuna 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 0.5 0.3 0.4 0.5 0.3 
Gävle 5.2 3.7 5.4 3.6 2.9 2.6 4.0 3.7 2.9 2.7 2.2 1.7 
Halmstad 8.7 11.2 14.4 16.1 17.5 16.9 17.6 12.3 12.4 11.7 8.8 6.5 
Helsingborg 24.7 23.6 22.0 30.8 28.2 33.4 31.1 27.6 25.4 22.7 24.5 17.7 
Jönköping 0.6 2.0 4.9 6.1 5.3 7.8 8.2 6.9 4.8 5.5 5.1 5.6 
Kalmar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 
Karlskrona 2.7 2.0 0.8 1.3 2.0 2.1 1.9 1.2 1.0 0.2 0.2 0.1 
Karlstad 2.7 4.3 3.5 3.2 3.9 6.0 3.4 1.5 2.0 1.6 1.2 1.3 
Kristianstad 5.2 0.7 1.1 0.7 0.5 1.7 2.7 2.6 1.3 1.6 2.8 1.4 
Landskrona 12.5 6.6 3.7 1.5 0.6 1.0 0.4 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 
Linköping 2.6 2.5 3.1 2.2 1.2 2.1 1.7 0.8 0.6 0.4 0.2 0.3 
Lund 12.8 10.8 9.4 12.2 13.5 15.2 13.2 9.7 9.5 6.6 5.2 2.7 
Norrköping 0.9 1.7 1.7 1.4 1.2 1.1 2.5 2.4 3.2 4.2 5.4 7.1 
Sundsvall 0.4 0.4 0.4 0.0 0.6 0.8 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.3 
Södertälje 2.7 4.7 5.1 6.1 6.4 1.6 2.7 2.3 0.5 0.4 0.3 0.4 
TrolIhättan - - 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.7 1.1 1.0 0.9 1.3 
Uddevalla 0.5 0.2 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 
Umeå 2.8 0.9 0.6 0.0 2.6 0.7 0.3 2.6 3.0 5.2 6.0 2.9 
Uppsala 9.9 16.3 13.2 12.0 10.8 7.7 8.4 6.5 5.7 2.9 3.5 2.2 
Västerås 0.0 0.4 1.3 0.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 
Örebro 52.4 56.8 55.2 55.8 55.0 51.9 43.6 39.3 35.8 29.9 28.3 22.4 
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TABELL A:18. KEMI INDUSTRINS ANDELAR I PROCENT I DE MEL LANSTORA STÄ DERNA 1850-1965 

1850 1855 1860 1865 1870 1875 1880 1885 1890 1895 1900 1905 

Borås 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
EskiIstuna 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.8 
Gävle 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.4 0.7 1.3 2.6 3.1 5.0 0.9 
Halmstad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.5 0.6 
Helsingborg 1.8 1.3 1.2 1.3 0.0 12.5 12.4 17.7 19.1 11.2 9.6 9.3 
Jönköping 78.5 69.6 66.5 64.9 78.2 57.8 58.7 65.9 54.7 41.1 39.6 38.1 
Kalmar 0.0 0.0 41.1 38.2 66.1 78.6 78.6 72.1 47.3 31.6 20.7 21.7 
Karlskrona 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 2.1 0.0 0.0 0.4 3.0 0.0 
Karlstad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.9 22.8 14.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
Kristianstad 0.0 10.9 0.0 0.0 0.0 0.8 2.8 0.0 0.0 0.3 0.2 0.2 
Landskrona 0.0 2.8 1.2 0.7 0.0 0.0 0.0 6.1 7.3 9.0 7.1 5.4 
Linköping 0.0 0.0 0.0 6.3 5.9 4.5 3.6 0.0 2.4 5.8 4.5 7.8 
Lund 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.8 0.0 0.9 0.3 0.3 0.2 
Norrköping 3.1 0.6 0.0 0.1 3.7 2.3 2.7 2.7 0.3 0.2 0.2 0.8 
Sundsvall 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.3 0.2 
Södertälje 0.0 0.0 0.0 6.1 17.2 29.8 27.7 39.4 28.9 15.4 6.5 7.6 
TrolIhättan - - - - - - - - - - - -

Uddevalla 0.0 15.6 0.0 8.2 2.9 19.3 17.1 0.0 22.6 31.0 44.3 36.9 
Umeå 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Uppsala 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 2.3 3.5 0.4 2.9 0.8 
Västerås 0.0 0.0 6.1 0.0 35.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 
Örebro 0.0 42.8 56.1 53.1 58.9 0.0 41.7 48.0 29.8 1.0 6.3 2.0 

1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 

Borås 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.7 
EskiIstuna 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.3 
Gävle 1.8 1.9 1.7 1.1 1.0 1.2 1.9 2.2 2.0 1.5 1.4 2.3 
Halmstad 0.9 0.3 0.4 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.5 0.6 1.1 1.1 
Helsingborg 6.4 6.6 7.2 4.7 5.1 3.4 6.9 9.0 8.2 10.8 11.5 15.8 
Jönköping 42.6 51.5 43.3 35.3 32.0 16.3 17.9 6.9 5.5 3.9 4.0 4.1 
Kalmar 32.7 36.5 35.3 24.4 24.4 15.5 14.5 7.4 12.6 9.9 8.8 4.1 
Karlskrona 0.4 0.8 0.8 0.8 0.6 0.3 0.2 1.8 0.4 1.1 0.5 0.3 
Karlstad 0.1 0.3 0.3 0.4 0.6 0.9 1.0 7.1 8.1 10.6 8.3 11.1 
Kristianstad 0.5 0.2 1.8 1.5 0.9 1.1 1.8 1.2 1.3 0.6 0.7 6.3 
Landskrona 5.1 6.2 7.4 11.6 11.1 10.1 8.4 13.0 12.1 9.8 9.0 9.4 
Linköping 6.3 2.2 2.8 4.0 2.6 1.3 0.9 0.0 0.5 0.6 0.6 0.5 
Lund 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.5 0.6 1.2 0.0 0.0 
Norrköping 0.4 0.4 0.2 0.2 0.4 0.9 1.0 1.3 5.0 6.6 7.4 8.4 
Sundsvall 0.2 0.6 0.0 0.0 0.2 1.2 1.4 1.6 0.6 0.4 0.4 1.8 
Södertälje 0.0 4.7 5.0 5.3 5.8 7.5 11.1 11.6 8.4 8.6 11.1 11.1 
TrolIhättan - - 9.8 13.0 9.7 9.3 5.8 5.0 4.9 4.2 4.4 3.6 
Uddevalla 47.6 41.9 41.7 27.1 28.2 13.4 1.9 3.4 3.1 5.3 1.7 1.8 
Umeå 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 0.0 0.0 0.0 0.3 
Uppsala 3.1 2.6 2.7 3.4 5.3 5.2 3.3 3.1 2.7 4.8 5.8 6.8 
Västerås 0.3 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 
Örebro 1.5 1.8 2.3 1.7 1.6 1.7 1.5 1.5 1.4 1.4 1.6 1.3 
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TABELL A:19. ARBETARE PER ARB ETSSTÄLLE I DE ME LLANSTORA STÄDERNAS MEKA NISKA VERKSTÄDER 1850-1965 

Borås 
EskiIstuna 
Gävle 
Halmstad 
Helsingborg 
Jönköping 
Kalmar 
Karlskrona 
Karlstad 
Kristianstad 
Landskrona 
Linköping 
Lund 
Norrköping 
Sundsvall 
Södertälje 
TrolIhättan 
Uddevalla 
Umeå 
Uppsala 
Västerås 
Örebro 

Borås 
EskiIstuna 
Gävle 
Halmstad 
Helsingborg 
Jönköping 
Kalmar 
Karlskrona 
Karlstad 
Kristianstad 
Landskrona 
Linköping 
Lund 
Norrköping 
Sundsvall 
Södertälje 
TrolIhättan 
Uddevalla 
Umeå 
Uppsala 
Västerås 
Örebro 

1850 1855 

36.0 44.0 

- 97.0 

1 . 0  

1910 1915 

23.0 16.7 
106.3 112.6 
30.6 34.9 
58.0 72.2 
23.5 48.8 
58.5 63.6 
13.3 56.6 
20.0 31.0 

156.7 294.5 
51.7 56.4 
88.0 101.7 
16.0 64.4 
84.3 110.7 
7.8 18.0 

26.3 28.6 
71.6 184.6 

44.0 20.0 
16.0 9.7 
39.5 67.0 
42.3 40.4 
25.0 12.6 

1860 1865 

56.0 67.0 
50.0 36.0 

- 21.0 

- 20.0 
- 63.0 
- 100.0 

- 29.0 
34.0 43.3 

- 13.0 

15.0 10.0 

1920 1925 

16.9 18.9 
103.7 98.8 
41.2 33.9 
53.9 41.5 
29.5 24.6 
42.9 32.0 
52.6 42.1 
28.5 35.5 

131.0 144.3 
29.8 19.7 

131.9 40.3 
43.6 39.1 
50.7 45.3 
25.9 27.5 
21.1 18.1 

228.6 253.0 
168.8 189.8 

18.0 12.0 
16.7 11.4 
60.3 55.0 
26.0 20.3 
16.0 20.3 

1870 1875 

59.5 95.5 
74.0 60.7 

- 63.0 
29.0 54.0 

27.0 142.0 
52.0 200.0 
42.0 79.5 

- 32.0 
60.0 104.0 
29.5 47.0 

91.0 92.5 

- 89.0 
7.0 

1930 1935 

16.6 15.9 
61.3 71.3 
34.0 27.1 
46.3 46.7 
23.0 14.6 
40.3 36.1 
35.9 29.3 
20.8 13.9 
58.3 36.5 
12.7 11.1 
41.9 50.4 
28.9 36.0 
25.4 21.3 
22.3 20.6 
25.9 16.7 

152.7 101.8 
137.4 100.6 

9.1 8.1 
11.5 8.8 
28.2 53.0 
20.3 14.5 
13.4 12.3 

1880 1885 

27.0 45.0 
156.0 250.0 
70.3 158.0 
43.0 76.0 
8.0 4.0 

48.0 77.0 
- 13.0 

87.0 141.0 
81.5 194.0 
68.0 78.5 
30.0 35.0 
81.0 12.0 
31.0 39.0 

49.5 83.0 

9.0 15.0 

- 33.0 
77.0 100.0 
3.0 2.0 

1940 1945 

14.8 16.7 
77.3 78.3 
36.7 43.9 
47.8 53.7 
16.6 18.7 
46.8 39.2 
37.0 41.1 
18.0 29.5 
31.6 39.9 
12.9 24.4 
73.7 78.9 
49.4 79.1 
30.3 21.1 
20.7 24.3 
18.3 24.7 

106.4 109.7 
171.2 218.3 

12.1 14.2 
15.6 17.9 
56.6 61.7 
27.8 35.7 
48.3 47.9 

1890 1895 

13.7 31.0 
349.0 78.3 
224.5 73.8 
51.0 110.0 
6.0 45.2 

79.0 72.5 
52.0 29.5 

188.0 128.5 
311.0 191.5 
129.5 85.3 
36.0 24.0 
83.3 143.5 
39.0 26.7 

- 13.7 
-  1 2 . 0  

15.0 24.0 

24.0 18.0 
147.0 75.7 

8.3 18.0 

1950 1955 

21.6 17.3 
85.4 123.0 
43.0 45.1 
54.7 48.9 
18.3 25.2 
47.5 63.5 
47.0 59.5 
25.0 22.3 
61.2 51.1 
25.0 30.6 
71.0 98.2 

115.6 130.2 
27.6 37.7 
35.1 37.5 
28.9 18.5 

114.3 148.9 
199.1 454.1 

20.5 24.0 
20.1 19.6 
56.1 50.6 
43.7 54.1 
58.2 65.3 

1900 1905 

30.0 17.2 
98.6 61.8 
55.1 39.8 
55.5 52.0 
41.7 29.6 
66.3 65.7 
25.0 11.5 

- 20.0 
71.5 67.6 

398.0 102.7 
91.0 75.3 

82.8 98.7 
26.0 27.5 
36.0 29.0 
91.7 76.2 

23.0 18.0 
1.0 17.0 

23.0 26.0 
41.3 33.8 
13.4 14.5 

1960 1965 

18.4 17.9 
139.4 107.4 
41.1 36.4 
52.0 57.5 
27.5 34.5 
87.0 73.3 
80.5 70.7 
24.5 29.8 
61.0 51.0 
34.0 37.2 

117.8 112.1 
169.6 163.2 
40.9 60.2 
43.0 41.5 
37.9 43.6 

182.1 182.6 
350.0 327.2 

31.9 29.3 
21.9 33.6 
49.9 43.3 
69.7 69.3 
68.2 68.9 
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TABELL A:2 0. TILLVERKNINGSVÄRDE P ER A RBETARE (T KR) I DE M ELLANSTORA S TÄDERNAS M EKANISKA V ERKSTÄDER 1850-
1950 

1850 1855 1860 1865 1870 1875 1880 1885 1890 1895 1900 1905 

Borås - - - . - - - 1.2 1.6 2.3 1.6 1.8 2.3 
EskiIstuna - - 1.8 2.3 2.7 3.0 2.5 2.3 2.3 2.6 2.8 3.3 
Gävle 1.0 1.2 2.1 3.0 2.0 2.7 1.5 1.6 1.8 1.4 2.2 2.4 
Halmstad - - - - - - 1.2 1.1 2.2 1.4 2.9 1.8 
Helsingborg - - - - - 1.9 4.5 3.8 2.5 1.6 2.2 1.1 
Jönköping - - - 1.2 1.7 2.5 2.3 1.8 2.0 2.1 1.8 4.1 
Kalmar - - - - - - - 1.2 1.7 1.3 1.7 2.7 
Karlskrona - - - - - - - - - - - 2.3 
Karlstad - - - 1.1 1.1 1.8 1.8 1.8 2.4 2.0 3.3 2.8 
Kristianstad - - - 1.5 1.5 2.7 1.2 1.3 1.2 0.6 0.6 0.6 
Landskrona - - - 1.4 3.2 3.7 2.9 2.5 3.1 2.3 2.7 2.3 
Linköping - - - - - 1.4 0.7 0.6 0.5 0.4 - -

Lund - - - 0.4 0.5 1.3 1.5 5.5 2.7 2.0 2.7 2.5 
Norrköping - 1.1 1.6 1.5 0.9 2.0 1.6 1.7 1.7 1.8 2.3 2.5 
Sundsvall - - - - - - - - - 0.9 2.1 2.1 
Södertälje - - - 0.9 3.0 5.9 3.1 2.5 - 1.9 4.8 6.1 
TrolIhättan - - - - - - - - - - - -

Uddevalla - - - - - - 0.8 1.7 1.3 2.0 1.7 1.9 
Umeå - - - - - - - - - - 3.0 0.5 
Uppsala - 0.2 1.3 2.7 - - - 1.7 1.3 1.0 1.8 3.1 
Västerås - - - - - 0.8 2.4 2.5 2.8 2.1 1.4 4.0 
Örebro • " • - • 0.9 1.3 1.5 1.7 1.4 2.0 2.1 

1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

Borås 2.8 4.0 12.6 6.9 6.6 9.0 8.6 13.2 20.3 
EskiIstuna 4.6 5.7 12.7 6.2 5.9 8.1 9.1 12.2 22.2 
Gävle 3.0 5.5 9.6 6.1 6.1 7.6 12.5 12.8 20.5 
Halmstad 2.5 5.0 10.9 8.8 8.0 8.4 11.1 11.5 24.3 
Helsingborg 2.4 3.3 13.9 12.6 10.9 12.9 15.7 15.9 25.8 
Jönköping 3.4 4.4 12.2 7.6 9.1 14.9 12.3 12.9 32.8 
Kalmar 2.0 4.7 9.0 8.2 7.6 7.5 9.9 10.0 19.8 
Karlskrona 0.6 2.5 5.2 2.4 5.2 5.5 7.1 12.0 17.0 
Karlstad 3.9 6.5 20.2 11.0 14.6 13.5 16.3 14.1 26.4 
Kristianstad 1.5 3.3 7.5 4.6 4.4 6.5 9.2 10.4 20.5 
Landskrona 3.4 4.6 9.7 6.7 8.9 10.7 12.8 19.2 25.1 
Linköping 3.2 5.9 14.1 8.6 9.6 9.4 14.8 17.5 28.6 
Lund 3.7 4.9 10.7 7.9 7.8 9.7 13.2 15.2 30.0 
Norrköping 3.0 4.7 15.1 11.7 8.8 11.1 11.6 13.5 26.3 
Sundsvall 3.5 4.8 18.1 8.5 8.9 7.1 9.0 7.0 23.6 
Södertälje 7.6 8.0 10.0 9.1 9.6 10.3 13.6 16.7 38.9 
TrolIhättan - - - 5.8 7.5 9.6 8.7 14.5 27.4 
Uddeval la 1.2 2.6 5.1 5.3 5.1 5.2 6.9 12.0 20.1 
Umeå 1.0 2.2 21.6 14.4 9.6 14.0 18.6 18.0 25.0 
Uppsala 2.9 5.4 13.8 10.1 13.3 11.5 15.9 13.4 27.2 
Västerås 10.4 3.5 12.5 6.8 4.5 6.9 6.8 14.1 21.6 
Örebro 2.4 3.9 12.9 9.7 8.5 9.9 11.1 12.4 18.4 
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TABELL A:21. DE MEK ANISKA VERKSTÄDERNAS ARBETARE I PROCENT AV HEL A INDUSTRIN I DE ME LLANSTORA STÄDERNA 
1850-1965 

1850 1855 1860 1865 1870 1875 1880 1885 1890 1895 1900 1905 

Borås 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 4.0 2.5 3.2 2.4 1.9 
EskiIstuna 0.0 - 72.7 79.3 81.0 24.0 16.9 17.2 16.5 21.3 24.7 19.1 
Gävle 3.5 3.1 4.5 5.7 7.7 15.1 18.2 22.8 24.9 13.6 11.2 4.0 
Halmstad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 0.7 10.6 6.0 7.6 6.8 
Helsingborg 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.8 1.7 0.5 0.5 9.2 8.8 6.2 
Jönköping 0.0 0.0 0.0 2.7 2.1 3.6 3.2 3.6 3.0 4.4 6.6 5.5 
Kalmar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 9.4 8.2 13.2 2.5 
Karlskrona 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 
Karlstad 0.0 0.0 0.0 17.5 18.1 43.4 25.1 29.7 53.4 26.3 20.8 21.9 
Kristianstad 0.0 0.0 0.0 69.2 100.0 79.7 75.5 54.2 59.8 48.0 37.0 25.6 
Landskrona 0.0 0.0 0.0 10.6 6.0 16.8 25.5 20.7 28.1 18.4 16.9 12.2 
Linköping 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.6 21.9 28.7 11.0 4.1 0.0 0.0 
Lund 0.0 0.0 0.0 14.5 23.7 33.5 22.8 1.7 31.6 20.9 21.5 17.8 
Norrköping 0.0 2.3 2.2 2.6 1.3 0.8 1.3 0.7 0.6 2.0 1.8 1.8 
Sundsvall 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 15.4 14.4 
Södertälje 0.0 0.0 0.0 19.7 71.1 63.4 59.6 35.2 0.0 2.6 16.6 26.9 
Trollhättan - - - - - - - - - - - -

Uddeval la 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 4.6 2.2 2.3 1.7 1.5 
Umeå 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 9.4 
Uppsala 0.0 17.2 17.2 6.0 0.0 0.0 0.0 12.8 3.7 2.2 4.0 5.4 
Västerås 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.8 43.8 50.3 47.9 23.4 8.4 9.3 
Örebro 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.7 0.5 4.8 6.8 5.3 3.0 

1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 

Borås 2.0 2.9 3 .2 3 .0 4. .3 4, .1 3, .6 4, .0 4. .7 3. .3 3. .5 3 .8 
EskiIstuna 24.2 29.9 27, .7 22, .0 21. .8 24, .7 30, .7 33, .5 33. .7 38. .4 36. .9 37, .5 
Gävle 7.0 8.0 9, .5 7, .4 10. .8 9, .2 16, .1 20, .7 17. .5 14. .6 18. .1 16, .1 
Halmstad 10.2 23.9 25, .3 17.3 24. .8 28. .5 27, .1 30, .7 27. .1 26. .3 31. .2 29, .4 
Helsingborg 4.4 7.8 6, .0 4. .3 9. .8 9. .1 9. .5 10, .5 9. .9 9. .6 9. ,4 11. .9 
Jönköping 8.2 10.1 11, .7 10, .4 14. .4 21. .6 32, .1 32, .8 37. .1 37. .4 43. .0 43, .0 
Kalmar 5.1 19.7 20, .8 19, .9 32. .4 30. .6 33, .0 35, .2 34. .9 35. .1 39. .2 37. .3 
Karlskrona 0.9 1.4 2, .4 3. .0 3. ,4 5. .4 5. .5 7. .6 6. .3 4. ,7 5. ,5 8, .1 
Karlstad 24.7 30.6 25, .7 24, .2 27. .2 29. .9 29, .9 33, .2 34. .1 33. .5 42. .7 37, .8 
Kristianstad 15.5 26.2 22, .5 13, .1 11. .0 8. .4 10, .5 21, .8 20. .7 21. .6 25. ,8 25, .9 
Landskrona 15.2 30.1 26, .1 14, .9 17. ,0 18. .3 17. .2 22, .9 22. .3 27. .5 26. .6 26, .4 
Linköping 4.5 19.9 15, .7 13, .1 14. .3 24. .7 33. .8 42, .2 48. .2 49. .1 50. .9 57, .2 
Lund 15.0 23.0 23, .9 22. .9 24. ,1 23. .8 32. .4 21, .6 29. .2 21. ,8 25. ,3 34. .8 
Norrköping 0.4 2.1 5, .3 6. .2 8. .0 9. .7 10, .5 12, .2 14. .5 11. .2 13. .1 16, .9 
Sundsvall 14.1 21.2 18, .1 31, .4 31. .5 34. .2 35. .8 44, .3 28. .6 14. .6 31. .1 25, .5 
Södertälje 23.4 56.7 64, .9 73. .2 68. .0 63. .0 59, .7 58, .5 56. .0 52. .7 58. ,3 56, .1 
TrolIhättan - - 32, .6 35, .2 39. .6 40, .7 51, .7 56, .5 49. .6 58. .1 68, .9 72, .2 
Uddevalla 3.2 1.2 1, .1 1, .4 3. .2 3, .2 4, .6 7, .7 8. .7 7. .0 5. .4 5, .2 
Umeå 8.9 13.0 15, .6 17, .8 14. .0 18, .5 28, .4 27, .7 33, .2 28. .5 28, .7 41, .8 
Uppsala 7.6 20.5 26 .0 23, .2 20. .1 33. .5 34, .1 32 .9 28, .4 25, .9 28, .4 22, .2 
Västerås 4.9 4.9 5, .1 3 .6 4. .6 7, .1 9, .9 13, .6 14, .4 13. .5 16. .9 16, .4 
Örebro 1.8 4.1 5, .7 5, .5 6. .0 7.3 21, .6 21, .6 23, .8 25, .6 25, .3 27, .1 
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TABELL A:22. ARBETARE PER ARB ETSSTÄLLE I DE ME LLANSTORA STÄDERNAS EL-INDUSTRI 1895-1965 

1895 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 

Borås 8 - - - - - - - 9 13 21 11 29 36 
EskiIstuna 4 7 - - - 4 5 12 6 10 5 20 15 31 
Gävle - - - - - 3 - - 5 10 14 62 84 156 
Halmstad 8 - - - - - - - 6 10 14 25 13 19 
Helsingborg 3 - - - - 229 170 301 417 596 207 349 197 147 
Jönköping - - - - 54 62 13 17 38 24 39 23 20 42 
Kalmar - - - - - - - - - - 3 - 66 66 
Karlskrona - - - - - - - - - - - 340 623 1095 
Karlstad - - - - - - - 6 7 16 24 22 12 13 
Kristianstad - - - - - - - - - - 3 - 6 5 
Landskrona - - - - - - - - - - - - - -

Linköping - - - - - 43 35 23 40 73 57 121 145 112 
Lund - - - 6 - - - - - 15 - 17 6 7 
Norrköping - - - 9 - - - 15 6 26 61 67 102 186 
Sundsvall 6 - - - - - - - - - - 239 462 534 
Södertälje - - - - 27 39 12 - - - 5 49 55 99 
TrolIhättan - - - - - - - - - - - 37 39 25 
Uddevalla - - - - - - - - - - 2 - - 8 
Umeå - - - - - - - - - - - - - 5 
Uppsala - - - - - - - - 3 4 7 8 10 5 
Västerås 3 616 498 1223 2309 978 629 1394 1093 1002 830 1014 796 996 
Örebro 4 - - - - - - 3 4 3 6 8 14 19 

42 
36 

166 
13 

118 
16 

109 
489 

13 
11 

79 

269 
143 
118 
23 
21 
10 

6 
1076 

44 

TABELL A:2 3. TILLVERKNINGSVÄRDE P ER A RBETARE (T KR) I DE M ELLANSTORA S TÄDERNAS EL -INDUSTRI 1895-1950 

1895 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

Borås 5.4 - - . - - - 6.2 14.8 12.3 16.4 
EskiIstuna 3.0 2.4 - - 15.1 7.9 7.9 8.3 14.1 17.4 23.8 
Gävle - - - - 8.7 - - 3.9 4.3 5.4 1.6 
Halmstad 4.4 - - - - - - 4.5 4.6 5.4 13.4 
Helsingborg 14.7 - - - 8.7 8.5 25.5 25.2 36.2 18.6 96.7 
Jönköping - - - 0.5 7.6 4.7 7.5 11.3 16.1 14.0 24.6 
Kalmar - - - - - - - - - 19.0 -

Karlskrona - - - - - - - - - - -

Karlstad - - - - - - 5.0 4.3 1.9 17.3 22.0 
Kristianstad - - - - - - - - - 7.3 -

Landskrona - - - - - - - - - - -

Linköping - - - - 8.7 6.2 8.3 7.6 12.6 20.5 27.9 
Lund - - - 3.0 - - - - - 8.3 - 21.9 
Norrköping - - - 17.1 - - - 4.5 7.3 10.7 14.8 33.8 
Sundsvall 10.2 - - - - - - - - - 36.3 
Södertäl je - - - 3.1 16.7 7.3 - - - 17.7 25.7 
Trollhättan - - - - - - - - - - 14.2 
Uddeval la - - - - - - - - - 9.5 -

Umeå - - - - - - - - - - -

Uppsala - - - - - - - 6.7 8.5 9.4 17.2 
Västerås 4.7 2.6 3.3 4.9 7.2 18.4 10.8 11.2 9.1 13.0 11.3 26.1 
Örebro 5.0 - - - - - 7.3 6.9 8.0 14.2 15.8 
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TABELL A:24. EL-INDUSTRINS ARBETARE I PROCENT AV HEL A INDUSTRIN I DE MEL LANSTORA STÄ DERNA 1895-1965 

1895 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 

Borås 0.0 0.0 0, .0 0.0 0. .0 0.0 0, .0 0.0 0.2 0.2 0.5 0.3 1.6 1. .6 2.2 
EskiIstuna 0.1 0.2 0. .0 0.0 0. .0 0.1 0, .2 0.5 0.3 0.2 0.2 0.5 0.6 1. .7 2.4 
Gävle 0.0 0.0 0, .0 0.0 0. .0 0.1 0. .0 0.0 0.1 0.3 0.4 2.8 6.2 11. .8 15.1 
Halmstad 0.4 0.0 0, .0 0.0 0, .0 0.0 0, .0 0.0 0.2 0.3 0.3 0.5 0.5 0, .7 0.9 
Helsingborg 0.1 0.0 0, .0 0.0 0. .0 8.4 5, .4 4.6 5.4 7.6 9.0 11.1 9.7 9, .8 7.7 
Jönköping 0.0 0.0 0, .0 0.0 1, .2 1.4 0, .4 0.7 0.9 1.0 2.5 1.8 1.9 1, .4 0.6 
Kalmar 0.0 0.0 0, .0 0.0 0, .0 0.0 0, .0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 2.3 2 .5 9.1 
Karlskrona 0.0 0.0 0, .0 0.0 0. .0 0.0 0, .0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.6 14.6 24, .8 30.8 
Karlstad 0.0 0.0 0, .0 0.0 0. .0 0.0 0, .0 0.2 0.3 0.6 0.7 1.2 0.6 1, .0 0.9 
Kristianstad 0.0 0.0 0, .0 0.0 0. .0 0.0 0. .0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0, .2 0.4 
Landskrona 0.0 0.0 0, .0 0.0 0. .0 0.0 0. .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0, .0 0.0 
Linköping 0.0 0.0 0, .0 0.0 0. .0 3.8 3, .3 3.5 3.5 3.3 3.0 3.6 4.2 6, .3 3.7 
Lund 0.0 0.0 0. .0 0.4 0. .0 0.0 0. .0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.6 0.3 0, .2 0.0 
Norrköping 0.0 0.0 0, .0 0.2 0. .0 0.0 0, .0 0.2 0.2 1.7 4.8 3.5 5.0 11, .0 15.6 
Sundsvall 1.6 0.0 0. .0 0.0 0. .0 0.0 0. .0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.3 17.4 20, .9 16.7 
Södertälje 0.0 0.0 0, .0 0.0 1. .2 1.6 0. .6 0.0 0.0 0.0 0.3 2.2 3.4 4, .0 6.0 
TrolIhättan 0.0 0.0 0. .0 0.0 0. .0 0.0 0, .0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 1.2 0, .8 0.3 
Uddeval la 0.0 0.0 0. .0 0.0 0. .0 0.0 0, .0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0, .2 0.8 
Umeå 0.0 0.0 0. .0 0.0 0. .0 0.0 0. .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.8 
Uppsala 0.0 0.0 0. .0 0.0 0. .0 0.0 0. .0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0, .3 0.2 
Västerås 0.3 41.9 34, .2 47.4 56. .1 48.3 55.3 63.7 61.7 57.2 52.8 53.9 51.6 52, .7 53.0 
Örebro 0.5 0.0 0. .0 0.0 0. .0 0.0 0. .0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.7 1, .3 2.9 

TABELL A:2 5. ARBETARE P ER A RBETSSTÄLLE I DE M ELLANSTORA S TÄDERNAS JÄ RN- OCH S TÅLMANUFAKTUR 1850-196 5 

1850 1855 1860 1865 1870 1875 1880 1885 1890 1895 1900 1905 

Borås 1.0 - 7.0 - - . - - 50.0 7.0 14.5 6.2 
EskiIstuna 2.7 - - - - 28.2 12.1 13.8 18.1 22.8 30.6 39.6 
Gävle - - 4.3 - 13.0 30.0 15.0 25.0 32.0 45.0 61.1 41.3 
Halmstad 2.0 - - - - - - - - 19.0 17.0 27.3 
Helsingborg - - - - - - - 135.0 178.0 12.8 12.9 7.8 
Jönköping - - - - - - - - 27.0 32.0 23.3 25.2 
Kalmar - - - - - - - - - 4.0 27.0 9.0 
Karlskrona - - - - - 26.0 31.0 39.0 57.0 - 52.0 25.0 
Karlstad - - - - - - - - - 26.0 23.0 30.3 
Kristianstad - - - - - - - - - 15.0 16.3 21.0 
Landskrona - - - - - - - - - 26.0 21.0 14.0 
Linköping - - - - - - - - - 6.0 19.0 20.5 
Lund - - - 2.0 6.0 - - - - 26.0 36.0 46.8 
Norrköping - 43.0 62.0 - - - - - 27.0 20.0 20.0 3.0 
Sundsvall - - - 3.0 - - - - 25.0 4.3 18.0 7.0 
Södertälje - - - - - - - - - - - 10.5 
TrolIhättan - - - - - - - - - - - -

Uddeva 11 a - - - - - - - - - 7.0 9.0 6.0 
Umeå - - - - - - - - - - - 3.0 
Uppsala 0.0 - - - - - - - 13.0 28.0 12.4 30.7 
Västerås - - 7.0 15.0 4.0 6.0 16.0 19.0 17.0 15.0 45.5 12.0 
Örebro - - - - - 22.0 18.0 20.3 14.0 10.8 9.2 7.8 
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ARBETARE PER ARBE TSSTÄLLE I DE ME LLANSTORA STÄDERNAS JÄRN- OCH STÅLMANUFAKTUR (FORTS) 

1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 

Borås 5.3 - 3. .0 - 4.5 5.5 3. .7 3. ,3 6. ,5 6.7 9.3 15.5 
EskiIstuna 44.3 62. .4 51.4 60.9 61.5 68.1 57.9 55. .2 65. ,0 66.5 74.0 79.8 
Gävle 44.7 69. .0 55. .0 58.7 36.0 24.4 22. .3 52.8 60. .7 10.5 13.0 13.8 
Halmstad 34.3 7.0 8. .0 18.3 28.2 20.8 41. .3 73. .6 71. .3 24.1 18.3 30.2 
Helsingborg 17.3 22. .8 24. .3 18.8 7.6 8.4 11. .0 9. .8 12. .7 11.9 13.4 16.4 
Jönköping 38.0 11. .0 12. .5 10.0 12.6 17.3 17.0 19. .0 9. .0 9.5 8.4 10.0 
Kalmar 1.5 - 10. .0 - 4.0 6.8 2, .0 3. .0 4, .0 - - 18.3 
Karlskrona 8.0 - - 7.5 7.3 7.0 - - - - - -

Karlstad 53.0 5. .5 12.5 10.0 6.7 9.4 14, .2 24. .8 24, .0 19.4 19.3 14.0 
Kristianstad 13.5 4. .0 3, .0 4.5 9.0 7.2 8, .5 6. .0 4. .0 - - 18.0 
Landskrona 16.4 - 7. .0 12.0 13.0 9.0 - - - - - -

Linköping 7.7 - - - 5.7 4.5 9, .5 4. .0 11, .0 8.0 9.2 22.5 
Lund 38.0 - 9. .0 8.5 6.7 5.4 6, .7 3. .3 3, .0 84.5 49.0 22.3 
Norrköping 15.8 9. .5 7. .5 6.3 13.6 7.2 - 2. .5 5, .0 6.3 17.4 27.0 
Sundsvall 12.7 10. .0 - 7.0 6.5 5.4 - - 88, .0 57.5 48.5 53.0 
Södertälje 23.0 8. .0 9. .0 - - 4.7 - 8.5 17.3 15.0 6.5 8.0 
TrolIhättan - - - - - - - - - - - -

Uddevalla 8.0 - - 3.0 4.0 3.0 - - 3, .0 7.0 97.8 57.0 
Umeå 3.0 7, .0 6, .0 - 6.0 7.3 13, .0 - - - - 12.0 
Uppsala 30.8 3, .7 4, .0 4.5 6.2 9.1 13, .0 34, .0 62, .0 85.0 58.5 34.7 
Västerås 46.4 16, .1 30, .0 10.3 11.0 9.4 5, .3 5, .0 5, .3 5.4 5.6 12.3 
Örebro 11.2 35, .0 19, .0 16.4 19.0 10.6 10, .2 13, .6 10, .3 20.3 10.0 16.2 

TABELL A:26. TILLVERKNINGSVÄRDE PER ARBETARE (TKR) I DE MEL LANSTORA STÄ DERNAS JÄRN- OCH ST ÅLMANUFAKTUR 
1850-1950 

1850 1855 1860 1865 1870 1875 1880 1885 1890 1895 1900 1905 

Borås 0.5 0 .  .4 - - - - - 2.0 2.1 3.1 1.9 
EskiIstuna 0.1 - - - - 1.2 1. .2 1.3 1.4 1.9 2.3 2.7 
Gävle - 0 .  .8 - 0.9 2.5 0 .  .8 1.0 0.4 2.3 2.4 2.4 
Halmstad 0.1 - - - - - - 0.0 - 3.1 3.4 3.4 
Helsingborg - - - - - - - 1.7 2.0 1.9 2.2 3.3 
Jönköping - - - - - - - - 1.1 2.0 2.3 1.9 
Kalmar - - - - - - - - - 2.0 1.0 2.9 
Karlskrona - - - - - 3.5 6, .6 0.8 4.7 - 1.6 1.8 
Karlstad - - - - - - - - - 2.2 2.6 1.6 
Kristianstad - - - - - - - - - 2.1 2.2 1.1 
Landskrona - - - - - - - - - 3.5 4.0 3.1 
Linköping - - - - - - - - - 2.3 1.8 1.7 
Lund - - - 0.3 0.1 - - - - 1.7 3.3 1.9 
Norrköping - 0.3 0. .5 - - - - - 2.2 2.4 2.1 14.0 
Sundsvall - - - 5.0 - - - - 0.8 2.5 1.4 2.5 
Södertälje - - - - - - - - - - - 3.0 
TrolIhättan 
Uddeva Ila - - - - - - - 1.3 1.8 0.8 
Umeå - - - - - - - - - 5.0 
Uppsala - - - - - - 4, .6 0.9 3.8 3.3 
Västerås 1.4 2.3 1.5 1.0 1.6 1.4 1, .9 2.2 1.8 2.7 
Örebro - - - 1.3 1.0 0.9 1, .0 2.8 2.6 3.1 
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TILLVERKNINGSVÄRDE PER ARBETARE (TKR) I DE MELLANSTORA STÄDERNAS JÄRN- OCH STÅLMANUFAKTUR (FORTS) 

1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

Borås 3.5 - 11.7 - 9.9 7.2 8.2 15.8 20.3 
Eski1stuna 3.2 4.4 10.7 6.8 6.8 7.2 8.8 0.0 18.9 
Gävle 3.2 3.7 1.0 4.4 4.1 8.9 13.3 15.4 30.0 
Halmstad 5.7 3.3 9.1 10.4 7.3 9.6 17.3 21.9 30.6 
Helsingborg 3.8 4.6 12.3 5.3 10.3 9.7 21.1 20.8 18.2 
Jönköping 2.0 3.4 12.0 6.5 4.3 5.0 9.1 11.8 29.0 
Kalmar 16.3 - 7.0 - 7.8 5.9 9.0 17.5 11.8 
Karlskrona 2.3 - - 7.6 6.2 5.6 - - -

Karlstad 4.6 8.7 1.3 9.6 9.4 9.6 13.8 12.6 22.0 
Kristianstad 3.1 5.0 15.0 5.7 6.3 5.1 6.1 8.7 11.5 
Landskrona 4.4 - 12.9 7.6 6.4 6.7 - - -

Linköping 4.6 - - - 6.6 7.3 6.2 13.0 11.1 
Lund 2.9 - 12.0 7.4 12.6 6.0 3.7 15.3 27.7 
Norrköping 5.5 3.8 9.8 6.2 6.2 8.7 - 8.0 14.6 
Sundsvall 2.5 2.6 - 8.3 4.5 7.0 - - 54.5 
Södertäl je 9.5 3.6 10.3 - - 7.9 - 7.8 37.4 
TrolIhättan - - - - - - - - -

Uddevalla 4.5 - - 10.7 7.0 4.7 - - 15.0 
Umeå 5.3 2.9 10.3 - 8.2 7.3 8.4 - -

Uppsala 5.3 5.2 7.5 6.9 6.1 7.1 8.7 17.5 28.3 
Västerås 3.8 5.7 15.1 7.1 7.7 6.4 14.1 14.9 22.4 
Örebro 4.7 10.8 20.8 8.5 8.5 7.9 13.0 20.4 29.6 

TABELL A:27. JÄRN- OCH STÅLMANUFAKTURENS ARBETARE I PROCENT AV HELA INDUSTRIN I DE MELLANSTORA Î 

1850-1965 

1850 1855 1860 1865 1870 1875 1880 1885 1890 1895 1900 1905 

Borås 0.7 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 0.9 1.5 0.8 
EskiIstuna 19.5 - 0.0 0.0 0.0 70.8 77.3 77.8 73.5 55.1 51.9 53.3 
Gävle 0.0 0.0 1.2 0.0 5.4 2.5 1.3 1.8 1.8 11.6 12.5 8.2 
Halmstad 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.3 0.0 1.0 1.2 5.4 
Helsingborg 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.2 16.3 4.2 3.2 1.9 
Jönköping 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.9 2.3 3.5 
Kalmar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 7.1 3.0 
Karlskrona 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5 11.0 22.6 19.8 0.0 2.3 1.0 
Karlstad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 5.0 7.9 
Kristianstad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 4.6 5.2 
Landskrona 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.3 6.5 3.0 
Linköping 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 5.3 6.2 
Lund 0.0 0.0 0.0 2.0 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 11.7 14.1 
Norrköping 0.0 1.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.2 0.2 0.1 
Sundsvall 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 13.2 4.6 10.3 4.6 
Södertälje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 
TrolIhättan - - - - - - - - - - - -

Uddeva11 a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7 0.5 
Umeå 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 
Uppsala 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 6.7 5.4 12.7 
Västerås 0.0 0.0 12.2 18.3 2.5 2.8 9.1 9.5 5.5 4.6 6.2 3.3 
Örebro 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.7 13.0 14.9 5.4 5.4 3.6 3.3 
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JÄRN- OCH STÅLMANUFAKTURENS ARBETARES ANDELAR I PROCENT AV HELA INDUSTRIN (FORTS) 

1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 

Borås 0.4 0.0 0.1 0.0 0.1 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.5 
EskiIstuna 51.3 45.6 45.1 50.0 49.9 48.8 37.0 35.6 34.9 32.9 33.1 31.8 
Gävle 8.9 5.3 2.9 2.7 3.3 5.0 1.0 3.2 2.8 0.3 0.4 1.1 
Halmstad 9.1 0.5 0.8 3.8 5.7 6.7 6.4 8.1 8.2 3.4 2.8 2.6 
Helsingborg 3.8 2.4 1.8 1.2 0.6 0.8 0.4 0.5 0.8 0.9 1.0 1.6 
Jönköping 5.3 0.5 1.7 1.4 2.0 2.8 0.7 1.2 1.1 0.7 0.7 1.4 
Kalmar 0.3 0.0 0.6 0.0 0.2 2.1 0.1 0.3 0.1 0.0 0.0 1.5 
Karlskrona 0.4 0.0 0.0 0.6 0.9 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Karlstad 5.6 0.6 2.5 2.8 2.6 3.3 2.6 3.8 2.5 4.4 2.9 2.6 
Kristianstad 2.7 0.4 0.3 0.9 1.3 2.7 0.9 0.5 0.2 0.0 0.0 0.6 
Landskrona 4.7 0.0 0.2 0.6 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Linköping 3.3 0.0 0.0 0.0 0.6 0.5 0.4 0.3 0.7 0.6 0.7 1.6 
Lund 6.8 0.0 0.6 1.1 1.1 1.4 0.9 0.3 0.1 5.1 5.8 1.8 
Norrköping 0.9 0.4 0.5 0.3 1.5 1.3 0.0 0.0 0.0 0.2 0.7 0.9 
Sundsvall 6.8 1.5 0.0 0.9 1.6 4.1 0.0 0.0 4.2 4.3 3.8 2.1 
Södertälje 6.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.7 0.0 0.5 1.2 0.6 0.3 0.7 
TrolIhättan - - - - - - - - - - - -

Uddeval la 0.6 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.1 0.2 7.4 5.6 
Umeå 1.7 3.1 1.9 0.0 1.8 3.9 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 
Uppsala 11.8 0.4 0.3 0.3 1.3 2.2 0.9 0.7 1.1 1.5 2.4 4.0 
Västerås 12.6 2.7 2.2 0.9 0.8 0.9 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 
Örebro 2.4 0.9 0.8 1.9 2.3 2.6 0.6 0.7 0.3 0.8 0.5 1.6 

TABELL A:28. ARBETARE PER ARBE TSSTÄLLE I DE MEL LANSTORA STÄ DERNAS SNICKERI- OCH MÖ BELINDUSTRI 1870-1965 

1870 1875 1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1915 

Borås - 40.0 17.0 17.0 18.0 19.5 20.3 23.5 8.8 8.0 
EskiIstuna - - - 38.0 50.0 64.0 62.5 16.5 15.3 22.0 
Gävle - 19.0 23.5 40.0 66.0 19.2 25.2 41.0 15.5 20.8 
Halmstad - - - - 11.0 21.0 8.0 20.4 6.5 26.0 
Helsingborg - - - 11.0 13.0 5.0 7.5 12.5 4.0 6.6 
Jönköping - 34.5 19.0 21.3 39.6 45.6 49.2 56.4 36.9 38.4 
Kalmar - - - - - - - 12.0 12.0 6.0 
Karlskrona - - - - 24.5 - 4.0 24.0 20.0 14.0 
Karlstad - - - - - 14.0 35.7 33.5 43.8 28.3 
Kristianstad - - - - - - - 10.0 - -

Landskrona - - 8.0 - - 9.0 9.0 19.0 7.0 14.3 
Linköping - - 22.0 66.0 72.0 106.0 95.0 75.5 7.3 16.3 
Lund - - 31.0 - 18.0 - - 8.7 6.0 13.3 
Norrköping - - - - 62.5 46.2 52.6 35.0 23.9 16.1 
Sundsvall - - - - - 15.0 22.0 14.7 11.0 6.0 
Södertälje - - - - - 3.0 3.0 - - -

TrolIhättan - - - - - - - - - -

Uddeva11 a 46. .0 40.0 51.0 64.0 76.0 228.0 201.0 183.0 151.0 100.0 
Umeå - - - - - - 36.0 47.0 15.0 22.5 
Uppsala 16. .0 18.0 14.0 - 30.0 31.0 36.5 43.5 48.5 28.5 
Västerås - - - - 27.0 30.0 40.0 48.0 38.0 19.2 
Örebro 3. .0 20.3 9.5 15.3 17.5 35.0 37.2 42.0 36.0 24.5 
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ARBETARE PER ARBE TSSTÄLLE I DE ME LLANSTORA STÄDERNAS SNICKERI- OCH MÖBEL INDUSTRI (FORTS) 

1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 

Borås 8.6 12.2 18.0 18.9 16.8 15.6 16.5 17.3 26.0 23.3 
EskiIstuna 10.0 6.0 4.3 8.5 9.5 9.8 10.3 10.8 24.0 14.5 
Gävle 14.5 14.0 10.4 11.0 65.2 60.0 27.3 11.5 - 5.0 
Halmstad 20.3 32.0 15.3 18.5 8.0 13.5 11.5 10.5 11.0 10.0 
Helsingborg 7.3 10.3 8.4 7.5 6.7 8.8 8.6 8.0 13.8 19.3 
Jönköping 28.9 34.3 24.4 20.3 17.6 15.3 15.0 13.3 13.4 23.0 
Kalmar .5 3.0 8.0 - - 7.0 33.0 54.0 66.0 110.0 
Karlskrona 7.0 5.0 6.0 5.5 4.0 5.0 6.0 8.0 11.0 29.0 
Karlstad 20.0 26.0 22.0 17.4 8.7 9.4 14.1 11.5 11.8 10.8 
Kristianstad 17.5 7.0 13.0 11.0 10.0 7.5 5.0 4.0 - 9.3 
Landskrona 33.8 20.5 6.0 8.0 9.5 16.0 15.3 13.3 16.0 20.0 
L i nköpi ng 24.0 21.8 20.5 19.2 17.3 23.4 25.6 21.0 30.0 34.8 
Lund 6.5 5.9 7.1 5.9 5.7 6.2 7.7 10.2 10.3 10.3 
Norrköping 14.0 12.8 11.9 11.9 7.8 8.9 8.2 7.7 9.1 7.0 
Sundsvall 7.2 8.3 9.4 9.5 9.7 6.7 30.5 21.6 36.3 34.0 
Södertälje - - - - 1.5 6.3 8.5 7.5 7.0 -

TrolIhättan - 10.0 5.0 7.5 4.0 5.8 4.5 6.0 9.0 7.0 
Uddeval la 4.0 122.0 4.0 7.5 90.3 82.0 114.0 128.7 171.0 285.0 
Umeå 13.4 16.3 8.4 10.7 11.2 12.3 17.3 23.0 22.7 9.8 
Uppsala 23.4 18.1 13.6 9.7 7.5 7.5 8.2 11.0 21.0 25.0 
Västerås 17.3 13.2 13.3 10.8 8.3 6.5 7.5 6.3 7.0 11.0 
Örebro 16.1 18.8 16.9 13.5 10.2 13.5 15.8 14.7 16.8 52.0 

TABELL A:29. TILLVERKNINGSVÄRDE PER ARBETARE (TKR) I DE MEL LANSTORA STÄ DERNAS SNICKERI- OCH 
MÖBELINDUSTRI 1870-1950 

1870 1875 1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1915 

Borås - 1.6 2.2 2.2 2.5 2.1 3.0 1.0 1.9 7.4 
EskiIstuna - - - 2.9 2.0 2.7 2.6 2.4 2.7 3.2 
Gävle - 1.1 1.0 2.9 3.0 1.9 2.1 1.7 2.7 2.0 
Halmstad - - - - 3.4 1.6 3.2 2.3 2.6 4.0 
Helsingborg - - - 1.4 3.8 6.2 3.7 1.6 2.9 3.5 
Jönköping - 1.4 2.9 2.7 1.5 1.9 2.1 2.5 3.3 3.8 
Kalmar - - - - - - - 1.6 2.8 2.5 
Karlskrona - - - - 2.0 - 3.5 2.6 2.6 1.5 
Karlstad - - - - - 1.4 2.1 2.3 2.5 4.5 
Kristianstad - - - - - - - 1.1 - -

Landskrona - - 3.8 - - 2.7 4.8 2.2 3.7 3.1 
Linköping - - 2.7 1.8 1.2 0.8 0.2 0.8 2.4 4.0 
Lund - - 0.3 - 0.7 - - 1.8 3.4 3.0 
Norrköping - - - - 1.4 1.5 1.3 2.4 2.8 2.6 
Sundsvall - - - - - 1.9 1.8 1.9 2.5 3.1 
Södertälje - - - - - 0.7 0.3 - - -

Trollhättan - - - - - - - - - -

Uddevalla 2.2 2.8 2.0 2.3 2.0 3.2 3.6 3.3 3.9 3.8 
Umeå - - - - - - 2.0 2.0 1.9 3.4 
Uppsala 1.6 1.7 1.7 - 1.6 2.5 2.6 2.9 3.2 3.9 
Västerås - - - - 0.5 0.7 1.5 0.8 1.6 2.9 
Örebro 0.7 1.4 3.2 2.5 2.5 2.7 2.0 3.2 4.0 4.8 
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TILLVERKNINGSVÄRDE PER ARBETARE (TKR) I DE ME LLANSTORA STÄDERNAS SNICKERI - OCH MÖBE LINDUSTRI (FORTS) 

1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

Borås 12.1 8. .2 8.0 8.0 6.5 11. .0 14.8 
EskiIstuna 4.9 4. .7 5.5 5.2 6.8 8. .1 14.4 
Gävle 5.9 4, .0 4.9 6.0 8.4 10. .7 18.4 
Halmstad 9.0 13, ,1 9.3 8.9 7.3 6. .6 17.4 
Helsingborg 8.0 6, .1 8.8 7.9 9.2 9. .5 14.3 
Jönköping 9.9 6. .2 7.7 5.7 7.0 11. .6 16.1 
Kallnar 7.1 8. .0 2.8 - - 15. .3 21.9 
Karlskrona 7.1 8. .0 7.1 4.3 7.5 7. .4 11.3 
Karlstad 10.6 6. .4 7.1 7.7 6.3 12. .1 12.1 
Kristianstad 4.5 14, .3 6.8 7.6 20.0 9. .5 12.7 
Landskrona 9.3 6. .4 4.8 4.9 5.9 8. .8 13.2 
Linköping 7.9 6. .1 6.7 6.6 7.1 13. .4 17.3 
Lund 8.2 7.4 6.4 6.5 7.2 11. .6 15.2 
Norrköping 7.2 5. .1 6.1 5.8 7.9 12. .3 18.1 
Sundsva11 9.5 5. .9 6.0 4.7 4.6 7.8 22.3 
Södertälje - - - - 8.0 11. ,4 17.9 
TrolIhättan - 5. .3 9.0 4.4 8.4 10. .0 17.1 
Uddevalla 25.3 9, .3 4.8 3.3 10.0 29. .4 36.0 
Umeå 7.0 5. .0 4.9 4.3 6.3 8. .9 13.1 
Uppsala 8.2 6. .8 6.5 5.2 6.3 9. .8 14.4 
Västerås 8.4 5. .9 6.6 5.2 4.4 10. .4 19.1 
Örebro 12.9 11. .4 9.9 9.8 8.7 10. .2 17.5 

TABELL A:30. SNICKERI- OCH MÖ BELINDUSTRINS ARBETARE I PROCENT AV HEL A INDUSTRIN I DE MEL LANSTORA 
STÄDERNA 1870- •1965 

1870 1875 1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1915 

Borås 0.0 8.4 2.4 1.5 2.2 1.3 1.6 2.1 0.9 0.3 
EskiIstuna 0.0 0.0 0.0 2.6 2.4 3.9 3.5 0.9 0.9 0.4 
Gävle 0.0 1.6 4.1 5.8 3.7 3.5 3.7 3.3 1.8 1.6 
Halmstad 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 2.3 1.6 6.7 1.1 3.4 
Helsingborg 0.0 0.0 0.0 1.5 1.2 0.2 0.5 0.7 0.2 0.9 
Jönköping 0.0 4.6 2.5 3.0 7.5 7.0 7.4 7.8 6.9 4.3 
Kalmar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 1.2 0.8 
Karlskrona 

o
 

o
 0.0 0.0 0.0 8.5 0.0 0.2 1.0 0.9 1.2 

Karlstad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 7.8 8.7 9.2 4.4 
Kristianstad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 
Landskrona 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.6 0.6 3.1 1.2 2.1 
Linköping 0.0 0.0 16.1 54.1 43.9 18.2 26.6 22.7 4.1 7.0 
Lund 0.0 0.0 4.4 0.0 2.3 0.0 0.0 1.6 0.7 2.8 
Norrköping 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 6.2 7.4 5.0 3.4 1.9 
Sundsvall 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 3.1 7.3 5.9 4.4 
Södertälje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 
TrolIhättan - - - - - - - - - -

Uddevalla 14.8 8.5 11.0 19.8 22.0 21.4 15.1 14.9 10.9 6.0 
Umeå 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 52.2 8.4 20.2 
Uppsala 11.9 9.0 9.0 0.0 13.8 7.4 6.4 6.0 4.7 4.4 
Västerås 0.0 0.0 0.0 0.0 17.6 3.1 2.7 3.3 1.5 2.3 
Örebro 0.9 19.1 4.6 14.9 13.6 22.1 17.5 8.8 3.9 2.4 
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SNICKERI- OCH MÖBEL INDUSTRINS ARBETARE I PROCENT AV HEL A INDUSTRIN I DE ME LLANSTORA STÄDERNA (FORTS) 

1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 

Borås 0.8 1.0 1.1 1.6 1.1 0.8 0.7 0.7 1.0 1.2 
EskiIstuna 0.3 0.3 0.4 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.9 0.2 
Gävle 1.5 1.1 0.8 0.6 4.9 5.5 1.6 0.3 0.0 0.1 
Halmstad 3.2 1.7 1.5 1.1 0.4 1.2 0.4 0.4 0.4 0.5 
Helsingborg 0.5 1.0 1.0 1.1 0.9 1.0 0.6 0.6 0.6 0.6 
Jönköping 5.9 6.5 4.9 5.1 3.0 3.6 3.3 2.8 1.5 1.2 
Kalmar 0.8 0.2 0.5 0.0 0.0 0.3 1.2 1.9 2.5 3.1 
Karlskrona 0.6 0.2 0.5 0.4 0.1 0.1 0.2 0.4 0.2 0.6 
Karlstad 5.9 5.8 5.1 4.8 3.2 2.9 3.4 1.7 1.8 1.5 
Kristianstad 3.3 0.7 0.9 0.7 0.5 0.6 0.4 0.2 0.0 1.0 
Landskrona 3.8 1.9 0.2 0.4 0.4 1.0 1.0 0.8 0.6 0.7 
Linköping 8.7 9.4 10.1 8.0 6.3 6.7 5.0 4.0 3.0 2.4 
Lund 1.7 3.4 3.2 2.8 2.3 1.9 2.4 3.1 2.4 1.6 
Norrköping 2.3 2.2 2.5 2.4 1.4 1.4 1.0 0.7 0.7 0.5 
Sundsvall 4.6 6.2 5.7 4.1 3.2 1.6 5.8 4.1 4.3 1.3 
Södertälje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 0.4 0.3 0.3 0.0 
T rolIhättan 0.0 0.5 0.2 0.6 0.2 0.4 0.2 0.1 0.3 0.1 
Uddeval la 0.2 7.1 0.2 0.9 15.2 12.8 9.7 8.7 3.2 5.6 
Umeå 20.9 20.3 9.0 5.6 9.3 7.6 4.5 3.5 5.2 3.1 
Uppsala 3.9 4.5 3.7 1.8 1.0 1.2 0.9 0.4 1.3 1.0 
Västerås 3.0 2.3 2.1 1.2 0.5 0.2 0.3 0.2 0.1 0.2 
Örebro 2.4 2.1 2.4 2.5 1.1 1.8 1.5 1.5 1.5 2.9 

TABELL A:31. ARBETARE PER ARB ETSSTÄLLE I DE ME LLANSTORA STÄDERNAS KONFEKTIONS- OCH SÖ MNADS INDUSTRI 1895-
1965 

1895 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 

Borås 27 17 36 31 43 39 57 69 59 68 66 64 76 78 66 
EskiIstuna - - - - - 35 13 - - - - 23 7 7 20 
Gävle 30 6 - 18 20 12 19 34 68 81 96 120 127 165 123 
Halmstad - - 20 20 - - 17 36 - - 13 55 44 15 33 
Helsingborg 40 76 73 94 131 90 43 40 49 32 24 20 27 33 25 
Jönköping - - - - - 26 57 127 199 52 72 53 44 43 33 
Kalmar - - - - 9 6 5 - 21 - 19 22 39 85 98 
Karlskrona - - - - - 8 51 81 72 129 67 72 147 128 124 
Karlstad - - 44 - 5 - - 154 120 110 57 55 85 158 160 
Kristianstad - - 15 9 8 16 40 111 228 134 127 152 175 125 116 
Landskrona - 108 124 216 88 140 192 109 212 318 163 159 100 87 103 
Linköping 42 47 42 124 128 134 106 169 148 83 68 69 76 109 61 
Lund - - - - 5 19 19 21 40 20 21 21 38 8 -

Norrköping - - - - 41 47 51 88 49 41 36 60 131 144 76 
Sundsvall - 98 59 75 34 30 16 10 54 34 39 31 40 - -

Södertälje - - - - - - - - 137 158 137 121 111 102 -

T rolIhättan - - - - - - 51 50 68 201 88 103 79 35 62 
Uddevalla - - - - - 58 276 143 130 210 185 178 153 162 140 
Umeå - - - - - - - - - - - 84 - - 10 
Uppsala - - - 91 93 103 104 146 270 325 321 328 356 186 102 
Västerås - - - - - - - - 4 11 22 39 61 86 77 
Örebro - - - - 16 - - 52 52 97 87 118 70 73 78 
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TABELL A:32. TILLVERKNINGSVÄRDE PER ARBETARE (TKR) I DE MEL LANSTORA STÄDERNAS KONFEKTIONS- OCH 
SÖMNADSINDUSTRI 1895-•1950 

1895 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

Borås 5.5 11.8 2.8 3.0 6.7 10.3 15.3 15.5 13.1 14.9 20.7 33.5 
EskiIstuna - - - - - 10.3 3.1 - - - - 15.3 
Gävle 1.8 1.7 - 2.9 6.0 17.4 7.1 7.6 7.8 8.8 13.5 23.4 
Halmstad - - 3.5 3.6 - - 2.3 3.8 - - 8.3 4.9 
Helsingborg 1.5 1.4 1.6 2.1 2.4 9.4 5.7 5.9 5.8 8.5 12.4 17.8 
Jönköping - - - - - 8.4 4.6 7.0 8.3 9.3 9.3 20.0 
Kallnar - - - - 3.1 6.5 6.2 - 5.5 - 11.3 23.9 
Karlskrona - - - - - 0.8 8.7 8.0 6.0 14.6 14.0 2.5 
Karlstad - - 1.6 - 4.0 - - 7.3 8.0 9.0 12.4 19.0 
Kristianstad - - 1.0 1.7 2.9 19.7 3.8 7.5 9.6 13.1 19.4 30.3 
Landskrona - 0.3 2.7 3.3 11.9 18.8 10.6 10.7 8.1 7.9 14.7 18.5 
Linköping 1.2 1.3 1.6 1.3 2.0 7.7 4.8 5.3 5.5 7.1 10.2 20.7 
Lund - - - - 6.7 14.2 15.4 12.0 7.3 15.7 19.5 31.3 
Norrköping - - - - 7.4 15.3 7.9 8.1 7.7 11.0 14.8 19.9 
Sundsvall - 1.3 1.6 2.0 3.6 9.9 9.0 7.8 6.6 8.6 11.2 11.6 
Södertälje - - - - - - - - 9.8 9.6 15.2 20.4 
TrolIhättan - - - - - - 4.9 5.3 5.4 5.9 11.9 19.0 
Uddeval la - - - - - 2.0 8.8 9.8 8.9 9.5 13.5 24.4 
Umeå - - - - - - - - - - - 19.5 
Uppsala - - - 4.4 3.9 14.9 7.9 8.8 8.6 11.0 18.1 30.1 
Västerås - - - - - - - - 11.5 9.1 4.4 15.4 
Örebro - - - - 5.6 - - 17.3 11.5 7.4 10.0 25.0 

TABELL A:33. KONFEKTIONS- OCH SÖMNADS INDUSTRINS ARB ETARE I PROCENT AV HEL A INDUSTRIN I DE ME LLANSTORA 
STÄDERNA 18 95-•1965 

1895 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 

Borås 1.8 0.4 1.6 1.3 5.8 10.8 10.8 15.5 21.8 29.0 35.8 39.3 42.7 43.7 41.3 
EskiIstuna 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.1 0.1 0.2 
Gävle 1.1 0.2 0.0 0.5 0.7 0.6 1.1 1.5 1.0 1.2 1.5 1.8 1.9 2.5 1.9 
Halmstad 0.0 0.0 2.6 3.5 0.0 0.0 0.9 1.2 0.0 0.0 0.3 4.2 3.5 0.9 2.2 
Helsingborg 1.6 5.3 8.8 5.8 7.0 3.3 2.0 1.8 2.5 2.0 1.5 1.7 1.8 2.2 2.2 
Jönköping 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 4.7 8.5 13.7 4.5 6.1 5.3 5.0 4.2 4.1 
Kalmar 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.3 0.3 0.0 2.6 0.0 2.6 2.4 2.7 3.2 2.7 
Karlskrona 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 4.3 6.6 5.5 7.2 3.4 5.5 6.9 8.7 7.8 
Karlstad 0.0 0.0 2.9 0.0 0.3 0.0 0.0 11.9 9.4 12.0 8.7 7.3 4.3 3.9 3.7 
Kristianstad 0.0 0.0 1.2 0.9 1.4 1.5 3.8 16.1 14.5 14.5 10.3 11.9 13.8 11.2 12.1 
Landskrona 0.0 6.7 13.3 12.4 4.3 4.0 8.9 12.1 23.8 20.3 13.5 16.6 11.9 4.9 13.1 
Linköping 7.2 6.6 6.3 17.6 15.8 12.1 15.2 12.8 13.2 9.5 6.0 5.1 3.3 3.1 2.8 
Lund 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 2.5 1.2 2.3 4.3 1.7 1.4 1.4 1.2 0.2 0.0 
Norrköping 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.9 2.8 4.4 5.0 4.9 4.2 5.4 3.3 3.6 2.5 
Sundsvall 0.0 28.0 29.4 26.7 10.1 6.3 5.8 2.4 5.8 3.7 3.0 2.9 1.5 0.0 0.0 
Södertälje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 4.9 3.7 5.4 6.9 2.0 0.0 
TrolIhättan - - - - - 0.0 2.4 4.1 5.5 9.3 4.6 7.3 5.1 1.7 2.8 
Uddevalla 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.4 31.8 36.0 44.4 44.2 36.0 25.2 20.6 18.4 16.6 
Umeå 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 0.0 0.0 0.4 
Uppsala 0.0 0.0 0.0 4.4 7.1 10.2 10.9 14.8 14.2 15.1 13.2 11.4 12.6 3.8 3.9 
Västerås 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.5 1.2 1.3 1.8 2.3 
Örebro 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 1.1 1.9 4.7 3.6 7.2 7.2 7.4 7.0 
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TABELL A :34. ARBETARE PER ARBE TSSTÄLLE I DE MEL LANSTORA STÄ DERNAS ULLSPIN NERIER OCH -VÄVER IER 1850-1965 

1850 1855 1860 1865 1870 1875 1880 1885 1890 1895 1900 1905 

Borås 120.0 61.0 106.8 62.2 65.5 79.8 
Eskilstuna -
Gävle 
Halmstad 
Helsingborg 
Jönköping 
Kalmar 
Karlskrona 
Karlstad 
Kristianstad 
Landskrona 
Linköping 
Lund 
Norrköping 30.7 
Sundsvall 
Södertälje 
Trollhättan -
Uddevalla -
Umeå -
Uppsala - 9.0 8.0 
Västerås - 8.0 23.0 14.5 
Örebro - - - - - - - - - -20.5 

- - - - - 13. .0 - 51.0 73.0 95.5 78.0 
- 233.0 223.0 352. ,0 476. .0 484.0 554. .0 561. .0 600.0 309.5 272.0 136.0 

- - . - - - - - 109.0 99.0 154.0 
- - - 3. .0 - - - - - - -

- - - 94. .0 79.0 65, .0 63. .0 69.0 56.5 52.5 57.0 
- - - - - - 25. .0 47.0 4.0 13.0 7.5 
- 16.0 - - - - 12. .0 13.0 4.0 48.5 182.0 
- 253.0 203. .5 256. .0 106.0 6. .0 6. .0 8.0 13.0 7.5 9.5 

- - - - 17.0 25, .0 27. .0 34.5 24.0 15.8 15.3 
7 33.7 29.3 36. .1 59. .7 83.8 63, .5 61. .1 66.9 61.6 62.1 70.4 

. _ . 6.0 5, .0 10. .0 11.0 14.0 12.0 . 

ARBETARE PER ARBETSSTÄLLE I DE ME LLANSTORA STÄDERNAS ULLSPINNERIER OCH -VÄVERIER (FORTS) 

1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 

Borås 106.1 107.9 120.7 153.1 158.3 300.8 283.8 163.3 176.8 309.7 240.3 198.8 
EskiIstuna - - - - - - - - - - - -

Gävle 92.5 93.0 123.5 148.5 174.5 306.5 260.5 262.0 262.5 155.0 78.0 108.0 
Halmstad 125.0 293.0 292.0 329.5 264.7 276.3 284.0 258.0 344.0 234.7 287.0 452.5 
Helsingborg - - 281.0 349.0 354.0 374.0 279.0 179.0 138.0 61.0 - -

Jönköping 164.5 235.0 230.0 232.0 150.0 - - 18.0 9.0 - - -

Kalmar - - - - - - - - - - - -

Karlskrona 44.5 - - - - - - - - - - -

Karlstad - - - - - - - 59.5 132.0 110.0 152.0 165.0 
Kristianstad 174.5 326.0 326.0 427.0 522.0 583.0 658.0 545.0 726.0 472.0 339.0 267.0 
Landskrona 8.5 15.0 18.0 21.0 - - - - - 19.0 22.0 -

Linköping - 14.5 32.0 18.0 17.0 - - - - - - -

Lund 20.3 63.5 64.0 80.0 100.0 114.5 114.0 138.0 157.5 114.5 122.0 73.0 
Norrköping 85.2 133.8 113.3 119.0 125.6 118.1 119.9 122.3 122.0 160.9 218.0 353.7 
Sundsvall - - - - - - - - - - -

Södertälje - - - - 1.0 1.0 - - - - -

TrolIhättan - - - - - - - - - - -

Uddevalla - - - - - - - - - - -

Umeå - - - - - - - - - - -

Uppsala - - - - - - - - - - -

Västerås 15.0 35.0 - 54.0 37.0 - - - - - -
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TABELL A:35. TILLVERKNINGSVÄRDE PER ARBETARE (TKR) I DE MEL LANSTORA STÄ DERNAS ULLSPI NNERIER OCH -
VÄVERIER 1850-1950 

1850 1855 1860 1865 1870 1875 1880 1885 1890 1895 1900 1905 

Borås - - - - - 3.3 2.9 5.1 4.1 5.3 6.6 
Eskilstuna -
Gävle - - - - - 2.0 - 1.8 1.6 2.8 4.1 
Halmstad 1.4 2.1 2.6 2.8 3. .0 2.5 2.5 2.7 4.0 4.7 4.5 
Helsingborg - - - - - - - - - - -

Jönköping - - - - - - - - 5.8 7.1 9.4 
Kalmar - - - 0.1 - - - - - - -

Karlskrona - - - 1.0 3. .2 2.9 3.8 5.0 3.9 5.8 7.9 
Karlstad - - - - - - 0.2 1.8 5.0 4.4 4.3 
Kristianstad - 1.1 - - - - 1.4 1.7 1.4 1.4 4.6 
Landskrona - - 0.9 1.3 1. .8 1.0 1.2 1.1 0.4 2.4 3.2 
Linköping - - - - - - - - - - -

Lund - - - - 1. .1 1.0 1.0 1.2 2.3 3.5 5.0 
Norrköping 1.6 1.9 3.5 2.8 2.4 3. .0 3.0 2.8 2.8 4.8 4.5 4.9 
Sundsvall - - - - - - - - - - -

Södertälje - - - - 0. .5 6.0 6.6 3.6 5.1 3.9 -

Trollhättan - - - - - . 
Uddevalla -
Umeå -
Uppsala - 5.6 2.8 
Västerås 0.5 3.3 3.8 
Örebro - - - - - - - - - -6.6 

TILLVERKNINGSVÄRDE PER ARBETARE I DE ME LLANSTORA STÄDERNAS ULLSPINNERIER OC 

1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 

Borås 9.8 7.7 28.8 12.8 12.3 12.5 17.3 27.3 58.0 
EskiIstuna - - - - - - - - -

Gävle 5.4 6.5 22.1 12.4 12.5 12.4 15.3 21.6 39.2 
Halmstad 6.8 7.7 15.9 9.4 9.5 8.4 12.7 16.7 27.3 
Helsingborg - - 30.1 12.9 8.8 9.2 14.3 23.2 30.2 
Jönköping 8.7 8.9 9.4 6.4 3.9 - - 19.3 16.6 
Kalmar - - - - - - - - -

Karlskrona 6.7 - - - - - - - -

Karlstad 6.1 - - - - - - 18.1 25.9 
Kristianstad 5.7 8.8 20.2 7.3 8.8 9.8 17.0 19.1 28.4 
Landskrona 2.9 8.0 44.7 15.5 - - - - -

Linköping - 5.6 20.0 10.6 8.5 - - - -

Lund 5.9 4.3 10.6 6.0 5.7 7.0 9.9 16.6 23.1 
Norrköping 5.8 6.6 17.3 8.4 9.9 9.3 14.6 20.3 30.4 
Sundsvall - - - - - - - - -

Södertälje - - - - 11.0 9.0 - - -

TrolIhättan - - - - - - - - -

Uddevalla - - - - - - - - -

Umeå - - - - - - - - -

Uppsala - - - - - - - - -

Västerås 4.0 0.7 - 7.6 2.5 - - - -

Örebro 7.5 - - - - - - - -
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TABELL A:36. ULLSPINNERIERNA OC H -VÄVERIERNAS ARBETARE I PROCENT AV HEL A INDUSTRIN I DE ME LLANSTORA 
STÄDERNA 1 850-1965 

1850 1855 1860 1865 1870 1875 1880 1885 1890 1895 1900 1905 

Borås 0.0 0. .0 0. .0 0. .0 0. .0 0.0 17.2 16.2 26.1 25.3 25.7 23.0 
EskiIstuna 0.0 0. .0 0. .0 0. .0 0. .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Gävle 0.0 0. .0 0. .0 0. .0 0. .0 0.0 1.1 0.0 2.8 8.1 5.6 3.1 
Halmstad 0.0 96. .3 93. .7 97.8 98. .3 93.3 87.9 83.6 62.4 34.0 37.3 35.7 
Helsingborg 0.0 0. .0 0. .0 0. .0 0. .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Jönköping 0.0 0. .0 0, .0 0. .0 0. .0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 4.9 8.5 
Kalmar 0.0 0. .0 0. .0 0. .0 0. .8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Karlskrona 0.0 0. .0 0. .0 0. .0 35. .3 32.0 23.0 12.2 12.0 8.7 4.7 4.7 
Karlstad 0.0 0. .0 0. .0 0. .0 0. .0 0.0 0.0 5.3 13.4 0.4 0.9 1.0 
Kristianstad 0.0 0, .0 18.6 0. .0 0. .0 0.0 0.0 3.4 2.5 1.0 18.0 30.3 
Landskrona 0.0 0. .0 39. .2 43. .3 36. .3 22.4 1.1 0.8 0.9 0.9 0.9 1.0 
Linköping 0.0 0. .0 0. .0 0. .0 0. .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Lund 0.0 0. .0 0. .0 0. .0 0. .0 5.5 7.0 7.7 8.7 5.3 4.1 3.7 
Norrköping 78.4 65. .1 49. .4 44. .2 52. .5 48.5 43.5 44.0 42.6 36.3 36.4 37.2 
Sundsvall 0.0 0. .0 0. .0 0. .0 0. .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Södertälje 0.0 0. .0 0. .0 0. .0 0. .0 2.1 3.0 4.2 2.6 1.5 0.7 0.0 
TrolIhättan - - - - - - - - - - - -

Uddevalla 0.0 0. .0 0. .0 0. .0 0. .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Umeå 0.0 0. .0 0. .0 0. .0 0. .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Uppsala 0.0 0. .0 0. .0 0. .0 0. .0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.7 0.0 
Västerås 0.0 0. .0 0. .0 0. .0 0. .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 1.6 2.0 
Örebro 0.0 0, .0 0, .0 0. .0 0. .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 0.0 

ULLSPINNERIERNA OCH -VÄVERIERNAS ARBETARE I PROCENT AV HELA INDUSTRIN I DE MELLANSTORA STÄDERNA (FORTS) 

1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 

Borås 22.5 16.6 15.8 16.9 15.0 14.2 12.0 5.1 5.3 6.7 7.3 6.0 
EskiIstuna 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Gävle 5.3 3.5 4.4 4.6 5.3 9.0 7.9 8.0 7.9 4.6 1.2 1.6 
Halmstad 44.1 38.8 30.4 34.3 26.6 24.1 21.9 17.0 19.7 14.0 16.7 15.4 
Helsingborg 0.0 0.0 5.2 5.5 5.4 4.8 3.6 1.9 2.9 1.3 0.0 0.0 
Jönköping 7.7 5.3 5.2 6.3 3.4 0.0 0.0 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 
Kalmar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Karlskrona 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Karlstad 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 3.5 2.8 3.8 3.8 
Kristianstad 35.0 30.2 30.8 40.5 37.8 37.0 35.5 22.1 28.6 18.6 15.1 9.3 
Landskrona 1.0 0.7 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.0 
Linköping 0.0 1.8 1.4 0.9 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Lund 4.8 8.8 8.6 10.1 11.1 12.2 10.2 9.5 10.7 7.0 7.2 3.8 
Norrköping 38.8 37.7 30.1 30.8 26.5 25.3 24.4 21.1 21.1 17.3 11.0 8.8 
Sundsvall 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Södertälje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
TrolIhättan - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Uddevalla 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Umeå 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Uppsala 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Västerås 1.2 0.8 0.0 1.6 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Örebro 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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TABELL A:37. HANDELNS AND ELAR AV TJÄNSTESEKTORN I DE ME LLANSTORA STÄDERNA 1 870-1970 

1870 1880 1890 1900 1930 1940 1950 1960 1970 

Borås - - 38.4 40. .8 42. .7 46. .0 41.6 44. .7 38. .9 
EskiIstuna - 35 0 47.0 41. .9 38. .1 41. .1 43.4 38. .7 31. .6 
Gävle - 24 5 26.2 28. .8 33. .0 34. .3 36.5 24. .8 31. .6 
Halmstad 29 2 34 1 28.0 37. .3 35. .5 37. .2 39.4 36. .9 32. .3 
Helsingborg 28 3 27 1 - 29. .9 35. .1 35. .3 47.4 40. .1 35. .1 
Jönköping 31 0 32 4 28.4 29. .7 35. .2 35. .1 37.9 32. .9 30, .7 
Kalmar 28 1 - 24.0 26. .4 38. .8 37, .5 36.8 37. .1 29, .7 
Karlskrona - 13 5 9.4 9. .6 14. .8 18. .5 24.1 25. .2 23. .6 
Karlstad - 31, .6 29.3 33, .0 38, .0 38. .5 39.6 37. .7 33, .7 
Kristianstad 18, .3 - 21.2 24, .4 31, .6 29, .7 31.4 31. .5 29, .4 
Landskrona 24. .1 21, .9 23.1 22, .6 40, .9 39, .4 42.8 46. .2 37, .4 
Linköping 21, .4 25, .2 27.4 31, .0 39, .0 36, .5 35.7 34. .5 25, .7 
Lund 24, .2 29, .2 23.5 30, .3 31, .9 26, .8 25.1 21. .1 15, .8 
Norrköping 46, .2 48, .0 41.5 41, .8 44, .6 42, .2 43.2 39, .9 34, .0 
Sundsvall 40, .2 44.2 44, .0 37, .2 39, .0 35.4 33, .8 35, .6 
Södertälje 32, .7 29.6 36, .6 36, .7 36, .3 36.6 35, .0 31, .4 
Uddevalla - 25.2 28, .5 33, .1 31, .9 37.5 36, .2 31, .1 
Umeå - - 22, .6 25, .1 26, .3 28.1 28. .7 23, .7 
Uppsala 25, .1 23, .3 26.8 27, .0 32, .5 31, .6 28.1 26, .9 22, .5 
Västerås 24, .6 25.3 32, .7 38, .2 37, .6 38.7 37, .9 30, .8 
Örebro 30, .4 30.5 29, .9 37. .2 41, .8 41.7 40, .4 30, .6 

TABELL A:38. SJÖTRANSPORTERNAS ANDELAR AV TJÄ NSTESEKTORN I DE MEL LANSTORA STÄDERNA 1 870-1970 

1870 1880 1890 1900 1930 1940 1950 1960 1970 

Borås - - 0.2 0.6 0.4 0.6 1.2 1.4 0.6 
EskiIstuna - 1.8 0.9 0.9 1.1 0.5 1.0 1.3 0.3 
Gävle - 35.2 22.7 11.0 6.1 4.2 2.8 1.4 2.8 
Halmstad 14. .3 16.4 16.5 3.5 6.1 5.2 2.8 3.1 2.7 
Helsingborg 20. .8 19.8 - 14.8 10.8 8.0 6.2 6.3 6.1 
Jönköping 0. .7 2.4 3.0 2.0 1.2 0.7 0.6 1.0 0.5 
Kalmar 42. .2 - 34.5 29.4 12.0 9.9 5.8 5.5 3.8 
Karlskrona - 5.4 2.1 1.8 2.3 1.9 2.0 3.0 1.7 
Karlstad - 4.2 6.0 3.0 3.5 2.6 1.6 1.8 1.4 
Kristianstad 0. .4 - 1.0 1.2 1.4 0.8 1.0 1.2 1.3 
Landskrona 9. .1 11.0 15.6 19.3 12.5 7.9 8.0 7.8 7.0 
Linköping 0. .8 2.2 2.8 2.4 1.5 0.5 0.9 0.8 0.5 
Lund 0. .7 0.5 1.5 1.2 1.5 1.1 1.0 1.0 0.5 
Norrköping 10. .9 8.7 9.1 7.9 5.2 4.4 3.2 3.0 2.9 
Sundsvall - 28.1 14.7 9.1 5.5 4.0 2.0 2.0 1.9 
Södertälje - 10.4 6.5 7.9 5.6 4.5 3.4 2.9 1.4 
Uddevalla - - 27.7 10.3 7.1 3.3 3.0 3.5 3.1 
Umeå - - - 6.2 2.8 1.9 1.0 0.7 0.6 
Uppsala 0. .2 1.3 1.3 1.2 0.7 0.4 0.5 0.5 0.3 
Västerås - 2.8 2.0 1.9 1.4 1.6 1.1 1.3 1.3 
Örebro - 1.6 1.7 1.3 1.1 0.7 0.6 0.5 0.2 



TABELL A:39. LANDTRANSPORTERNAS AN DELAR AV TJÄN STESEKTORN I DE ME LLANSTORA STÄDERNA 1 870-1970 

1870 1880 1890 1900 1930 1940 1950 1960 1970 

Borås - - 20.7 22.8 20.2 16. .3 12.6 9.3 8.1 
EskiIstuna - 14. .1 14.5 22.5 29.6 20. .4 11.5 12.7 9.5 
Gävle - 10. .4 21.5 34.5 28.8 ro

 
ro

 

.9 13.5 8.9 11.9 
Halmstad - 7.5 22.0 27.4 24.4 15. .8 6.0 9.5 8.6 
Helsingborg - 6. .2 - 18.0 20.2 16. .3 6.6 11.0 9.7 
Jönköping - 10. .8 13.0 23.5 19.8 12. .1 8.6 6.7 6.1 
Kalmar - - 11.2 15.7 18.8 16. .3 11.1 8.8 6.6 
Karlskrona - 3. .6 3.0 3.2 5.7 5. .8 6.0 5.6 4.4 
Karlstad - 10. .6 16.2 20.8 17.2 13. .4 8.5 7.2 7.3 
Kristianstad - - 7.1 11.8 17.2 13. .6 12.6 9.8 7.5 
Landskrona - 8. .9 10.3 18.4 15.0 12. .8 8.1 6.0 5.9 
Linköping - 14. .1 19.0 23.0 16.6 12. .9 8.5 7.7 6.1 
Lund - 6. .9 10.6 19.3 12.0 8. .6 4.9 3.6 2.8 
Norrköping - 9. .2 13.9 20.7 22.7 19. .0 12.2 12.3 9.2 
Sundsvall - 6. .0 14.1 18.2 20.8 16. .2 10.9 10.4 8.8 
Södertälje - 16.3 18.7 20.6 20.1 16. .5 12.1 10.9 8.7 
Uddevalla - - 14.6 27.8 21.7 16.2 12.7 10.3 8.2 
Umeå - - - 14.0 15.0 9.8 8.5 6.2 5.5 
Uppsala - 14, .4 17.2 17.9 15.9 12.1 7.4 6.0 5.6 
Västerås - 12, .2 17.4 21.8 20.5 16, .0 11.8 9.0 7.3 
Örebro - 22, .8 20.4 24.6 31.5 16, .0 11.4 9.0 7.1 

TABELL A:40. POST- OCH TELEVERKETS AND ELAR AV TJÄNSTESEKTORN I DE ME LLANSTORA STÄDERNA 1 870-1970 

1870 1880 1890 1900 1930 1940 1950 1960 1970 

Borås - 3. .6 1.8 4.2 5.8 5.7 4.7 3.2 
EskiIstuna - 2.2 4. .1 3.3 5.1 4.4 5.3 4.0 3.2 
Gävle 1.7 2. .4 2.5 5.0 5.4 7.7 4.8 5.8 
Halmstad - 3.7 1. .9 2.8 4.1 5.2 6.4 5.3 3.8 
Helsingborg - 2.4 - 2.6 3.4 3.8 3.8 4.0 4.7 
Jönköping - 2.9 2. ,0 2.0 3.5 4.2 6.0 4.8 4.3 
Kalmar - 2. .1 2.1 3.9 5.1 5.9 5.3 5.0 
Karlskrona - 1.2 0. .7 0.9 1.3 2.4 4.2 4.0 2.7 
Karlstad - 2.6 3. .1 2.0 3.9 5.4 5.8 5.8 5.3 
Kristianstad - 2. .2 3.6 3.7 5.1 5.7 6.1 5.8 
Landskrona - 0.9 1. .7 1.8 3.3 3.9 5.3 3.7 3.0 
Linköping - 3.3 3.4 3.0 4.4 4.6 4.8 4.7 3.2 
Lund - 2.1 2, .1 1.9 3.7 3.7 3.7 2.8 2.4 
Norrköping - 1.3 1, .7 2.1 4.0 5.2 5.9 6.1 5.8 
Sundsvall - 2.5 2, .0 3.8 6.2 7.1 6.8 7.0 7.2 
Södertälje - 4.0 3, .7 2.9 4.7 4.7 5.0 4.6 2.4 
Uddevalla - 3, .3 4.6 5.0 6.1 6.2 5.3 5.6 
Umeå - - 2.9 5.4 5.8 6.9 5.9 4.8 
Uppsala 1.4 2, .2 3.2 4.7 4.6 4.5 3.7 3.5 
Västerås - 1.8 2, .2 3.1 3.6 4.5 5.4 4.2 5.0 
Örebro - 2.9 2 .3 3.2 3.7 4.8 6.1 5.7 3.9 
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TABELL A :41. FÖRVALTNINGENS ANDELAR AV TJÄN STESEKTORN I DE ME LLANSTORA STÄDERNA 1 870-1970 

1870 1880 1890 1900 1930 1940 1950 1960 1970 

Borås - - 13.8 7.1 5.1 6.2 5.6 5.4 6.4 
EskiIstuna - 14.8 12.6 8.0 5.6 5.3 5.9 6.2 10.5 
Gävle - 14.6 12.5 10.4 5.6 7.3 7.8 5.3 10.0 
Halmstad 32.3 22.8 14.4 10.4 6.0 7.5 7.6 7.8 9.2 
Helsingborg 14.7 13.7 - 9.2 5.7 6.6 5.5 6.2 6.3 
Jönköping 43.7 27.1 25.2 11.2 8.6 8.5 7.7 8.3 9.7 
Kalmar 20.1 - 13.6 9.6 6.8 8.6 8.4 10.0 11.5 
Karlskrona - 16.8 24.3 22.7 3.1 4.6 6.1 7.5 9.7 
Karlstad - 19.8 18.4 12.7 6.4 7.6 8.4 8.3 9.3 
Kristianstad 15.8 - 15.6 9.8 5.7 7.0 7.6 7.9 10.7 
Landskrona 23.4 19.0 14.1 7.7 7.4 7.5 6.7 7.3 8.6 
Linköping 30.8 17.3 15.0 7.6 5.1 5.6 6.6 7.7 9.2 
Lund 24.5 16.4 18.7 10.0 4.7 5.4 4.3 4.1 5.9 
Norrköping 19.9 17.1 15.1 9.3 4.9 6.0 5.5 6.8 7.2 
Sundsvall - 11.8 13.3 11.9 5.6 7.3 6.1 6.0 5.8 
Södertälje - 16.1 17.1 6.9 6.3 7.0 7.4 8.1 11.3 
Uddevalla - - 9.7 9.3 4.0 5.4 5.2 5.7 6.5 
Umeå - - - 19.7 8.3 10.1 10.7 10.3 9.7 
Uppsala 29.9 15.6 14.0 10.1 4.9 5.2 6.3 5.7 7.7 
Västerås - 21.4 20.1 10.5 6.6 7.1 7.5 8.6 10.7 
Örebro - 13.5 14.9 8.6 4.0 5.8 6.2 7.3 9.3 

TABELL A:42. FÖRSVARETS ANDELAR AV TJÄNSTESEKTORN I DE MELLANSTORA STÄDERNA 1870-1970 

1870 1880 1890 1900 1930 1940 1950 1960 1970 

Borås - - 6.8 12.2 5.4 5.6 3.7 3.0 2.1 
EskiIstuna - 2.8 2.4 2.6 0.8 0.8 0.1 0.5 0.7 
Gävle - 2.4 2.9 2.2 3.7 4.6 4.3 2.2 2.5 
Halmstad 1.8 2.0 3.7 2.3 6.1 7.3 9.9 7.4 6.4 
Helsingborg 18.2 15.2 - 11.2 3.2 4.7 1.9 0.3 0.4 
Jönköping 6.4 5.6 8.3 16.4 7.6 7.1 4.3 3.6 1.9 
Kalmar 2.0 - 1.5 2.5 0.8 0.5 6.1 4.0 4.5 
Karlskrona - 52.2 54.3 56.3 63.4 51.7 34.5 24.8 22.0 
Karlstad - 7.7 7.8 8.4 5.2 6.1 6.0 4.6 3.3 
Kristianstad 50.8 - 36.3 31.9 18.5 19.9 13.3 11.9 8.9 
Landskrona 29.6 28.5 22.9 15.2 0.7 0.8 0.2 0.1 0.3 
Linköping 16.8 14.4 10.9 13.2 11.0 14.5 11.5 9.9 8.4 
Lund 10.2 8.1 6.3 2.8 1.0 0.7 0.3 0.3 0.3 
Norrköping 3.2 1.4 1.8 2.1 0.3 0.4 2.4 2.0 2.6 
Sundsvall - 1.0 1.3 1.2 0.2 1.6 3.5 2.3 1.5 
Södertälje - 1.8 5.1 6.4 0.3 0.5 0.6 0.9 2.4 
Uddeval la - - 6.4 5.3 9.8 11.7 8.4 5.9 3.6 
Umeå - - - 14.8 20.4 20.1 13.3 8.2 3.6 
Uppsala 7.3 12.4 6.5 8.6 3.1 3.6 5.8 6.2 4.2 
Västerås - 9.2 9.5 6.0 5.4 6.3 4.5 4.9 2.7 
Örebro - 7.8 7.6 9.6 1.8 4.5 2.9 2.9 2.0 
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TABELL A :43. UNDERVISNINGENS ANDELAR AV TJÄ NSTESEKTORN I DE MEL LANSTORA STÄ DERNA 1870-1970 

1870 1880 1890 1900 1930 1940 1950 1960 1970 

Borås - - 5.4 4.2 4.9 4.7 5.8 8.3 9.0 
EskiIstuna - 11.0 7.7 6.3 5.8 5.3 6.6 9.7 12.2 
Gävle - 4.8 4.8 4.2 3.7 4.1 5.1 5.5 9.6 
Halmstad 8.7 5.4 5.7 5.4 5.1 4.6 5.3 7.7 8.9 
Helsingborg 5.0 5.2 - 4.6 4.2 4.4 5.0 7.2 7.7 
Jönköping 7.6 9.4 7.2 5.4 5.6 4.6 5.4 8.2 12.2 
Kalmar 4.4 - 6.6 6.7 4.9 4.5 5.2 8.4 11.2 
Karlskrona - 2.7 2.3 1.9 2.5 3.3 5.7 7.1 7.9 
Karlstad - 11.1 8.1 8.1 6.1 5.0 5.5 7.5 11.3 
Kristianstad 5.3 - 4.9 4.6 4.3 3.5 4.6 6.7 9.6 
Landskrona 5.1 3.3 4.5 4.6 6.0 5.7 6.4 9.0 9.3 
Linköping 11.3 9.8 7.3 8.6 5.8 4.6 5.4 10.5 12.7 
Lund 26.6 20.3 19.8 15.2 14.6 14.6 15.7 22.2 26.1 
Norrköping 7.3 5.4 6.2 5.0 4.1 4.5 5.6 8.6 9.6 
Sundsvall - 3.8 2.7 3.6 3.6 4.1 4.9 6.6 8.3 
Södertälje - 6.7 6.8 4.2 6.5 6.4 4.6 11.0 12.3 
Uddevalla - - 4.4 5.2 4.8 6.0 5.2 8.6 10.3 
Umeå - - - 7.6 5.2 5.1 6.6 11.3 18.2 
Uppsala 24.0 18.6 18.9 17.1 13.2 14.2 16.3 20.1 22.9 
Västerås - 10.6 8.8 8.2 6.4 5.8 6.3 10.2 11.5 
Örebro - 10.7 9.8 8.2 4.8 5.0 6.5 9.0 11.3 

TABELL A:44. SJUK- SOCIALVÅRDENS AND ELAR AV TJÄNSTESEKTORN I DE ME L 

1870 1880 1890 1900 1930 1940 1950 1960 1970 

Borås - - 5.3 5.9 5.9 3.3 13.7 15.1 24.1 
EskiIstuna - 9.9 5.7 6.0 5.2 11.1 15.6 17.2 24.7 
Gävle - 2.7 3.5 3.7 5.8 9.2 13.2 8.1 18.6 
Halmstad 7.7 4.4 3.9 5.7 5.0 8.6 13.2 13.8 20.0 
Helsingborg 4.6 3.6 - 3.9 8.4 12.1 14.7 16.7 23.1 
Jönköping 3.6 4.3 5.8 4.4 7.0 17.0 18.0 22.9 25.0 
Kalmar 2.3 - 3.0 3.9 5.4 9.0 11.9 12.9 21.0 
Karlskrona - 2.6 2.3 1.9 3.0 6.3 10.9 17.8 22.9 
Karlstad - 5.6 6.1 5.9 8.1 10.5 14.4 16.5 20.0 
Kristianstad 3.9 - 4.7 4.7 7.6 11.5 15.7 16.9 19.7 
Landskrona 4.3 3.2 3.7 3.6 7.2 11.8 14.6 13.1 21.5 
Linköping 7.2 4.8 4.9 5.6 6.9 10.3 15.6 13.6 25.3 
Lund 6.1 8.3 9.3 8.0 17.8 30.8 35.4 37.8 40.0 
Norrköping 5.3 4.7 4.7 5.5 5.2 9.3 11.7 12.6 21.4 
Sundsvall - 2.8 2.7 4.2 6.6 9.4 19.8 22.2 22.0 
Södertälje - 7.2 5.8 6.7 8.0 12.5 16.8 16.4 22.2 
Uddeva 11 a - - 4.0 4.0 6.3 10.1 12.6 15.7 25.1 
Umeå - - - 6.1 8.3 11.7 16.3 20.9 27.5 
Uppsala 5.0 5.2 6.4 8.5 10.9 16.7 20.6 23.3 27.0 
Västerås - 7.2 5.7 7.4 7.4 10.7 14.4 15.6 23.3 
Örebro - 5.0 4.6 5.9 5.6 9.9 13.6 16.6 29.3 
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TABELL A:45. HOTELL & RES TAURANGNÄRINGENS ANDELAR AV TJÄ NSTESEKTORN I DE MEL LANSTORA STÄ DERNA 1870-1970 

1870 1880 1890 1900 1930 1940 1950 1960 1970 

Borås - . 3.5 2.6 7.6 8.3 7.7 5.2 3.8 
EskiIstuna - 6.8 3.6 5.6 5.5 7.9 8.0 6.4 4.0 
Gävle - 2. .9 2.1 1.0 5.2 4.9 6.5 3.7 3.5 
Halmstad 4.2 2. .6 2.4 3.3 5.5 5.9 7.3 5.8 3.9 
Helsingborg 6.7 5. .7 - 4.3 6.5 6.2 6.9 5.5 3.7 
Jönköping 4.2 2. .9 3.4 3.2 7.0 5.8 7.2 5.9 4.4 
Kallnar 0.7 - 2.0 1.7 4.8 5.1 6.3 4.8 3.0 
Karlskrona - 1. .2 1.1 0.8 2.8 4.0 4.8 3.3 2.5 
Karlstad - 4. .1 1.8 2.5 6.7 6.5 7.1 6.8 3.9 
Kristianstad 4.2 - 4.3 6.1 6.9 5.9 5.8 4.8 3.4 
Landskrona 3.7 2. .5 2.9 4.7 4.8 7.6 6.4 4.9 4.1 
Linköping 7.5 6, .2 6.4 3.0 6.6 7.3 8.4 6.7 4.5 
Lund 4.8 6, .6 4.7 8.2 8.3 3.6 6.1 3.4 2.2 
Norrköping 5.3 3. .3 3.9 3.7 6.2 6.3 8.1 5.8 4.1 
Sundsvall - 1, .5 3.4 2.6 9.8 7.2 8.0 6.5 4.3 
Södertälje - 3. .9 5.8 6.8 9.5 8.8 9.3 6.3 4.0 
Uddevalla - - 2.8 4.0 5.8 7.1 7.7 6.5 3.7 
Umeå - - - 3.0 5.9 5.6 6.1 5.1 3.2 
Uppsala 6.7 6, .7 4.9 4.5 10.8 8.4 8.2 4.9 3.0 
Västerås - 6, .9 6.5 6.3 7.7 7.4 8.1 5.5 4.2 
Örebro - 3, .0 5.4 5.2 7.2 7.9 8.2 5.3 2.7 

TABELL A:46. BANK & FÖRSÄKRINGS AND ELAR AV TJÄNSTESEKTORN I DE ME LLANSTORA STÄDERNA 1 870-1970 

1870 1880 1890 1900 1930 1940 1950 1960 1970 

Borås . - 2.3 1.9 3.6 3.3 2.2 3 .0 3.8 
EskiIstuna - 1.8 1.5 2.8 3.2 3.2 2.6 3 .2 3.3 
Gävle - 0.8 1.3 1.7 3.0 3.1 2.7 2, .2 3.8 
Halmstad 1.8 1.1 1.6 2.0 2.1 2.7 2.2 2, .8 4.4 
Helsingborg 1.6 1.0 - 1.7 2.5 2.5 2.0 2, .7 3.1 
Jönköping 2.9 2.2 3.6 2.2 4.5 4.9 4.3 5, .6 5.4 
Kalmar 0.3 - 1.4 1.8 3.8 3.3 2.5 3 .2 3.6 
Karlskrona - 0.8 0.6 0.8 1.1 1.6 1.7 1, .8 2.6 
Karlstad - 2.6 3.2 3.7 5.0 4.6 3.1 3, .9 4.6 
Kristianstad 1.3 - 2.6 1.9 3.2 3.1 2.2 3, .2 3.7 
Landskrona 0.8 0.7 1.4 2.1 2.3 2.6 1.5 2, .2 3.0 
Linköping 4.3 2.8 3.0 2.4 3.1 3.2 2.5 3 .9 4.4 
Lund 2.9 1.7 3.4 3.2 4.5 4.7 3.4 3 .7 4.0 
Norrköping 2.0 0.9 2.0 1.8 2.9 2.7 2.2 2.9 3.2 
Sundsvall - 2.3 1.8 1.4 4.6 4.1 2.5 3 .2 4.7 
Södertälje - 0.8 0.9 1.1 2.3 3.0 4.3 3, .9 3.8 
Uddeval la - - 2.0 1.1 2.4 2.2 1.5 2, .3 2.8 
Umeå - - - 3.1 3.6 3.4 2.5 2, .7 3.3 
Uppsala 1.9 1.2 1.7 1.9 3.4 3.1 2.3 2, .6 3.3 
Västerås - 3.3 2.5 2.1 2.8 3.0 2.3 2, .7 3.4 
Örebro - 2.5 2.7 3.5 3.1 3.7 2.7 3. .2 3.6 
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