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Inledning

Ända sedan litteraturens och det skriftliga historie- 
berättandets födelse - och förmodligen långt dessför
innan - har det funnits en anmärkningsvärd skillnad 
mellan synen på å ena sidan de i rummet stabila 
verksamheterna som boende och produktion och å 
andra sidan de avståndsöverskridande transporterna 
av människor, varor och tjänster. Ett av de viktigaste 
grundtemata i det verk som vid sidan av Bibeln påver
kat västvärldens andliga liv mest, Odysséen, kan sä
gas vara kontrasten mellan resandet - där det enda 
varaktiga är förändringen, miljöbytet, omformningen 
- och det fasta boendet där allt, inklusive Penelopes 
väv, återvävs dag efter dag.

Odysséen är det första, i skrift bevarade uttrycket 
för den syn på resandet som än idag omfattas av de 
flesta - utom kanske våra mest förhärdade tjänste- 
resenärer - nämligen något spännande, möten med 
nya miljöer, något ovant, kanske t.o.m. okänt och de 
fördolda möjligheter dessa möten öppnar. Vi förknip
par transporter och kommunikationer med förändringar 
och omvandling, liksom vi å andra sidan förknippar 
”orörliga” verksamheter med stabilitet och bevarande 
av den rådande ordningen. Från Marco Polos be
rättelser till våra svenska sjömansvalser finns det ota
liga exempel på hur resandet sammanbundits med 
äventyr och romantik.

De företeelser som behandlas i denna kunskaps
översikt - infrastruktur, kommunikationer och sam
hällsutveckling i Sverige - anknyter sålunda till en 
mångtusenårig västerländsk tradition. För att belysa 
dessa generella problem har begreppet infrastruktur 
inte inskränkts till att bara omfatta de traditionella 
transport- och kommunikationsnäten. Vid sidan av 
dessa nät behandlas också särskilt de organisatoriska 
och administrativa nät som samhällets världsliga och 
andliga makter - staten och kyrkan - byggt upp för 
att befästa och förstärka sitt inflytande. Hur dessa ma
teriella och immateriella nät format och formats av 
samhällsutvecklingen i olika avseenden kan således 
sägas vara den övergripande frågeställningen för denna 
översikt. Speciell uppmärksamhet ägnas härvidlag åt 
tätorternas och regionernas framväxt och deras roller 
i dessa processer.

En från början medveten strävan har varit att inte 
begränsa denna översikt till en traditionell samman
ställning av ”tidigare forskning”. Denna skrift är i- 
stället ett försök att teckna den fysiska och immate
riella infrastrukturens utveckling under tusen år uti
från ett perspektiv baserat på impulser från ett flertal 
samhällsvetenskapliga discipliner, bl.a. ekonomisk his
toria, nationalekonomi, kulturgeografi, statsvetenskap 
och systemvetenskap. Genom att diskutera den svenska
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samhällsomvandlingen i första hand utifrån ett kombi
nerat nätverks- och interaktionskostnadsperspektiv 
uppstår nya frågor om Sveriges historia, liksom ett 
behov att besvara dem.

Rapporten inleds med två teoretiskt inriktade kapi

tel. Den läsare som inte är intresserad av teori, eller 
finner dessa kapitel alltför tunga, kan utan problem 
börja med den kronologiska redogörelsen, som inleds 
i och med kapitel 3.

Figur 1. Rödfigurig amfora från 400-talet f.Kr., tillskriven den s.k. Tyskicwiczmålaren. Episod ur den trojanska sagan: 
Diomedes med Palladiet (kultbild av Athena), Athena och till höger Odysseus. Foto Medelhavsmuseet.
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1. Ett interaktionskostnadsperspektiv på historien

En central del av människans historia behandlar hen
nes förhållande till rummet och hur hon steg för steg 
övervunnit de hinder som de fysiska avstånden utgör. 
Det finns förvisso många skillnader mellan exempel
vis den äldre stenålderns jagar- och fiskarnomader, 
medeltidens bönder och dagens valutahandlare, men 
de har det gemensamt att deras verksamhet har möj
liggjorts - och avgränsats - av deras förmåga att han
tera rummet. Krig och handel, ekonomisk och kultu
rell utveckling, liksom alla andra aspekter av mänsk
lig aktivitet har baserats på och formats av männis
kans möjligheter att överbrygga avstånd.

Generellt sett har människans makt över rummet 
ökat över tiden och detta har skett på skilda sätt inom 
två skilda sfärer: genom integration av territorier (ut
vidgning av en yta), respektive interaktion i nätverk 
(samverkan mellan punkter). Grafiskt kan detta ut
tryckas i två typer av figurer. Figur 2 åskådliggör det 
”klassiska” sambandet mellan avstånd och antal för
bindelser eller kontaktfrekvenser. Ju kortare avstånd, 
desto fler kontakter och omvänt. Förklaringen till att 
kontakterna minskar med avståndet antas vara att trans
portkostnaden ökar kontinuerligt med avståndet. Detta 
är det enkla, men grundläggande antagandet i rums
lig teori. Figur 2 kan sägas åskådliggöra det kontinu
erliga, territoriella perspektivet. Alla resurser är jämnt

fördelade över ytan/territoriet och inga störningar 
förekommer. Den förskjutning av kurvan uppåt mot 
höger som visas i figuren illustrerar effekten av för
bättrad transport- och kommunikationsteknologi, ex
empelvis ett nytt transportmedel som järnvägen eller 
en omfattande förbättring och utbyggnad av vägnä
tet.

Figur 3 och 4 visar förhållandet mellan avstånd och 
kontaktfrekvens ur ett annat perspektiv - ett dis- 
kontinuerligt nätverksperspektiv. Figurerna speglar, i

Kantakt- y ^ 
frekvenser

Avstånd

Figur 2. Förhållandet mellan avstånd och kontaktfrekvenser enligt 
ett kontinuerligt, territoriellt perspektiv, med justeringar för 
förbättrade transport- och kommunikationsmöjligheter.
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motsats till figur 1 inte förhållandena på en jämn yta, 
utan illustrerar istället det faktum att resurser tende
rar att koncentreras till vissa punkter på ytan - noder 
- medan utrymmet mellan dessa noder saknar, eller 
har relativt sett små andelar av dessa resurser. Kon
takterna koncentreras därmed till kontakter mellan 
dessa noder, medan övriga delar av territoriet ”hop
pas över” och har inga eller få kontakter med om
världen.

Figur 3 och 4 skiljer sig emellertid åt i ett viktigt 
avseende. I den första kvarstår (det negativa) samban
det mellan avstånd och kontaktfrekvens, medan den 
andra figuren illustrerar ett helt avståndsoberoende 
mönster. Figurerna åskådliggör med andra ord två olika 
typer av nätverk. I figur 3 har avståndet ett tydligt 
negativt inflytande på kontakterna i nätverket. Ett 
exempel på sådana nät är bland annat de förindust
riella handelsmönstren som dominerades av handel på 
lokala marknader, där interregional handel begränsa
des till säsongsbundna mässor och där den minimala 
globala handeln endast berörde ett fåtal varor. Även 
dagens detaljhandel och en del andra tjänster som kan 
hänföras till centralortsfunktioner, uppvisar ett tydligt 
avståndsberoende mönster.

Samtidigt är det uppenbart att avståndet på många 
områden idag spelar en mycket liten roll som kontakt- 
begränsare. Kapital-, valuta- och värdepappersmark- 
naderna är fullständigt oberoende av avstånden. Det
samma gäller en växande andel av varu- och tjänste
marknaderna. Vi befinner oss för närvarande i en epok 
då avståndets betydelse minskar hastigt och världs
marknader för allt fler produkter uppstår. Figur 4 av
speglar det försvunna sambandet mellan avstånd och 
kontaktfrekvenser på dessa marknader. Med det 
ökande antalet avståndsoberoende nätverk tycks vi be
finna oss allt längre från den stabila och förutsägbara 
förändring av ett territoriums utsträckning, som figur 
2 implicerade. Nätverkens samspel ovanför geo
grafiska och politiska gränser, förefaller ”hoppa över” 
och göra den ”gamla”, territoriella integrationen onö
dig.

Förhållandet och tyngdpunkten mellan nätverk- 
sinteraktion och territoriell integration har dock skif
tat kraftigt under historiens lopp. Nedanstående ex
empel gör inte i något avseende anspråk på att vara 
en utförlig genomgång av detta förhållande, utan av
ser bara att belysa en del kända historiska förlopp ur 
detta, delvis nya perspektiv.

Figur 3. Ett exempel på förhållandet mellan avstånd och kontakt
frekvenser i ett diskontinuerligt nätverksperspektiv där dock 
kontaktfrekvenserna bestäms av avståndsprincipen

Figur 4. Ett exempel på förhållandet mellan avstånd och kontakt
frekvenser enligt ett diskontinuerligt, avståndsberoende nätverks
perspektiv.
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Figur 5. Relief med stadsbild från 300- 
talet e.Kr. Kejsarinnan i vagn passerar 
in genom en stadsport eller triumfbåge. 
I bakgrunden syns en stadsmur. Lägg 
märke till den tvåhjuliga vagnen med 
uppfälld sufflett dragen av två hästar. 
Foto O. Kaneberg, Medelhavsmuseet.

Frän de gamla grekerna till post
industrialismen
Det kan förefalla trivialt att börja med ”de gamla gre
kerna”, men grekernas kolonigrundande runt Medel
havet och Svarta havet, från 700-talet till 500-talet f. 
Kr. utgör det dittills mest omfattande exemplet på 
nätverksbygge, med handel och kulturspridning över 
avsevärda avstånd. I grekernas fall var det bristen på 
jordbruksmark som var den främsta drivkraften till 
nätverksbygget. Den kultur som grekerna spritt blev 
bestående under lång tid, liksom det ”globala” (Medel-

havsjperspektivet. Koloniväldet var dock i längden för 
svagt för att kunna upprätthållas när styrkeförhållan
dena skiftade och Rom expanderade. Nätverkets 
noder, städerna, levde kvar i andra, senare bildade 
nät. Länkarnas försvagning och sönderfall var en av
spegling av grekernas allmänna försvagning i Medel
havsområdet.

Romarriket var i många fall det grekiska väldets 
motsats. Medan grekernas expansion skett genom upp
rättande av enskilda noder som hölls samman av ett 
sjöfartsnät som inte krävde några infrastrukturella in-
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vesteringar, expanderade romarna territoriellt på land 
och lade under sig allt större ytor. Denna territoriella 
expansion avspeglade sig i valet av nätverk. Enorma 
investeringar lades ner i vägnätet för att säkerställa 
och förstärka den territoriella integrationen. I motsats 
till det instabila grekiska väldet blev Romarriket också 
mycket seglivat. Orsakerna till Västroms nedgång och 
fall har sysselsatt otaliga historiker genom tiderna. 
Utifrån det perspektiv som här skisserats kan det 
mycket kort hävdas att nedgången inte orsakades av 
transportnätens försvagning, utan snarare av en för
stelnad produktionsstruktur och allt sämre fungerande 
statligt-administrativa nät. Försvagade nätverk ledde 
till territoriell disintegration.1

Efter Västroms slutliga fall år 476 går Västeuropa 
in i en lång period av territoriell upplösning. Folk
vandringar och avsaknaden av en statsmakt driver fram 
en reorganisering på lägsta nivå. Herremän bygger 
borgar och befästningar och samlar bondebefolkningen 
kring sig. Även klostren byggs som befästa öar i en 
osäker omgivning. Till och med det enhetliga språket, 
latinet, faller sönder i vad som så småningom blir olika 
romanska språk. Till slut finns det bara en samman
hållande kraft i Europa, nämligen det nätverk som 
den kristna kyrkan utgör. Inom den lever latinet kvar 
som ett “världsspråk“ för den bildade elitens nätverk. 
Betydelsen av detta kan knappast överskattas.

Med tiden växer städer fram kring de befästa borgar
na och klostren. De italienska handelsstädernas snabba 
expansion i Medelhavet och Hansastädernas förbund 
i Östersjön och Nordsjön är viktiga exempel på att 
nya interregionala nätverk växer sig starka. En för
klaring till att det just är italienska och tyska städer 
som förmår bygga dessa nät torde vara frånvaron av 
någon centralmakt i dessa länder. Handelsstäderna 
bygger sin styrka på specialisering. Enkla men funktio
nella handelsnät byggs snabbt upp, utan kostnader för 
erövring och försvar av stora territorier. Samtidigt blir 
denna specialisering en svaghet när vinden vänder. Me- 
delhavsekonomin hamnar i ett historiskt ”bakvatten” 
när Amerika upptäcks. Mot nationalstaternas fram

växt i Östersjö- och Nordsjöområdet väger Hansa
städernas möjlighet att mobilisera legotrupper i läng
den för lätt. Särskilt det sistnämnda är ett tydligt ex
empel på att den nationella territoriella integrationen 
nu överflyglar interaktionen i de internationella nät
verken.2

Samtidigt som de specialiserade handelsnäten i Eu
ropa ”besegras” av nationalstaterna byggs emellertid 
nya nätverk men nu på global nivå. I Syd- och Mellan
amerikas erövring kombineras nätverksexpansion och 
territoriell expansion. Runt Afrika och runt Asiens syd- 
och ostkust upp till Japan upprättar portugiserna ett 
pärlband av handelsstationer. Detta nätverksbygge 
efterföljs några hundra år senare av de europeiska stor
makternas territoriella kolonisation av Afrika och 
Asien.

Vid 1700-talets mitt inleds i England den industri
ella revolution som under de följande seklerna om
skapar världen. Industrialiseringen innebär kraftigt 
sänkta produktionskostnader, ökning av produktio
nen och av antalet produkter. De sänkta produk
tionskostnaderna innebär att varorna kan bära högre 
transportkostnader och därmed transporteras längre. 
När införandet av ångfartyg och järnvägar från 1800- 
talets mitt sedan sänker även transportkostnaderna 
kraftigt blir följden en språngartad tillväxt av de in
ternationella nätverken för handel och kapital. För en 
rad industrivaror etableras en världsmarknad, där 
transportkostnaden mellan produktionsort och kon
sumtionsort utgör en försumbar andel av varupriset.

Industrialismen markerar framväxten av en nät
verksstruktur på tre nivåer: regional, nationell och 
internationell - på vilka avståndsprincipen och 
nätverksprincipen har olika betydelser. Industrialis
mens viktigaste effekt i detta sammanhang blir den 
enorma utbyggnaden av de internationella näten, som 
i vissa fall blir närmast avståndsoberoende. De regio
nala och nationella näten - såväl transportnät som 
informationsnät och administrativa nät - byggs vis
serligen också ut kraftigt, men i motsats till de 
okontrollerade internationella näten blir deras utbygg-
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nad i större utsträckning ett led i nationalstaternas 
planmässiga strävan att stärka greppet över sitt terri
torium.

Industriepoken kan ses som en lång, utdragen kamp 
mellan nationalstaterna med sina territoriellt alls- 
mäktiga anspråk och världsmarknaden med sina in
ternationella nät för utbyte av produkter och informa
tion.3 Den stora trettiotalskrisen var det slutliga bevi
set på vilka konsekvenser den ekonomiska nationalis
men fick. Efterkrigstidens växande internationella fri
handel blev en bekräftelse på att de internationella 
näten ”besegrat” nationalstaterna när det gäller kon
trollen över produktion och distribution av industri
varor.

Vid sidan av denna försvagning på internationell 
produktions- och distributionsnivå behåller dock na
tionerna sin territoriella dominans i administrativt, 
institutionellt och kulturellt avseende. Industrialismen 
har, trots de enorma omvälvningar den fört med sig, 
inte varit nog stark för att på ett avgörande sätt för
ändra den nationella dominansen över de regionala 
kontaktstrukturerna. I stort sett går industrin segran
de ur kampen med nationerna inom varuproduktions- 
området men övriga centrala samhällsföreteelser be
håller i huvudsak sina nationella eller regionala ra
mar.

I dagens post-industriella samhälle tycks dock 
nationalstatens allsmäktiga makt över territoriet 
minska även på dessa områden. De internationella 
näten omfattar inte längre bara viss handel och viss 
varuproduktion. Särskilt de internationella infor
mationsflödena har mångdubblats bara de senaste tio 
åren. Allt fler aktörer som tidigare var strikt bundna 
till regionala eller nationella funktioner, deltar nu på 
ett eller annat sätt i internationella nätverk. Medan 
de internationella varuhandelsflödena i stor utsträck
ning faktiskt kan kontrolleras, har mobiltelefoni, sate- 
lit-TV, Internet, etc., gjort att informationsflödena i 
praktiken frigjorts från de territorier de enskilda sta
terna kan utöva någon makt över. En formell avspeg
ling av detta på det statligt-administrativa området är

att län och kommuner strävar efter ökat oberoende 
från staten för att själva formera mål, metoder och 
samarbetspartners.

Slutsatsen av denna korta, tematiska historieöver- 
sikt kan sammanfattas så att rumslig nätverksinter- 
aktion föregår och skapar förutsättningar för territori
ell expansion och integration. De territoriella enhe
terna bygger i sin tur nätverk med uppgift att konsoli
dera och stärka territoriet. Försvagas nätverken, för
svagas också territoriets integration. Det faktum att 
nya, delvis okontrollerbara nät uppstår utgör drivkraf
ten till nya stadier i det historiska samspelet mellan 
rumsliga nätverk och territorium.

Transaktions-, transfer- och inter- 
aktionskostnader
All mänsklig verksamhet kan i ett ekonomiskt perspek
tiv sägas vara förknippad med någon form av kost
nad. På senare år har begreppet transaktionskostnad 
blivit alltmer spritt. När priset i ekonomi till Alfred 
Nobels minne 1991 tilldelades Ronald Coase var det 
bl.a. ett tecken på att detta begrepp ansågs ha blivit 
ett oundgängligt verktyg i ekonomernas verktygslåda. 
Med transaktionskostnader avses sådant som inte di
rekt kan hänföras till produktionskostnader. Ofta sam
manförs begreppen kontraktskostnader och adminis
trationskostnader under den gemensamma rubriken 
transaktionskostnader, men det förekommer också att 
transaktionskostnaderna begränsas till att bara om
fatta kontraktskostnaderna4 och att begreppet transfer
kostnad används i den vidare betydelsen. För det ämne 
som behandlas i denna översikt passar dock ett ännu 
vidare begrepp bättre, nämligen interaktionskostnader, 
definierade som de samlade kostnaderna för upprät
tande och upprätthållande av interaktion i och mellan 
olika nätverk.

Enligt Coase formas samhällets institutionella struk
tur av aktörernas strävan att minimera produktions- 
och transferkostnaderna. För den växande skara eko-
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norner som betonar just institutionernas avgörande roll 
för långsiktig ekonomisk tillväxt är detta ett centralt 
påstående. Frågan har också fått en tydlig politisk di
mension. Det kan med utgångspunkt hos bl.a. Coase 
hävdas att vissa typer av institutionella förhållanden, 
lagstiftning, m.m. gynnar ekonomisk tillväxt mer än 
andra, och att samhället rimligt sett borde välja dessa, 
även om inte allas intressen kortsiktigt tillgodoses.

Transaktions-, transfer- och interaktionskostnads- 
begreppen kan emellertid användas i betydligt fler sam
manhang än i de ovannämnda. Ett hittills tämligen 
outforskat fält är dessa kostnaders roll i den regionala 
utvecklingen, olika kostnadstypers förändringspo- 
tential och samspelet mellan relativa kostnadsför
ändringar och samhällsförändringar.

Figur 6 visar ett försök att gruppera olika typer av 
hinder, vilka genererar rumsliga interaktionskostnader, 
efter deras forandringspotential. I det perspektiv som 
här skisserats har de tekniskt-logistiska hindren den 
största förändringspotentialen. Genom att deras för
ändringar direkt eller indirekt påverkar avstånds- 
friktionen genererar de närmast oupphörligt föränd
ringar hos rumsligt anknutna variabler. De tekniskt- 
logistiska förändringarna får här också rollen som den

viktigaste drivkraften bakom förändringar hos övriga 
typer av interaktionshinder.

De politiskt-administrativa hindrens utveckling kan 
långsiktigt beskrivas som ett vågmönster. De ovan
nämnda exemplen på nätverksinteraktion och territo
riell integration gav flera illustrationer av hur inter
aktionshinder avskaffats på en nivå eller sektor men 
samtidigt uppkommit på andra.

De ekonomiskt-strukturella hindren består till stor 
del i skillnader i vad som på 1950- och 60-talen kalla
des ”social overhead capital”. Det är sedan länge ett 
faktum att utbytet mellan högre utvecklade ekonomier 
är mer omfattande än mellan dessa och mindre ut
vecklade ekonomier. De ekonomiskt-strukturella skill
naderna begränsar helt enkelt antalet potentiella 
samspelsfält. I likhet med den föregående gruppen torde 
även dessa hinders utveckling kunna beskrivas som 
långsiktiga cykler, i detta fall med ökande respektive 
minskande regionala eller nationella skillnader i de 
ekonomiskt-strukturella faktorernas nivå.

Williamson (1965) argumenterade i en berömd stu
die, att rumsliga skillnader i inkomstnivå över tiden 
kan beskrivas i form av en omvänd U-kurva, med inled
ningsvis ökande skillnader som därefter följs av mins-

Figur 6. Olika typer av hinder som genererar rumsliga interaktionskostnader, ordnade efter sin förmåga att förändra sig.

Snabbt föränderliga Mycket långsamt föränderlig;
Tekniskt- Politiskt- Ekonomiskt- Kulturella- Naturgeografiska
logistiska administrativa strukturella historiska

- Kostnader för produk- - Nationella/regionala - Ekonomisk utveck- - Språk - Fysiska avstånd
tion och transporter 
av varor

regler för varor och 
tjänster

lingsnivå/ efterfråge- 
mönster - Religion - Geografiska hinder

- Kostnader för person- - Tullar etc. - Näringsstruktur - Mentalitet
(floder, berg, etc.)

transporter

- Kostnader för kapital

- Kostnader för infor
mation och 
informations
överföring

- Tariffzoner - Utbildningsnivå 
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kompatibilitet och 
standard

- Etnisk tillhörighet
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rättsförhållanden
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kande. Eftersom skillnader i inkomstnivå kan ses som 
uttryck för mer grundläggande ekonomiska förhållan
den, har U-kurvan med tiden kommit att användas 
som en generell förklaringsmodell för rumsliga 
variablers utvecklingstendenser, däribland de här dis
kuterade ekonomiskt-strukturella transferhindren. De 
på senare år uppmärksammade ökande rumsliga skill
naderna i bl.a. inkomstnivå (Suarez-Villa and 
Cuadrado-Roural993, Hansen 1995 m.fl.) har emel
lertid medfört att den på neoklassisk teori grundade 
U-kurvans förklaringsvärde ifrågasatts.

Den mest sannolika förklaringen till U-kurvans till- 
kortakommande idag torde vara att den bara avspeg
lar ett moment - industrialismen - i en cykel som måste 
ses i ett betydligt längre perspektiv. När de ekono
miskt-strukturella förhållandena idag omvandlas i 
post-industriell riktning är det minst sagt naturligt att 
detta inte inträffar samtidigt överallt i rummet, utan 
att vissa regioner går före i omvandlingen och andra 
släpar efter. Allt talar för att vi idag befinner oss i en 
period med växande ekonomiskt-strukturella inter
aktionshinder. Uttrycken för den pågående regionala 
polariseringen är många, inte minst det faktum att de 
äldre industriregionerna har ett överutbud på ”fel” sorts 
arbetskraft, medan de lider brist på ”rätt” sorts ar
betskraft.

En följd av den regionala polariseringen blir ett för
ändrat kontaktmönster. Tillväxten i de expanderande 
regionernas kontaktmönster sker främst via ökade 
kontakter med andra expanderande regioner genom 
att tillväxtbranscherna i dessa regioner interagerar. Så 
länge övriga regioner inte moderniserar sin bransch
struktur minskar andelen kontakter mellan dessa och 
de expanderande regionerna relativt sett.

Det intressanta med de ekonomiskt-strukturella 
interaktionshindren är dock att de, trots att de kan 
vara av betydande omfång, inom sig ändå bär fröet 
till sin lösning. Satsningar på utbildning och infrastruk
tur för kommunikationer utgör inga kortsiktiga lös
ningar på ökande regionala skillnader - några kort
siktiga lösningar finns nämligen inte - men är ändå

de medel som gör att ökningstakten så småningom 
stannar upp och följs av minskande skillnader. Vilka 
utvecklingsstrategier olika regioner väljer avgör hur 
länge skillnaderna fortsätter växa och hur fort de kan 
börja minska.

”Att stänga in och därmed stänga ut”
I dikten ”Muren och böckerna” diskuterar Evert Taube 
bland annat vad det var som drev den kinesiske kejsa
ren Shi Huangdi att bygga den kinesiska muren och 
bränna alla böcker i Kina. Taube påpekar att ”att 
stänga in” samtidigt är ”att stänga ut”. Kulturella 
faktorers roll som både förutsättning för kontakter och 
som hinder kan knappast uttryckas mer kort och kon
cist än så.

De kulturella-historiska interaktionshindren har 
byggts upp under århundradens och årtusendens 
avståndsfriktion. Vissa av dessa hinder, såsom natio
naliteter med eget språk, religion och mentalitet, har 
formats som ett resultat av låga kontaktfrekvenser. 
Från interaktionskostnadssynpunkt kan dessa kultur- 
antropologiska fenomen ses som tidsbundna rationella 
lösningar av människors ekonomiska och sociala be
hov.5 Genom samgående i grupper, som så småningom 
utvecklats till stammar och nationer med gemensam 
kultur, har interaktionskostnader internaliserats och 
minimerats. Interaktionskostnaderna utåt blev dock 
kvar på en hög nivå och ökade i takt med den inre 
kulturens förstärkning. Så länge ekonomin legat på en 
nivå där gruppen/stammen/nationen i princip varit 
självförsörjande har de låga interna interaktions
kostnaderna väl uppvägt de höga externa. När ekono
min utvecklats och ställt krav på rumslig utvidgning 
har emellertid konflikten mellan de låga interna och 
de höga externa interaktionskostnaderna blivit alltmer 
påtaglig. Det traditionella sättet att lösa dessa kon
flikter har varit krig, erövringar och tvångsassimilering 
av nya folk och områden. Världsspråk som t.ex. ro
marnas latin, kinesiska, spanska och ryska har spritts
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med svärdet som förutsättning. Det är först under ef
terkrigstiden som världsomspännande frivilliga eko
nomiska och politiska sammanslutningar kommit att 
spela en viktig roll och det är först under denna period 
som ett av världsspråken (engelska) erövrat en ledande 
ställning med fredliga metoder.

Även om det kan hävdas att centralortsteorin över
betonade de hierarkiska dragen i ortsstrukturen och 
den nivåmässiga avgränsning av funktioner som blev 
följden av detta, var en av teorins stora landvinningar 
dess betoning av befolkningsunderlaget som grund för 
ekonomisk diversifiering. Är inte den lokala eller re
gionala marknaden tillräckligt resursstark saknas un
derlag för vissa verksamheter. ”Resurser” innebär gi
vetvis inte alltid människor, men vid en given ekono
misk nivå är folkmängden den viktigaste faktorn 
bakom uppkomsten av otaliga ekonomiska verk
samheter, inte minst inom servicesektorn.

Under den långa historiska epok som föregick in
dustrialismen var befolkningstätheten nästan enbart 
en funktion av de lokala/regionala förutsättningarna 
för jordbruk. Efter industrialismens genombrott har 
två gigantiska folkvandringar ägt rum: emigrationen 
till Nordamerika som var ett fenomen på internatio
nell nivå; och urbaniseringen som till viss del varit 
nationell men huvudsakligen en inomregional process. 
Resultatet har blivit att den europeiska befolknings- 
fördelningen på regional nivå fortfarande har förbluf
fande likheter med den förindustriella, agrart beting
ade,6 medan befolkningsfördelningen i Nordamerika 
visserligen är tydligt påverkad av jordbruksförut- 
sättningarna, men ändå uppvisar ett mönster som är 
mer oberoende av jorden. Förklaringen är givetvis att 
den stora emigrationen till Nordamerika ägde rum 
under industriepoken och att Nordamerika urbanisera
des av människor som lämnat sina ursprungsregioner 
långt bakom sig. Även om Nordamerika känneteck
nas av en större rörlighet än Europa, som haft sina 
starka regionala/nationella bindningar, kommer den 
befolkningsfördelning som skapades av industrialis
men att utgöra en mycket långlivad struktur för den 
rumsligt uppdelade ekonomin.

Befolkningens fördelning i rummet är en mycket 
trögrörlig faktor. Som interaktionshinder betraktat lig
ger dess betydelse främst i att tätbefolkade regioner 
tenderar att ha ett mer diversifierat samhällsliv än gles
befolkade områden. Resultatet blir proportionellt 
större inbördes kontaktfrekvenser mellan tätbefolkade 
regioner med hög diversifieringsgrad och därmed stor 
andel avancerade näringar, än mellan dem och gles
befolkade regioner och de glesbefolkade regionerna 
sinsemellan. Följden blir en regional polarisering.

Detta resonemang anknyter till diskussionerna om 
produktcyklers rumsliga implikationer. Nya näringar 
har en tendens att uppstå i tätbefolkade regioner med 
hög potentiell efterfrågan. Dessa nya näringars kon
takter riktas främst mot liknande verksamheter i an
dra regioner av samma typ. Först när produkten stan
dardiseras kan polariseringstendenserna brytas och 
kontakterna med mer perifera och glesbefolkade re
gioner öka - om dessa regioner uppfyller de minimi
krav på teknisk och utbildningsmässig nivå etc, som 
måste uppfyllas för att de ska kunna dras in i pro
duktcykeln. Liksom i fallet med de ekonomiskt-struk- 
turella hindren kan de hinder som ojämn befolknings
fördelning skapar, motverkas med strategier som syf
tar till att förbättra den tekniska nivån, humankapitalet 
och andra centrala utvecklingsvariabler.

Bland de kulturella-historiska interaktionshindren 
intar makt- och egendomsrättsförhållanden av olika 
slag en viktig ställning. Ekonomiskt-historiskt inrik
tade arbeten av North och Thomas (1973), North 
(1981) och Rosenberg och Birdzell (1986) har disku
terat varför det just var i det vi idag kallar västvärlden 
som den industriella revolutionen och den på den föl
jande välståndsökningen ägde rum. Deras svar är - i 
mycket förkortade ordalag - att den maktsplittring 
mellan kung, adel, kyrkan och städernas borgare, som 
blev en realitet under senmedeltiden skapade gynn
samma ”property rights” för ekonomisk omvandling 
och tillväxt. Motsvarande property rights saknades i 
exempelvis Asiens kulturellt högtstående envälden och 
detta innebar att någon kapitalistisk-industriell utveck-
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ling inte kunde äga rum där. Frågan om rätten att 
förfoga över egendom och resurser är en maktfråga. I 
Västeuropas fall var makten splittrad mellan olika 
stånd, vilka även delvis var rumsligt åtskilda. Följden 
blev att adeln inte kunde hindra kapitalismens fram
växt i städerna, utan tvingades anpassa sig till den. I 
Asiens envälden saknades däremot denna makt
splittring. Enväldet kontrollerade ekonomin ner till 
lägsta nivå och den köpman som blev ”för” framgångs
rik hade inga rättigheter om enväldet konfiskerade 
hans vinster.

Maffiavälde och avsaknaden av tillräckligt gynn
samma property rights anses idag vara ett av de främ
sta hindren för en ekonomisk expansion i f.d. Sovjetunio
nen. Trots väsentliga skillnader i övrigt finns liknande 
orsaker till Syditaliens stagnation jämfört med det 
betydligt mer dynamiska Norditalien. I båda dessa 
exempel ställer sig organiserad brottslighet över det 
legala systemet och skapar höjda interaktionskost- 
nader för aktörerna på marknaden. Dessa exempel il
lustrerar också att property rights långt ifrån bara är 
att stifta lagar. Det avgörande är hur starkt lagarna är 
förankrade i det allmänna rättsmedvetandet, eller ut
tryckt på ett mer allmänt sätt; hur starkt det civila 
(rätts)samhället är.7 ”Property” rights blir därmed inte 
enbart en politiskt-administrativ fråga utan i hög grad 
även en trögföränderlig, kulturell-historisk sådan.

Förutom dessa ekonomiskt och rättshistoriskt ba
serade ansatser har makt- och egendomsrättsför- 
hållandenas betydelse understrukits av utvecklings- 
ekonomer, från klassiker som Myrdal och Flirschman 
till den neo-marxistiska beroendeskolan, företrädd av 
bl.a. Cardoso och Faletto. Även om skillnaderna mel
lan de förra och de senare är betydande, förenas de i 
sin betoning av den rumsliga makt- och egendoms
fördelningens betydelse för en utveckling i polariser- 
ande eller utjämnande riktning. Huruvida ledande 
centra blir isolerade enklaver eller dynamiska moto
rer för rumslig spridning av ekonomisk utveckling, 
avgörs därmed till stor del av makt- och egendoms
förhållandena. Om dessa är kraftigt rumsligt polari

serade, saknas en i flertalet fall avgörande förutsätt
ning för att polariseringen på andra områden ska 
kunna brytas och nya former av utbyte och transak
tioner kunna uppstå.

Slutligen återstår de rent naturgeografiska inter- 
aktionshindren och vissa ”administrativa” följder av 
dem, såsom tidzoner. Förändringar i dessa hinder äger 
rum med samma hastighet som andra förändringar i 
jordskorpan, dvs. i regel oändligt långsamt, med un
dantag av jordbävningar o.d. Människans externa 
påverkan på de naturgeografiska transferhindren - 
direkt och indirekt - har däremot ökat med den tek
niska utvecklingen. Den ovan diskuterade, växande 
förmågan att minska de tekniska interaktionshindren 
genom att lägga infrastrukturnät på, under och över 
jorden, har kraftigt minskat de naturgeografiska 
interaktionshindrens betydelse - trots att haven, ber
gen och floderna fortfarande ligger där de ligger, de 
fysiska avstånden är oföränderliga och jordens rota
tionshastighet förblir densamma.

Komplexa vågmönster på olika 
nivåer
För flertalet av de interaktionshinder som inte är av 
teknologisk karaktär har i ovanstående genomgång 
ett långsiktigt vågmönster konstaterats, där perioder 
med ökande interaktionshinder följts av perioder med 
minskande. Det bör dock betonas att denna generella 
iakttagelse är just generell och att, som visats med 
olika exempel, sänkta interaktionshinder på en rums
lig nivå kan ha sammanfallit med höjda interaktions
hinder på en annan. Denna slutsats gäller inte bara 
för olika rumsliga nivåer (lokal, regional, nationell, 
etc.), utan även i strukturellt avseende på så sätt att 
strukturförändringar dels kan förväntas skärpa polari
seringen mellan regioner med olika struktur och där
med öka interaktionshindren dem emellan, dels även 
bidra till ökade kontakter och minskade interaktions
hinder för kontakter mellan regioner med likartad 
struktur.
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Förändringar på det tekniskt-logistiska området 
minskar i allmänhet interaktionshindren och det är 
genom utnyttjande av denna nya teknologi som de 
funktionella nätverken överbryggar de territoriellt 
baserade interaktionshindren, från de politiskt- 
administrativa till de naturgeografiska. En grundläg
gande egenskap hos de tekniskt-logistiska förändring
arna är dock att deras effekter inte alls blir jämnt förde
lade bland de olika typerna av marknader för rumsligt 
utbyte. De tekniskt-logistiska förändringarna leder till 
att även de relativa skillnaderna i interaktions- 
kostnader mellan olika marknader beskriver ett våg
förlopp. Detta torde vara den grundläggande proces
sen bakom de icke-teknologiska interaktionshindrens 
vågliknande utvecklingsmönster och de rumsliga ef
fekterna av dessa.

I sitt enda arbete med tydlig regional inriktning 
framhöll Gunnar Myrdal (1957) att regional utjäm
ning inte var någon självklarhet. Med utgångspunkt i 
de hinder som här karaktäriserats som ekonomiskt- 
strukturella och kulturella-historiska, betonade Myr
dal de polariserande krafternas styrka. Krugman 
(1991) har i polemik mot den gängse neoklassiska 
utjämningsteorin byggt på samma tankegångar och 
utvecklat en modell om regional polarisering. Driv
krafterna i hans modell påminner om dem som i denna 
rapport anges som drivkrafter i faserna av polarise
ring på vissa nivåer och/eller strukturer. I det långsik
tiga vågperspektiv som här anlagts måste dock 
Myrdals och Krugmans modeller, i likhet med William

sons omvända U-kurva, ses som modeller över delar 
av vågen, snarare än en allmän teori om rumslig 
utveckling.

De funktionella nätverkens stegvisa överbryggande 
av interaktionshindret territoriet är en mycket lång
dragen process som aldrig kommer att kunna fullföl
jas helt. ”Det upplösta rummet” kommer att bli en 
realitet på allt fler områden, även utanför Internet, 
men ”problemet” att allt inte går att distribuera via 
digitala kanaler kvarstår.

Slutsatsen blir att den långsiktiga utvecklingen går 
från en typ av dominerande interaktionshinder (terri
toriet) till en annan typ (nätverken); från ett rum där 
tillgängligheten varierar kontinuerligt med avståndet 
(givet skilda friktionsparametrar), till ett rum där an
slutning till globala nätverk i viss mening ger total 
tillgänglighet och icke-anslutning inte ger någon till
gänglighet alls.

Infrastrukturen för transporter och kommunikatio
ner får i det perspektiv som skisserats i detta kapitel 
en tveeggad funktion. Den utgör dels ett av de mest 
verksamma elementen i överbryggandet av den kost
nad som avståndet utgör; dels skapar den i sig själv 
nya kostnader och därmed gränser mellan å ena sidan 
de som har tillgång till infrastrukturen och å andra 
sidan de som saknar tillgång till den. De rumsliga 
knutpunkterna i detta föränderliga spänningsfält ut
görs av noderna - städerna och mötesplatserna. Om hur 
synen på deras roll växt fram handlar nästa kapitel.
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2. Teorier om noderna - städerna och mötes
platserna i historien

Själva uppkomsten av noder, mötesplatser, städer, kan 
i sig sägas vara en banbrytande minskning av inter- 
aktionskostnaderna för otaliga verksamheter. Genom 
att koncentrera handel, gudstjänster, försvar, rättsskip
ning etc. till speciella punkter, har människor bokstav
ligt talat sparat tid och ansträngningar. De nämnda 
exemplen visar också att det funnits ett flertal skilda 
drivkrafter till tätortsbildningar. Grovt räknat bör stä
dernas ursprung kunna sökas i åtminstone fem olika 
funktioner, vilka i sig kan delas upp ytterligare. I all
mänhet har flera funktioner efterhand genererats i 
samma geografiska punkt, men det finns ofta en pri
mär orsak till en stads uppkomst.

Med den inriktning på kommunikationer och nät
verk i det ekonomiska perspektiv som utmärker denna 
skrift, kan det vara naturligt att först lyfta fram han
del och transporter som drivkrafter i tätorters fram
växt. Lokala marknadsplatser, omlastningsplatser 
mellan olika transportslag eller helt enkelt platser där 
två vägar korsar varandra, har utgjort naturliga 
tätortsembryon. En viktig distinktion kan här göras 
mellan å ena sidan de orter som utvecklats främst som 
regionala centra, ofta i rika jordbruksbygder, med lo
kal och regional handel, och å andra sidan de orter 
som främst haft interregionala omlastnings- och 
handelsfunktioner, t.ex. större hamnstäder och andra 
stora handelsstäder.

En i dessa sekulariserade tider ibland bortglömd, 
men historiskt sett mycket viktig orsak till framväxten 
av städer utgörs av människans religiösa aktiviteter. 
Templet blev en samlingsplats men inte bara för guda- 
dyrkan. Prästerskapet behövde en tjänarstab och en 
plats som templet, där många människor samlades, 
blev naturligtvis en utmärkt plats för handel och 
informationsutbyte. Genom skatter tryggades den re
ligiösa verksamhetens fortbestånd. Om skatteintäk
terna översteg prästerskapets direkta behov kunde över
skottet investeras i nybyggnationer och annan expan
siv verksamhet. Då kristenhetens centraliserade orga
nisation växte fram uppstod en slags religiös stads- 
hierarki.

En med den religiösa funktionen besläktad faktor 
bakom städers uppkomst är funktionen som världsligt 
maktcentrum. Kungen, hovet och den politiska mak
ten, dvs. staten, skaffade sig, liksom de religiösa orga
nen, tidigt beskattningsrätt. Den politiska maktens lång
siktiga inverkan på den stad den valt till sitt säte 
demonstreras tydligt av att huvudstäderna i Europa 
oftast är de ojämförligt största städerna i respektive 
land. Detta trots att egentligen ingen av Europas hu
vudstäder utgjort någon utpräglad industristad - medan 
industrialiseringen utan tvekan varit huvudkraften i 
de senaste tvåhundra årens europeiska urbanisering. 
Den politiska maktens betydelse för stadsutvecklingen
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Figur 7. Vägen leder genom det förhistoriska gravfältet mot Öja kyrka i Södermanland. Teckning av O. Hermelin, ATA.

har dock långt ifrån begränsats till att gälla den na
tionella huvudstaden. Stadsgrundandet har varit en 
viktig politisk metod att utsträcka och förstärka den 
politiska maktens inflytande ända sedan grekerna spred 
sina kolonier runt Medelhavet. I sent utvecklade län
der som Sverige blev stadsgrundandet under 1500- och 
1600-talen, vid sidan av länsstyrelseorganisationen, 
något av en huvudmetod i stärkandet av rikets sam
manhållning. De statligt-administrativa svenska 
residensstäderna är en stadstyp som skapades utifrån 
statens behov av regionala uppbörds- och kontroll
punkter och de har sina motsvarigheter världen över.

De militära krafterna bakom städers tillväxt har ett 
tydligt samband med den politiska maktens rumsliga 
utvidgning eller befästning. Orostider har varit perio
der då civilbefolkningen sökt skydd vid militära poste
ringar och fasta härläger. Under folkvandringstidens

kaos och även i senare krig blev herremännens be
fästa gods ofta den enda säkra platsen i utsatta regio
ner. I fredstid har militära anläggningar utgjort natur
liga marknader för varor och tjänster, vilket lagt grun
den för lokal civil produktion och tätortsframväxt.

En femte och sista faktor bakom tätorters och stä
ders uppkomst skulle kunna benämnas naturresurs
faktorn. Gruvstäder är den vanligaste typen av städer 
som uppstår vid råvaruexploatering. Fiske och oljeut
vinning är andra naturresursbaserade aktiviteter som 
ger upphov till tätortsbildning. Generellt sett är 
näringsstrukturen i sådana ortstyper mycket ensidig 
och de står och faller med tillgången på råvaran. De 
amerikanska spökstäderna är de mest extrema exemp
len på vad som kan hända med dessa orter när råva
ran tryter, men även i Europa finns många f.d. gruvor- 
ter som till synes saknar framtid. En tätortstyp som i
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Figur 8. Marma härläger, Hälsinge 
regemente, Älvkarleby, Uppsala län. 
Foto Jörgen Runeby, RAÄ.

allt väsentligt skiljer sig från de ovannämnda, men 
som likafullt baserar sin existens på naturresurser är 
rekreationsorter. Romartidens brunnsorter, de medel
tida bruket av källor i helgonkulten och dagens bad- 
och skidorter har det gemensamt att de bygger på spe
cifika naturresurser. Till skillnad från gruvstäderna byg
ger rekreationsorterna på i princip förnyelsebara re
surser. Mot dem finns inget hot att råvaran ska ta slut, 
men människors över tiden skiftande fritidspreferenser 
gör ändå alltid framtiden något osäker för dessa orter 
med deras mycket ensidiga näringsstruktur. Med en 
vidare definition av naturresursfaktorn skulle också 
städer, vars tillväxt baseras på det kringliggande 
omlandets jordbruk kunna räknas till denna grupp. 
En sådan vidgning av definitionen är dock knappast 
problemfri. För jordbruksstäderna är det inte natur
resurserna på platsen som utgör drivkraften utan re
surserna i ett kringliggande område. Det blir därför 
sannolikt mest korrekt att hänföra denna stora grupp 
av städer till dem där handel och samfärdsel utgjort 
den viktigaste drivkraften - även om man inte ska 
bortse från betydelsen av att det i omlandet funnits

produkter att transportera till staden och bedriva han
del med.

Det ligger nära till hands att till dessa fem faktorer 
bakom tätorters uppkomst foga en sjätte, nämligen 
den som brukar benämnas agglomerationsfaktorn, 
dvs. den faktor som understryker tillgången på bl.a. 
arbetskraft, lokal köpkraft och servicefunktioner för 
tätorters tillväxt. Som framgår av framställningen 
nedan har de lokaliseringsteorier som formulerats un
der detta århundrade just agglomerationsfaktorn som 
en av de viktigaste förklaringarna till varför tätorts- 
systemen ser ut som de gör. Anledningen till att 
agglomerationsfaktorn trots allt inte ska blandas sam
man med de övriga är dock enkel: de fem ovannämnda 
faktorerna förklarar tätorters uppkomst och till viss 
del deras fortsatta tillväxt, medan agglomerations
faktorn enbart bidrar till att förklara dessa tätorters 
tillväxt sedan de en gång uppkommit. Agglomerations
faktorn förutsätter helt enkelt att det redan finns en 
samling människor som kan utgöra drivkraften till 
olika marknaders expansion.

Kring städernas roll som mer eller mindre explicita
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Figur 9. Falu Koppargruva omta
las för första gången 1288. Dess 
äldsta kända privilegier daterar sig 
från 1347 och utan avbrott har den 
bearbetats i minst 650 år. Creutz 
lave, Falu Koppargruva. Foto Bengt 
A. Lundberg, RAA.
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noder i olika typer av nätverk har under årens lopp ett 
antal teorier och teorifragment växt fram. De ovan
nämnda kategoriseringarna av orsaker till tätorters 
uppkomst och tillväxt kan sägas sammanfatta dessa i 
populär form.

De mest utvecklade teorierna kring städers fram
växt och funktioner har arbetats fram inom ekono
misk-geografiska kretsar. Inom vad som kommit att 
kallas för den klassiska lokaliseringsteorin kom Al
fred Webers teori om lokaliserings- och agglomera- 
tionsfördelar att få ett stort inflytande. Enligt denna 
styrs industrins lokalisering av kostnaderna för arbets
kraft, transporter och agglomerationskostnader. Av 
dessa är transportkostnaderna viktigast. Industrin sö
ker sig därför till lägen där dessa kostnader kan 
minimeras. Weber publicerade sitt mest kända arbete 
1909 och det översattes till engelska 20 år senare. Ef
terhand utvecklades denna Weberska ansats till den 
s.k. kostnadsminimeringsskolan.

I andra världskrigets inledningsskede, 1940 publi
cerade August Lösch ett arbete med närmast motsatt 
utgångspunkt, dvs. istället för kostnadsminimering - 
intäktsmaximering. Lösch visade på teoretisk väg att 
koncentration av produktionen av en vara till en viss 
punkt på en yta maximerar marknaden och därmed 
intäkterna. I de fall där flera varor kommer att produ
ceras på samma punkt uppstår en tätort och tätortens 
storlek bestämmes grovt sett av hur många varu
marknader den har produktion för samt dessa 
marknaders storlek. Med utgångspunkt i denna 
marknadsdominans kunde städerna och tätorterna 
indelas i en hierarkisk ordning efter deras storlek.

Walter Christaller hade sju år tidigare, 1933, be
handlat tätorternas hierarki men ur ett annat perspek
tiv än industriproduktionen. Christallers utgångspunkt 
var istället de servicefunktioner som respektive tätort 
var utrustad med. Efter en empirisk granskning av 
förhållandena i Sydtyskland delade Christaller in or
terna i ett antal grupper efter vilken nivå på service
funktioner de hade. En liten by kunde sålunda, precis 
som ”i verkligheten” ingå i flera hierarkiskt ordnade

regioner, där lokala servicefunktioner uppfylldes av 
den lägsta tätorten, högre funktioner uppfylldes av 
orter längre upp i hierarkin och huvudstadsfunktionen 
uppfylldes av huvudstaden. En konsekvens av Christ
allers teori blev betoningen av befolkningsunderlag och 
”trösklar” för olika serviceverksamheter. Christallers 
bidrag kom att benämnas centralortsteorin och utgjorde 
faktiskt den teoretiska grunden för den svenska stor- 
kommunreformen 1971. Målsättningen var att samt
liga kommuner skulle ha ett tillräckligt befolknings
underlag för att garantera ett likvärdigt kommunalt 
serviceutbud i hela landet, eller uttryckt i central- 
ortsteoretiska termer: att kommunernas huvudorter i 
kommunalt servicehänseende skulle ligga på samma 
nivå i ortshierarkin.

Gemensamt för de ovannämnda klassiska verken är att 
de tar sin utgångspunkt i tätorterna/städerna och att de 
implicit söker förklaringar till varför dessa utvecklas 
olika. Transport- och arbetskraftskostnadernas storlek, 
respektive marknadens storlek samt befolkningsunder
lag och etableringströsklar skapar en ”naturlig” hierarkisk 
ordning. Det stora problemet är dock att dessa system 
saknar dynamik. Sedan den naturliga hierarkin väl 
etablerats är det bara yttre störningar som kan fram
tvinga förändringar. De ovan nämnda faktorerna kan 
förändras, men förklaringarna till detta faller utanför 
teorins ram. När Gunnar Törnqvist 1963 kunde visa 
att transportkostnaderna för flertalet varor endast ut
gjorde en marginell andel av varupriset, och man även 
visste att löneskillnaderna minskade över hela västvärl
den, föreföll den traditionella teorin alltmer otillräck
lig-

Under 1960-talet gjordes några inledande försök att 
formulera en mer dynamisk lokaliseringsteori. Törnqvist 
tillhörde de första som betonade informationens avgö
rande roll i den regionala utvecklingen.8 Den klassiska 
teorin byggde på grundantagandet om fullständig in
formation överallt. Eftersom kommunikationerna inte 
är jämnt utbredda i rummet blir detta grundantagande 
helt vilseledande. Om man istället utgår från det mer 
realistiska antagandet att det existerar rumsliga skill-
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nader i tillgången på information blir informationen 
därmed en ny central faktor bakom lokaliseringsbeslut. 
De orter som erhåller information snabbast och i största 
mängd bör vara de orter som har de bästa positio
nerna i kommunikationsnäten, liksom orterna med stor 
befolkning, dvs. storstäderna. Bra positioner i infor
mationsnäten blir därmed en garanti för en expansiv 
ekonomi och befolkningsutveckling. Den amerikanske 
geografen Allan Fred gjorde ett ambitiöst försök att 
visa att den amerikanska regionala utvecklingen his
toriskt sett styrts av skillnaderna i informations- 
tillgänglighet mellan de amerikanska städerna. Han 
hade dock stora problem att operationalisera infor- 
mationstillgänglighet till ett analytiskt begrepp, lik
som att förklara vad som var ”hönan” och vad som 
var ”ägget” i sambandet.9

Åke E. Andersson och Ulf Strömquist byggde till 
viss del på denna idébakgrund när de 1988 i boken 
”K-Samhällets Framtid” lade fram något som skulle 
kunna kallas för en teori om logistiska revolutioner, 
där städerna som noder i olika nätverk spelar en cen
tral roll.10 Enligt Andersson/Strömquist kan det senaste 
årtusendet indelas i tre genomförda och en påbörjad 
sådan revolution. Den första logistiska revolutionen 
inträffade under 1100-talet och sträckte sig fram till 
omkring år 1500. Förbättringar i skeppsbyggnad och 
segelteknik gav en helt ny framkomlighet till sjöss. Två 
europeiska handelssystem växte fram: Hansastädernas 
förbund i Nordeuropa och de italienska stadsstaternas 
handelssystem i syd. Genom öppnandet av nya land
förbindelser kunde de båda handelsstadssystemen 
kopplas samman vid mässorna i franska Champagne. 
Den starkt ökande interregionala handeln ledde till 
regional specialisering av produktionen och ökad pro
duktivitet. Detta manifesterades i en våldsam expan
sion av antalet städer i Europa. Ekonomins omvand
ling fick i sin tur återverkningar på alla andra områ
den i samhällslivet. ”Renässansen skulle inte ha varit 
tänkbar utan tillväxten av generaliserad nätverkskapacitet 
och den därmed sammanhängande expansionen av han
del, inkomster, idéutbyte samt politisk och regional 
mångfald.”11

Figur 10. Koggen, det välkända hanseatiska handelsfartyget med 
rak köllinje och rak, utfallande stäv började segla längs våra kuster 
under tidig medeltid. Ristning i Fide kyrka, Gotland.

Den andra logistiska revolutionen inträffade under 
1500-talet och sträckte sig fram till 1700-talets mitt. 
Denna revolution kan i huvudsak karaktäriseras som 
kommersiell, men grundades även den på förbättrad 
sjöfartsteknologi i form av nya fartygstyper och ny 
navigationsutrustning. Amerika upptäcktes, liksom 
sjövägen till Indien, Kina och Japan, vilket blev start
skottet för en växande kapitalackumulation i Europa. 
De nya flödena innebar också att Europas ekonomiska 
tyngdpunkt försköts. På ömse sidor av Engelska ka
nalen, i Nederländerna och England, växte det nya 
Europas kommersiella centrum fram. Börsen blev den 
nya institutionen för handel med abstrakta varor och 
värdepapper. Grundandet av centralbanken Bank of 
England var ett annat viktigt tecken på att kapital
marknadens expansion krävde nya organ. Amsterdam och 
London utvecklades till de viktigaste städerna under 
denna period.

Den tredje logistiska revolutionen utgörs av det som 
vanligen brukar benämnas den industriella epoken från 
ca 1750 fram till en bit efter 1900-talets mitt. Denna
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nya revolution baserades givetvis på de framsteg som 
uppnåtts under den föregående perioden, men avgö
rande var också ett nytt fenomen: övergången från 
direkt vind-, vatten- och muskelenergi, till fossilbaserad 
eller annan ”konstgjord” energi som huvudsaklig driv
kraft för produktion och transporter. Anderssons/ 
Strömquists logistiska perspektiv betonar här trans
porterna, till skillnad från den gängse, produktions
centrerade historieskrivningen. De pekar på kanal
transporterna men lyfter i detta sammanhang givetvis 
främst fram det nya transportmedlet järnvägen som 
genom drastiskt sänkta transportpriser öppnade de 
stora inlandsområdena för ekonomins expansion. 
Järnvägsnäten skapade mängder av nya ekonomiska 
noder men förstärkte även en del av de gamla noder
na som lyckats placera sig centralt i järnvägsnäten. 
Man pekar också på att vägnätet sakta men säkert 
fått en allt större betydelse, till att börja med som ett 
komplement till järnvägen, för transporter till/från sta
tionen, men så småningom som den starkare konkur
renten, vilken övertar dominansen på såväl person
som godstrafiksidan.

För närvarande befinner vi oss enligt Andersson och 
Strömquist i inledningen av en fjärde logistisk revolu
tion. Industrisamhället tynar bort. Det framväxande 
”K-samhället” kännetecknas av att ett fåtal städer med 
hög nivå på kommunikationer, kunskap, konst och 
kreativitet skapar nya nätverk och lyfter sig därmed 
från övriga regioner. Bland enskilda organ och insti
tutioner spelar universiteten en central roll för dessa 
K-regioner. Även storstäderna tycks, genom sin blotta 
storlek uppfylla kriteriet på K-regioner. För den lång
siktiga utvecklingen i ett land blir det avgörande hur 
många K-regioner som kan upprättas.

Anderssons och Strömquists teori kring logistiska 
revolutioner och synen på ”nätverkens avgörande roll 
för produktionssystemet”12 har av Westlund (1992) ka
raktäriserats som något som närmast utgör en histo
rieuppfattning, uppbyggd på i tiden och rummet 
spridda, utvalda empiriska iakttagelser. Westlund har 
även gjort ett försök att lyfta upp Anderssons och

Strömquists resonemang på ett mer generellt plan, till 
en ”nätverkshypotes” som mycket kort kan samman
fattas som följer:13

Samhällets distributionssätt genomgår vid vissa tillfäl
len övergripande förändringar, vid vilka stora, avgö
rande transport- och transaktionskostnadssänkningar 
inträffar. Dessa förändringar drar med sig övriga de
lar av ekonomin och samhället. Produktion, handel, 
kultur, makt, etc. omvandlas kvantitativt och kvalita
tivt på grund av de förändrade distributionssätten. 
Samhället genomgår en logistisk revolution.

Det fysiska kommunikationsnät som i respektive 
logistisk revolution har avgörande betydelse för om
välvningen av distributionssätten skapar ett antal 
huvudnoder till vilka sekundära nätverk anpassar sig 
och även lägger sina noder i. Den nätverksstruktur 
som på detta sätt uppstår är stabil. Först i och med 
nästa logistiska revolution, med ett nytt revolutione
rande distributionssätt, skapas ett nytt huvudnätverk 
som bryter med det gamla och dess sekundärnät och 
gör dem mindre betydelsefulla eller ”länkar om” dem 
till de nya huvudnoderna som styr utläggandet av nya 
sekundärnätverk.

Av detta följer att det huvudsakligen är vid de log- 
istiska revolutionerna som det sker avgörande föränd
ringar i den regionala jämvikten. Då finns också spe
ciella förutsättningar att politiskt styra den (eljest 
marknadsstyrda) regionala ekonomiska utvecklingen, 
genom att ”upprätta” noder för det nya huvudnät
verket. En ort som erhåller en central ställning i det 
nya nätverket får därmed förutsättningar att dra till 
sig ny produktion samt bli nod även i (de nya) 
sekundärnäten. Orter som däremot hamnar utanför 
det nya nätverket, eller får en svag ställning i det
samma, får dåliga förutsättningar att erhålla ny pro
duktion och kanske t.o.m. förlorar sin ställning i gamla 
sekundärnätverk.

Andersson har tillämpat huvuddragen i denna all
männa nätverkshypotes på en regional undersökning 
av Sverige 1920-1975.14 Landet delades in i åtta stor
regioner vars inkomst- och befolkningsandelar mät-
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tes. Resultatet blev att skillnaderna mellan regionernas 
inkomst- och befolkningsandelar var störst i periodens 
början och att de därefter successivt minskade. Den 
troligaste förklaringen torde vara att befolkningen, som 
är en relativt trögrörlig faktor, långsamt anpassar sig 
till var inkomsterna är högre och flyttar dit, varige
nom en utjämning kommer till stånd.

Men vad har då orsakat den inledande ojämvikten, 
dvs. inkomstskillnaderna mellan regionerna? Anders
sons 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 nyskapade nätverket och lade sig i noderna. Efter
som dessa städer enligt Andersson erhållit funktionen 
som uppsamlingspunkter mellan sina regioner och 
övriga landsdelar, kom städernas positioner i nätverken 
att ha ett avgörande inflytande på deras kringliggande 
regioner. Den regionala inkomstfördelningen kom så
ledes att styras av huvudnodernas relativa tillgänglig
het i stambanenätet. Den fortsatta nätverksutbygg- 
naden, av vägnätet och flyglinjesystemet, har därefter 
”konserverat samma strukturella mönster som 
järnvägsförbindelserna en gång etablerade.”15

Anderssons tillämpning av nätverkshypotesen på 
svenska förhållanden tilldelar alltså järnvägen en av
görande roll för den storregionala utvecklingen. Vi vet 
dock inte om det verkligen var järnvägen som fick de 
regionala inkomstskillnaderna att öka, eller om de 
t.o.m. var ännu före före järnvägens utbyggnad, efter
som Anderson begränsar sin empiri till perioden efter 
den förmodade omvälvningen. Vi får anledning att 
återkomma till denna tillämpning av nätverks
hypotesen i kapitel 5 som behandlar det nya ortssystem

som växte fram i Sverige i och med järnvägen.
Anderssons/Strömquists nätverkshypotes och reso

nemang om logistiska revolutioner ansluter i huvud
sak till delar av det transaktionskostnadsperspektiv som 
presenterades i kapitel 1. Båda betonar länkarnas och 
nodernas, dvs. nätverkens avgörande roll i samhällsut
vecklingen. Samtidigt finns det anledning att lyfta fram 
några viktiga skillnader mellan de båda synsätten. 
Nätverkshypotesen lägger tonvikten vid de revolutionära 
förändringarna medan transaktionskostnadsperspektivet 
betonar de långsiktiga kontinuerliga svängningarna, där 
gammalt och nytt samexisterar under lång tid. Nätverks
hypotesen lyfter företrädesvis endast fram de positiva 
exemplen under de olika revolutionerna, medan proble
men möjligen får anses vara underförstådda. Trans- 
aktionskostnadsperspektivet koncentrerar sig däremot 
på hindren och hur de överflyglas av teknisk utveck
ling och nätverksutbyggnad, men också på hur nya 
hinder uppstår när de gamla problemen löses. En tredje 
skillnad är att transaktionskostnadsperspektivet gör en 
klar åtskillnad mellan nätverkens noder och de terri
toriella regionerna, liksom över huvud taget mellan 
nätverken och territoriet, medan nätverkshypotesen inte 
närmare behandlar detta problem.

Städernas flerfaldiga funktioner, som mötesplatser 
och noder i nätverk för transporter, produktion och 
konsumtion, som centra för kringliggande regioner och 
som centra för statens och/eller kyrkans myndighets
funktioner har gett dem en given plats i de teorier som 
försöker förklara samhällsutvecklingen. I takt med 
ökningen av antalet nät och differentieringen av dessa 
har också städernas betydelse som noder i olika typer 
av nät ökat. I de följande kapitlen ska denna allmänna 
utveckling skildras ur ett svenskt historiskt perspektiv.
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3. Statens ocb marknadens nätverk före industrialismen

Frän forntiden till 1600-talet
Näten för transporter och kommunikationer har så 
långt bakåt i historien man kan komma haft en mycket 
stark koppling till den politisk-militära makt som vi 
idag vanligen betecknar staten. Orsakerna till detta 
är flera. En kan vara att denna koppling bara är en 
avspegling av att våra historiska kunskaper avgjort 
är störst när det gäller de härskande i samhället och 
deras mål och medel för maktutövningen - även om 
de senaste decenniernas forskning kring folkets histo
ria betytt en del för att korrigera denna obalans. I så 
fall vore sambandet endast en följd av att det främst 
är maktens och segrarnas historia som skrivits. Det 
finns dock fler orsaker till ett samband mellan stats
makt och nätverksbyggande, orsaker som talar för att 
det inte bara skulle vara följden av historieskrivningens 
inriktning. Kopplingen mellan statsmakt och kommu
nikationer är nämligen enkel att urskilja utifrån både 
behovet/nyttjandet och förmågan att bygga/underhålla 
kommunikationsnäten.

Statsmaktens primära uppgift kan sägas vara att 
bevara sig själv inom sitt territorium. Det kan före
falla självklart men det är viktigt att poängtera att 
makt över ett territorium kräver infrastruktur ocb 
kommunikationer om makten ska kunna upprätthållas. 
Av denna anledning är det i Europas historia alltid

statsmakten i någon form som byggt ut och upprätt
hållit kommunikationsnäten ovanför den rent lokala 
nivån. Romarriket är naturligtvis det främsta exem
plet på detta, med ett fj ärr vägnät som egentligen över
träffats först under 1900-talet, men det tycks vara en 
genomgående tendens i den europeiska historien att 
med starka centralmakter förbättrades transport- och 
kommunikationsmöjligheterna, medan de åter försäm
rades under perioder av partikularisering.

Den andra viktiga kopplingen mellan statsmakt och 
kommunikationer ligger i det faktum att kommunika- 
tionsanläggningar är kostsamma att anlägga och krä
ver långsiktigt underhåll. Med undantag av de engel
ska betalvägarna, turnpike roads - som började fung
era från 1660-talet och som var av stor betydelse ända 
fram till järnvägens genombrott - finns det före industri
kapitalismens och den ekonomiska liberalismens ge
nombrott mycket få exempel där kommunikationsnät 
byggts upp och upprätthållits av privata intressen. (De 
livligt florerande väg- och flodtullar som förekom sär
skilt i Frankrike och Tyskland under Vanden régime, 
vilkas intäkter användes till helt andra ändamål än 
utbyggnad och förbättring av kommunikationsnäten, 
är exempel på destruktivt utnyttjande av befintlig in
frastruktur snarare än intäkter på gjorda investeringar).
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Höga kapitalkostnader vid byggandet och höga 
transaktionskostnader vid indrivning av avgifter var 
de ekonomiska faktorer som gjorde att i allmänhet 
endast staten hade tillräckliga resurser och betal
ningsvilja att investera i infrastruktur utöver rent lo
kala anläggningar. Staten var i allmänhet också den 
enda aktören med tillräcklig makt att faktiskt fram
tvinga det nödvändiga underhållet av anläggningarna.

Det faktum att staten generellt sett fungerat som 
huvudman för fysisk infrastruktur ovanför den rent 
lokala nivån får dock inte undanskymma statens vik
tiga roll som byggare av organisatorisk infrastruktur.

Figur 11. Börstils kyrka i Uppland, från 1300-talets förra del, är 
en kyrka som är överraskande stor i förhållande till den folkmängd 
som socknen hade när kyrkan byggdes. Foto ATA.

Skatteindrivning, krigsmakt och myndighetsutövning 
kräver fungerande besluts- och verkställighetsorga- 
nisationer, vilka tidvis utvecklats tämligen oberoende 
av den fysiska infrastrukturen, men som under vissa 
perioder omvandlats i tydligt samspel med denna. När 
det gäller icke-fysisk infrastruktur har dock staten långt 
ifrån varit ensam aktör. Den kristna kyrkans över
statliga nätverk har huvudsakligen bestått av organi
satorisk infrastruktur, medan upprätthållandet av den 
fysiska infrastrukturen i princip överlåtits till den 
världsliga makten.16 Likaså har handelns och senare 
industriproduktionens utveckling i många avseenden 
varit en historia om skapandet av nya och utbyggnad 
av gamla etablerade, icke-materiella nät för transak
tioner, kapitalackumulation, logistik och marknads
penetration. Att staten haft ”konkurrenter” - eller 
kompletterats av andra aktörer - i bygget av organi
satorisk infrastruktur, är en viktig poäng för förståelsen 
av infrastrukturens samspel med övrig samhällsutveck
ling.

På en annan nivå än statens, kyrkans och markna
dens interregionala nät har det lokala samhällets for
mella och informella nätverk formats. Våra kunska
per om denna struktur är mindre än när de gäller de 
”stora” näten, vilka är betydligt bättre dokumente
rade. Ofta har lokalsamhällets mötesplatser också sam
manfallit med de kyrkliga eller de övriga stora nätens. 
Detta får till följd att lokalsamhällets aktiviteter ofta 
döljts under de stora strukturerna. När det exempel
vis gäller flera medeltida kyrkor är de förvånansvärt 
stora med tanke på den folkmängd socknen hade då 
de byggdes. Förklaringen kan vara att de inte byggdes 
enbart för sockenborna utan också för utomsocknes 
och att området kring kyrkan regelbundet fungerat 
som en regional marknadsplats.17

Den svenska statens framväxt
Staten var sålunda inte ensam aktör i byggandet av 
infrastrukturella nätverk och det är ett faktum att ska
pandet av de första näten ägde rum innan någon egent-
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Figur 12. Kärnan i Helsingborg byggdes under 1300-talet, men nedan
för markerar en stenläggning att det fanns ett försvarstorn på ungefär 
samma plats redan under 1100-talet. Foto Torkel Eriksson.

lig stat växt fram och att dessa nät utgjorde viktiga 
förutsättningar för statens uppkomst.

När kristendomen infördes i Sverige och därmed 
markerade slutet på den sista period av forntiden vi 
kallar vikingatiden, blev detta också inledningen till 
skapandet av en infrastruktur som höjde sig över den 
naturgivna. I och med kristendomens införande erhöll 
Sverige det första, stabila organisatoriska nätverket 
och det är betecknande att anslutningen till detta in
ternationella religiösa/kulturella nät föregick bygget 
av ett inhemskt, separat statligt nät med flera århund
raden. Kyrkans andliga nätverk var helt enkelt lättare 
att skapa än den världsliga maktens infrastruktur och 
- inte mindre viktigt - den primitiva kungamakten 
och den tidiga kyrkan levde delvis i symbios med var
andra. Kyrkan skyddades av kungens väpnade styr
kor samtidigt som den erkände och legitimerade kung
ens världsliga maktutövande.

En av de viktigaste förklaringarna till detta var san
nolikt att den världsliga makten var mer beroende av 
en fysisk infrastruktur för att bygga sin organisation,

än vad kyrkan var. Medan kyrkans yttersta garant 
var greppet om människors sinnen, var statsmaktens 
dess våldsapparat. Enligt Lönnroth (1940) inträffade 
det avgörande steget i uppbygget av en statsmakt i 
Norden under 1200-talet, då ”de skandinaviska rik
ena kunde gå iland från sina flottor”.18 Det tunga 
rytteriet, som på den europeiska kontinenten varit 
feodaladelns vapenslag i århundraden, gjorde då sitt 
intåg i Nordens historia. En avgörande anledning var 
enligt Lönnroth den förbättring av landsvägarna som 
skett på kungens initiativ under 1100- och 1200-ta- 
len. Den statliga organisationen var då ännu så out
vecklad att kungen utövade sitt ämbete under det att 
han med sin hird reste runt i landet och på ort och 
ställe konsumerade kronogodsens förråd. Kungen var 
sålunda den främste resenären i riket och den som var 
i störst behov av farbara vägar. Den ökade omsorgen 
om vägarna avspeglas i landskapslagarna. Genom 
landkommunikationernas utveckling blev det nu möj
ligt att med ryttarhärar behärska landområden. ”Den 
norska topografin försvårade en sådan övergång och 
det norska högmedeltida väldet kunde därmed inte 
upprätthållas.”19

En annan förutsättning för statsmaktens stärkande 
var den ekonomiska utveckling som skedde i Sverige i 
och med att landet drogs in i Hansans handelsnät. 
Bergsbruket utvecklas under tysk ledning och jord
bruksprodukter, främst smör, börjar exporteras. Stä
der uppkommer som handelsnoder mellan den svenska 
landsbygden och Hansan. Stockholm blir den främsta 
noden för järnexporten. Till detta ska läggas det kul
turella inflytande på alla plan som de ökade utlands
förbindelserna innebar.

Förutom det tunga rytteriet kännetecknas Sveriges 
1200-tal av en annan militärteknisk nyhet, borgen. 
De kungliga borgarna blev liksom rytteriet ett viktigt 
led i centralmaktens stärkande, men de krävde också 
ett effektivare och annorlunda uppbördssystem än den 
ambulerande kungamakt som dittills praktiserats. Den 
”skatt” som dittills erlagts bestod förutom kungens 
konsumtion av bygdernas plikter att ställa upp med
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Figur 13. Kalmar slott är ett av de bäst bevarade renässansslotten i Sverige. Det nuvarande slottet föregicks av en borg från 1280-talet, 
uppförd efter då moderna västeuropeiska mönster. Borgen var ett viktigt led i centralmaktens stärkande. Foto Jan Norrman, RAÄ.

soldat till lands eller sjöss, samt eventuell båt. Detta 
”värnpliktsförsvar” med fria bönder ersätts nu med 
betalda yrkestrupper och ett nät av borgar som blir 
centra för indrivning av de högre skatter som den nya 
organisationen kräver. Betalningen av yrkestrupperna 
driver fram en mer monetariserad ekonomi, vilket i 
sin tur främjar handelns utveckling. Från de nya skat
terna undantas emellertid en grupp: de beridna stor
männen som personligen gör krigstjänst åt kungen. 
Därigenom uppkommer det världsliga frälset, adeln i 
Sverige. Den nya samhällsöverbyggnaden stadfästs av 
Magnus Ladulås i Alsnö stadga 1280.

Den upprustning av landkommunikationerna som 
ursprungligen initierades av kungens (och sannolikt

även kyrkans) resebehov, blev på detta sätt paradox
alt nog en huvudfaktor bakom skapandet av en mer 
stationär kungamakt. Vi är dock ännu långt ifrån den 
starka kungamakt som Gustav Vasa så småningom 
lyckas genomdriva. Stormännen har en stark politisk 
ställning och biskoparna utgör i flera avseenden en 
del av stormannaklassen med egna ryttartrupper och 
den speciella rättigheten att för kyrkans del driva in 
skatt.

Uppkomsten av en statsmakt med rytteri och bor
gar frestade hårt på landets ekonomi. Utgifterna var 
ofta större än de skatteintäkter man lyckades indriva. 
Hela län förpantades bort och att Magnus Eriksson 
vid 1300-talets mitt lånade 12000 svenska mark av
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påvestolen, är bara ett exempel på de finansiella pro
blemen som sannolikt förstärktes av digerdöden. Det 
svenska riket föll i princip sönder i pantlän med Albrekt 
av Mecklenburgs trontillträde 1364. Under Kalmar
unionens envälde stärktes återigen centralmaktens 
ställning, men den allt tyngre beskattning som följde 
mynnade ut i Engelbrektupproret 1434 och en följande 
försvagning av kungamakten på länsherrarnas bekost
nad ägde återigen rum. Det svenska riket hölls i stor 
utsträckning inte samman av annat än familjeband 
mellan de olika länens länsherrar. I och med Sten Sture 
d.ä. började åter en relativt stabil uppbördsapparat 
byggas upp och denna utveckling fortsatte under Sten 
Sture d.y. Gustav Vasa förstärkte detta system kraf
tigt och lade, i allians med delar av den i internatio
nellt avseende svaga adeln, grunden för den statsmakt 
som under 1600-talet skulle bli den starkaste i norra 
Europa.20

Städernas framväxt
Forntidens vikingar utnyttjade hav och floder på ett 
högst anmärkningsvärt sätt under sina handels- och 
rövarfärder, men för dem var det aldrig frågan om 
något annat än att just utnyttja den existerande natur- 
givna, fysiska infrastrukturen. Frågan om i vilken ut
sträckning medeltidens början verkligen innebar ett 
brott med den tidigare utvecklingen på infrastruktur
området är dock inte helt lätt att besvara. Det kan 
hävdas att endast en av vikingatidens stadsbildningar, 
Visby, fortlevde som stad under medeltiden. Det är 
också ett faktum att efter vikingarnas aktiva handel 
blev Sveriges utrikeshandel under medeltiden istället 
nästan helt ”passiv” och sköttes framför allt av 
Lübeckska köpmän. Mot denna uppfattning kan det 
dock hävdas att vikingarna från och med andra hälf
ten av 700-talet skapade det första handels-, trans-

Figur 14. Till hamnen i Visby ström
made varor från hela Östersjöområdet 
för att därifrån skeppas vidare på nya 
fartyg till andra länder och hamnar. 
Modell av Visby under medeltiden i 
Gotlands fornsal. Foto Raymond 
Hejdström, Gotlands fornsal.
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port- och utbytesnätet i Östersjön och att dessa em
bryonala transaktionsnat så småningom övertogs, om
formades (en del noder ersattes med andra) och ut
vecklades av Hansan under högmedeltiden.21

Vikingarnas aktiviteter bildade under alla omstän
digheter det första embryot till ett fenomen som i fram
tiden skulle bli allt mer betydelsefullt - som knut
punkter för handeln med främmande länder uppstod 
tätorter.21 Den enda tätort som uppstod inom det då
varande Sverige under vikingatiden tycks ha varit Birka 
(ca 750), som dock tynade bort vid vikingatidens slut. 
Sigtuna och Södertälje23 utgör de två orter som tycks 
ha uppstått i slutet av 900-talet, vid övergången till 
medeltiden. Utanför det dåvarande Sverige är det bara 
Visby, som enligt de senaste utgrävningarna kan be
tecknas som en stadsbildning åtminstone på 800-talet, 
samt Vä, sydväst om nuvarande Kristianstad som klart 
uppkom under vikingatiden (Vä ca år 900). Visbys 
uppkomst hade sin grund i vikingatidens handel och 
staden framstår därmed som det enda konkreta exem
plet på fysisk kontinuitet mellan vikingatidens noder 
och länkar och medeltidens. Staden utvecklades fram 
till 1300-talet till Östersjöns främsta handelscentrum 
på det då fristående Gotland. Vä upphörde som stad 
när Kristianstad grundades 1614, efter att flera gånger, 
sista gången 1612, ha bränts av svenskarna. En annan 
skånsk tätort under vikingatiden var Löddeköpinge, 
troligen en handelsplats som i likhet med Birka inte 
förmådde överleva steget in i medeltiden. Utanför det 
dåtida svenska riket anlades Lund ca 990-1000, san
nolikt som en kunglig och kyrklig centralort för Skåne 
i samband Danmarks slutgiltiga enande. Under me
deltidens första århundrade, 1000-talet, tillkom Skara 
och Lödöse i Västsverige, Kungahälla (Kungälv) i 
norska Bohuslän och Helsingborg i danska Skåne.

Av de drivkrafter bakom städers tillkomst som dis
kuterades i föregående kapitel var det alltså den 
interregionala handeln som låg bakom uppkomsten 
av det dåvarande Sveriges första stad, Birka, liksom 
Visby. Troligen kan även Sigtunas och Väs uppkomst 
hänföras till denna orsak. Södertäljes läge på det smala

Figur 15. Helsingborg, vid Öresunds smalaste del, var tidigt en 
viktig kommunikations- och bevakningspunkt för trafiken över 
och genom Sundet. På andra sidan skymtar Helsingör och Kron
borgs slott. Kärnan är en av de få medeltida borgar som bevarats 
i Norden. Foto Jan Norrman, RAÄ.

näset mellan Mälaren och Saltsjön borgar för att sta
dens uppkomst kan knytas till dess läge som omlast
ningsplats för handel, vilken dock inte behöver ha varit 
av samma fjärrkaraktär som Birkas och Visbys. Även 
för Helsingborg är läget, i detta fall vid Öresunds sma
laste del, den viktigaste orsaken till stadens uppkomst.

Lödöse och Kungahälla var Sveriges och Norges 
utposter mot väst respektive syd och deras tillblivelse 
bör ses som en kombination av dels den framväxande 
statsmaktens strävan att skaffa sig utposter, dels av
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Figur 16. Lund anlades på 990-talet, 
sannolikt som en kunglig och kyrklig 
centralort i det danska riket. Det me
deltida gatunätet avspeglar sig i da
gens gatunät. Ännu omkring 1800 
var staden en ”akademisk bondby”.

Av stor betydelse för Lunds utveck
ling blev öppnandet av Södra stam
banan 1856 och vid denna tid började 
staden industrialiseras. Foto Jan Norr
man, RAÄ.

Figur 17. Under 1100-talet ökade be
folkningen i Sigtuna, nya kyrkor 
byggdes och nya handelsförbindel
ser skapades. Bilden är tagen vid de 
arkeologiska undersökningarna 1988 
i kvarteret Trädgårdsmästaren. Foto 
Mats Roslund, Lunds universitet.
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handeln. Skara blev sätet för Sveriges första stift (ca 
1020) men var troligen redan tidigare en marknads- 
och tingsplats på Västgötaslätten. Lunds uppkomst 
tycks ha haft starkast samband med den världsliga 
och andliga maktens nätverksbyggen. När väl tätor
ter började uppträda i Sverige uppstod de med andra 
ord som länkar i någon eller några av de tre huvud
aktörernas nät: marknadens, kyrkans eller statens, men 
det är betecknande att flertalet av dessa första tätor
ter tycks ha uppkommit som handels- eller transport
noder. Hur svag och outvecklad marknaden än var 
vid medeltidens inledning, var uppkomsten av dessa 
första städer en viktig markering av att en ny tid hade 
inletts.

Till och med 1400-talets slut grundas ytterligare 
nära sextio städer inom Sveriges nuvarande gränser, 
varav ett relativt stort antal i de då danska landska
pen. Ett knappt tiotal upphör under 1500- och 1600- 
talen. Även de nya städernas bakgrund kan hänföras 
till någon eller några av de tre huvudaktörernas 
nätverksbyggen, men det kan inte råda någon större 
tvekan om att det är handelns tillväxt som utgör den 
viktigaste drivkraften i dessa städers expansion. I denna 
handel var de hanseatiska köpmännen helt domine
rande. Enligt Heckscher stod ”de svenska städernas 
hela utveckling under medeltiden (...) vanligen i hög 
grad under tyskt inflytande, och stadsväsendets utbred
ning sammanhängde antagligen närmast med att 
hanseaternas handelsfärder sträckte sig allt längre in i 
landet.”24

Staten öv er flyglar de konkurre
rande nätverken
Gustav Vasas förstatligande av kyrkan var en central 
del av statsmaktens organisatoriska expansion under 
1500-talet. Genom att integrera kyrkan med statsmak
ten och klippa av förbindelserna med påvestolen över
tog staten såväl jordegendomar som andra tillgångar. 
Man gjorde sig både av med en partiell konkurrent

Figur 18. Uppsala universitets storhetstid började på 1620-talet då 
Gustav II Adolf genom generösa donationer lade grunden till 
verksamheten. Gustavianum, universitetsbyggnad i Uppsala, 
uppfördes vid denna tid med Caspar Panten som arkitekt. Foto 
Jörgen Runeby, RAÄ.

och erhöll ett utbyggt nätverk som delvis kunde nytt
jas för den världsliga maktens behov. Som Erik Lönn
roth påpekar kunde den katolska kyrkan ”ej fogas in i 
den nya ordningen; de representerade andliga makter, 
som ej kunde förmälas med maktstaten och ej kunde 
vinnas med demagogi. Det återstod blott att slå ned 
dem med vapenmakt och våldspolitik.”25 Att landets 
dåvarande enda universitet lades ner var för tillfället
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ett billigt pris med tanke på vad staten erhöll i gen
gäld. I längden krävde dock den fortsatta utbyggna
den av statens organisation - inklusive den nya stats
kyrkan - att Uppsala universitet återupprättades 1593. 
Grundandet av universitet, för utbildning av en lokal 
elit till ämbetsmän i stormaktsstaten, blev därefter en 
central del av infrastrukturbyggandet i de nyerövrade 
provinserna.

Förhållandet till den svenska statens andre partielle 
konkurrent vad gäller organisatoriska nätverk - den 
internationella marknaden i form av Hansans köp
män - förändrades också på ett avgörande sätt under 
Gustav Vasa. Visserligen var de tyska köpmännen en 
betydligt mindre och svagare ”stat i staten” än vad 
kyrkan var, men det tyska inflytandet i Sveriges stä
der, liksom i Bergslagens järnframställning, var bety
dande. Under 1400-talet spred sig ett växande natio
nellt motstånd mot detta främlingsvälde. Efter segern 
vid Brunkeberg 1471 avskaffades tyskarnas rättigheter 
att ha egna rådmän i städerna. När Gustav Vasa gjorde 
uppror mot Danmark 1521, understöddes han av 
Lübeck, som var motståndare till ett enat nordiskt rike. 
Stödet från Lübeck var dock ett lån som skulle återbe
talas och förbundet med speciella handelsprivilegier 
som Gustav Vasa för tillfället tvingades acceptera. När 
Lübeck och andra hansastäder 1533 anföll Danmark 
såg Gustav sin chans. Han återinförde tull på varor 
från Lübeck och tog även egendom i beslag. Hansans 
speciella privilegier i Sverige upphörde. Under hela 
1500-talet fortsatte dock den svenska utrikeshandeln 
att skötas av köpmän från främst Lübeck och Danzig me
dan Nordsjököpmännens andelar fortfarande var mycket 
små.26

1600-talets statliga organisations- 
nätsutbyggnad
Sedan den svenska staten sålunda med våld inkorpo
rerat ett konkurrerande nätverk och politiskt oskad
liggjort ett annat, var ett viktigt fundament för 1600-

talets stormaktsexpansion lagt. Stormaktstidens om
fattande infrastrukturbyggande kan i linje med detta 
kapitels inledande resonemang indelas i organisato
riskt respektive fysiskt infrastrukturbyggande. Orga
nisatoriskt var upprättandet av civila länsförvaltningar 
för skatteindrivning respektive rättsskipning, reduktio
nen av adelns gods, grundandet av städer samt det 
”nya”, men till sitt väsen närmast medeltida, indel
ningsverket för försörjning av kronans militära och 
civila personal, de viktigaste inslagen.

Eftersom vi i detta kapitel tidigare diskuterat bak
grunden till det äldre stadsväsendet kan det vara lämp
ligt att börja med att följa detta under denna senare 
period. Under en hundraårsperiod från 1580 och 
framåt grundas trettiotvå nya städer inom det nuva
rande Sverige, en siffra som givetvis stiger betydligt 
om Linland och övriga delar av det svenska riket 
inräknas. (Som jämförelse kan nämnas att under hela 
1700-talet grundas endast en stad inom nuvarande 
Sveriges gränser.) Bakom denna stadsgrundningspolitik 
kan i allmänhet en vilja att ”hjälpa marknaden på tra
ven” spåras. Genom att öka antalet orter med han
dels- och hantverksrättigheter hoppades staten kunna 
stärka nationens ekonomi - och därmed öka skatte
underlaget. De nya städerna fick dock i allmänhet 
vänta länge på någon påtaglig befolkningstillväxt och i 
vissa fall kom den aldrig. Endast Göteborg och Karls
krona visade prov på kraftig tillväxt före industrialis
mens genombrott och i det senare fallet var tillväxten 
helt kopplad till att staden blev rikets örlogsbas.

Heckscher betecknade många av de nygrundade 
1600-talsstäderna som ”med stadsprivilegier utrustade 
bondbyar” och hävdade att ”...de under medeltiden 
tillkomna städerna visade mycket starkare livskraft 
än de längre fram grundade, av vilka mycket få komma 
till någon egentlig blomstring.”27 Det finns flera argu
ment för Heckschers uppfattning. Borås, Eskilstuna, 
Sundsvall och Karlstad har visserligen växt till viktiga 
regionala centra, men det skedde först efter 1800-ta- 
lets mitt, dvs. i runda tal 200 år efter det att de grun
dades. Orter som Säter, Askersund, Nora, Åmål,
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Figur 19. Gränna grundades 1652 av 
Per Brahe d.y. Trots ett gynnsamt läge 
vid landsvägen till Jönköping förblev 
Gränna en småstad. Även om Göta 
kanal bidrog till en blomstrings- 
period vid mitten av 1800-talet var 
Gränna fortfarande en av Sveriges 
mindre städer. Foto Jan Norrman, 
RAÄ.

Gränna, m.fl. blev definitivt inte vad de en gång av
sågs att bli. Heckschers tolkning skulle kunna ses som 
en illustration av svårigheterna att på politisk väg ad
ministrera fram tillväxt om övriga förutsättningar sak
nas.

Senare forskning har dock betecknat Heckschers om
dömen om de anlagda städerna som överdrivna och 
ideologiskt färgade av en klassisk liberalism. Ericsson 
(1977) har visat att de flesta nygrundade städer vis
serligen var små vid sekelskiftet 1800, men det var 
flertalet av de medeltida städerna också! Ericssons slut
sats är att andra faktorer än utfärdandet av stads- 
privilegierna varit avgörande för utvecklingen.28

Den stad som framför andra gynnades från och med 
1600-talet var dock huvudstaden. En central del av 
stadspolitiken kan kort och gott sägas ha varit att kon
centrera den ekonomiska makten till Stockholm och 
det var framför allt i detta avseende stadspolitiken kan 
anses ha varit riktigt framgångsrik. Ett viktigt inslag i 
politiken var det sk. bottniska handelstvånget, som 
innebar att städerna längs Norrlands- och Oster- 
bottenskusten inte fick bedriva någon egen handel med

utlandet, utan frakta sina varor till Stockholm respek
tive Åbo för vidare export därifrån.

År 1634 infördes de svenska länsstyrelserna, med 
konungens befallningshavande, landshövdingarna som 
chefspersoner. Länsstyrelsens övriga organisation be
stod av 6-12 personer, fördelade på landskanslist, 
landskamrer, kronofogde, häradsskrivare och länsmän, 
varav kronofogdar och häradsskrivare svarade för 
fögderierna i länen och den sistnämnde utgjorde vad 
som närmast kan kallas för kronofogdens polisbetjänt 
i de länsmansdistrikt som fögderierna var indelade i. 
Kronofogdens huvuduppgift var att tillse att skatteupp- 
börden fungerade. I övrigt tillkom det honom att se 
till att lagar och förordningar efterlevdes i fögderiet. 
”Gästgiverier och krogar skulle kontrolleras så att de 
följde gästgiveriordningarna; vägar och broar skulle hål
las i skick; skjutsväsendet övervakas; utmätningar ge
nomföras och syner av boställen (civila och militära) verk
ställas. Jämsides med skogvaktare och jägeribetjänter 
skulle kronofogden ha uppsikt över kronans skogar och 
allmänningar.”29 Flertalet av dessa uppgifter delegerades 
ner till länsmännen. Häradsskrivarens främsta upp
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gift var att föra taxeringslängder och sammanställa 
räkenskaperna.

Utbyggnaden av det statliga rättsväsendet marke
ras av tillkomsten av Svea hovrätt 1614 och Göta 
hovrätt 1634. Respektive hovrätt indelades i lagsagor, 
vilka i sin tur bestod av domsagor. Lagsagan leddes 
av en lagman medan häradshövdingen svarade för 
domsagan. ”Från 1680 ålades häradshövdingarna att 
bo i sin domsaga och att själva sköta ämbetet. Hä
radshövdingen reste runt i domsagan och höll hä
radsting i de olika häraderna som utgjorde tingslagen 
(domkretsarna).”30 Bakom denna rättsordning låg en 
medveten strävan att skilja rättsskipningen från den 
statliga kontroll- och skatteförvaltningen. Ett tecken 
på att detta inte lyckades fullt ut var dock att krono
fogden även fungerade som åklagare vid tinget.

Karl XI:s införande av indelningsverket utgjorde en 
omfattande reform för att konsolidera statens inkom
ster och utgifter, men effekterna blev även en återgång 
till en naturahushållning som ”icke var lätt att förena 
med Sveriges stormaktsställning” och som ”förutsatte 
stormaktspolitikens slut.”31 Det militära indelningsver
ket kom i korthet att bestå av att officerarna avlöna
des genom boställen och naturaräntor i regementenas 
hemorter och att landsbygdens hemman och lägenhe
ter indelades i rotar som ålades att hålla en soldat 
(ständiga roteringen eller knektehållet). Vissa större 
hemman (rusthåll) satte upp och underhöll häst och 
karl för kavalleriet mot bl.a. skattebefrielse. Också 
civila befattningshavare erhöll sina inkomster genom 
indelningsförfarandet, dvs. genom direkta natura- 
inkomster från bönderna. ”Det gör ett egendomligt 
intryck på nutidens människor att finna att en man 
som Esaias Tegnér beklaga sig över de låga spannmåls
priserna, men det berodde på att hans professorslön 
utgick i spannmål”, påpekade Heckscher 1941.32 
Indelningsverket kom att behållas in till 1900-talets 
början och har genom Vilhelm Mobergs berättelse om 
den indelte soldaten Rask för generationer svenskar 
kommit att symbolisera det gamla Fattigsverige. Detta 
har till stor del kommit att dölja de positiva effekterna

av reformen: att den skapade stabilitet i statens finan
ser, liksom att bönderna ålades en fast skattesats och 
att de fick behålla allt de producerade däröver.

Reduktionen - indragandet av huvudparten av de 
jord- och skogsegendomar som staten förlänat adeln 
under 1600-talets första del - blev en annan av Karl 
XI:s åtgärder för att stabilisera statsfinanserna och även 
i övrigt säkerställa den materiella basen för den stat 
som expanderat så kraftigt under erövringskrigen. En 
sidoeffekt av reduktionen blev att kronan blev inneha
vare av ett stort antal frälsehemman som kunde an
vändas som ”tjänstebostäder” för kronans tjänstemän. 
Dessa tilldelades givetvis efter rang och grad så att 
exempelvis högre officerare och andra ämbetsmän i 
liknande ställning fick herrgårdsliknande gårdar som 
boställen, medan de med lägre rang fick mindre går
dar. Liknande system med boställen infördes ungefär 
samtidigt inom den civila förvaltningen med krono
fogdeboställen och länsmansgårdar, samt inom kyr
kan då komministergårdar inrättades. Komministrarna 
hade tidigare inte haft tillgång till eget jordbruk utan 
ofta bott på kyrkoherdestället. Genom dessa åtgärder 
skapades ett antal stabila och över landsbygden ut
spridda nät av civila, militära och kyrkliga tjänste
män och myndighetsbyggnader.33

Uppbyggandet av denna statliga organisatoriska infra
struktur har av naturliga skäl efterlämnat andra typer av 
spår än den mer påtagliga fysiska transport- och kom- 
munikationsinfrastrukturen, vilken diskuteras nedan. 
Förutom att länen i huvudsak har samma gränser idag 
som på 1600-talet (med undantag av Norrland och Skåne), 
att en del titlar och benämningar inom statsförvalt
ningen lever kvar och att de gamla dokumenten kan 
studeras i arkiven, är det framför allt miljöerna kring 
de byggnader och anläggningar som skapades, som 
idag finns kvar att betrakta. Stadsgrundningspolitiken 
gav formellt upphov till städer men det var, utom i 
undantagsfall, andra krafter än staten som avgjorde 
om dessa så småningom skulle utvecklas till städer 
även i reell betydelse.
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De kommersiella transaktions
naten
Vid sidan av uppbyggnaden av statens organisatoriska 
infrastruktur utvecklades också de kommersiella mark
nadernas nätverk. Som nämnts ovan innebar avveck
lingen av de hanseatiska köpmännens politiska infly
tande inga förändringar av deras dominerande eko
nomiska roll i Sveriges utrikeshandel under 1500-ta- 
let. Under 1600-talet skedde däremot ett klart trend
brott till Nordsjöhandelns fördel. Framför allt hollän
dare men även skottar fick en avgörande roll i såväl 
utrikeshandeln som i produktionen av Sveriges största 
exportvaror kopparn och järnet. Den ojämförligt störste 
enskilde av dessa var Louis De Geer, som inte bara 
var köpman utan även bruks- och manufakturidkare, 
finansman och godsägare. De Geers omfattande verk
samhet, inte minst som den ledande kopparexportö
ren, var av avgörande betydelse för finansieringen av 
Sveriges krigföring.

Särskilt i den nygrundade staden Göteborg var det 
utländska inflytandet stort, vilket bland annat avspeg
lade sig i att svenskarna var i klar minoritet i stads- 
styrelsen. Särskilt holländarna hade en dominerande 
ställning i staden. Ändå var skillnaden gentemot den 
hanseatiska tiden väsentlig. Hanseaternas inställning 
gentemot Sverige var inget annat än kolonial; de an
såg sig generellt som bärare av en högre kultur och 
anpassade sig inte utan behöll sitt tyska språk och sina 
sedvänjor. Holländarna och andra invandrare under 
1600-talet hade däremot en helt annan inställning och 
acklimatiserade sig mycket snabbt. Redan andra ge
nerationen var i allmänhet svensk till språk och se
der.34 Att Sverige under frigörelsen från det tyska 
inflytandet utvecklats till en stormakt torde givetvis 
ha haft betydelse för denna utlänningarnas föränd
rade inställning till Sverige.

Den tysk-hanseatiska dominansen över det svenska 
bergsbruket och dess export ersattes sålunda under 
1600-talet med främst holländska intressen och under 
1700-talet blev det engelska inflytandet dominerande

i takt med att exporten koncentrerades till England. 
Det svenska bergsbruket infogades i det förlagssystem 
som kom att utgöra huvudformen för den tidiga ma
nufaktur- och industrikapitalismens transaktionsnät, 
innan den ”fria” marknaden bröt fram under 1800- 
talet. Systemet länkade samman transaktionspartners 
från utlandsimportören till den svenske bruksarbetaren 
och dagsverkaren. Den bakomliggande orsaken till 
systemets genombrott i Sverige var den nya bruks
politik som tog sin början under Kristinas förmyndarre
gering och som så småningom skapade de klassiska 
svenska bruken. En rädsla för att skogen - och där
med det för bergsbruket oundgängliga träkolet - skulle 
ta slut inom det dåvarande Bergslagen, drev fram en 
politik att reservera Bergslagsskogarna för gruvbryt
ning och masugnsdrift, medan den följande processen, 
hammarsmidet, flyttades ut till skogrikare trakter som 
saknade gruvor. Detta fick till följd att framför allt 
Värmland blev ett nytt huvudområde för järn
hanteringen, men också att smidesverksamheten ge
nerellt skildes från gruvbrytningen geografiskt sett. En 
konsekvens av denna våg av nya bruksetableringar 
blev ett stort kapitalbehov i ett land med brist på kapi
tal och utan fungerande kapitalmarknad. Lösningen 
blev förlagssystemet vars nät och transaktionsvillkor 
åskådliggörs i figur 20. De utländska järnimportörerna 
förskotterade betalningen eller gav stående kredit till 
exportörerna, vilka utgjordes av köpmän och handels
hus i utförselhamnarna Stockholm och Göteborg. Dessa 
gav i sin tur kredit åt bruken, vilka gav kredit åt sin 
arbetskraft.

Systemet innebar att bruken i princip inte alls 
konkurrerade på exportmarknaden eftersom direkta 
länkar mellan producenter och slutförbrukare sakna
des annat än i undantagsfall. En annan konsekvens 
blev att alla parter blev bundna till sin kreditgivare. 
Arbetarna stod vanligen i skuld till bruken och kunde 
inte flytta förrän de betalt skulden eller eventuell ny 
arbetsgivare övertagit den; bruken bands på mot
svarande sätt till de inhemska köpmännen och handels
husen, vilka i sin tur ofta stod i skuld till kunderna i
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Figur 20. Bruksverksamhetens ekonomiska nätverk och 
transaktionsvillkor. (Ur Johansson, 1993, s. 90). UTLÄNDSK IMPORTÖR
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utlandet. Skuldsättningen gjorde att nätets länkar blev 
svåra att bryta och därför mycket varaktiga. Den star
kaste parten, de utländska importörerna, skaffade sig 
därmed indirekt kontroll över en hel rad av transak
tioner, utan att äga något annat än den sista länken i 
kedjan. Denna indirekta kontroll innebar med största 
sannolikhet betydligt lägre styr- och företagslednings- 
kostnader än fullt ägande av hela kedjan skulle ha 
gjort. Forlagssystemet var således en metod att hålla 
transaktionskostnaderna nere.35

På motsvarande sätt som den svenska statens orga
nisatoriska nätverksutbyggnad skapade nya typer av 
”myndighetsmiljöer” med byggnader och anlägg
ningar, skapade alltså de framväxande ekonomiska

nätverken den klassiska bruksmiljön på landsbygden 
och en ny sorts köpmanna- och handelshusmiljö i Stock
holm och Göteborg.

Statens uppbyggnad av transport- 
och kommunikationsnät
I Sverige blev förbättrandet av infrastrukturen för kom
munikationer och transporter en förutsättning för 
stärkandet av den organisatoriska infrastrukturen. För 
att kontrollera de vidsträckta områden som låg under 
Sverige och för att föra de återkommande krigen var 
fungerande kommunikationer oundgängliga. Väghåll-
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Figur 21. Mulltimmermasugnen i Engelsbergs bruk. Järnframställningen i Engelsberg har anor från medeltiden. Under 1700- och 1800-talen 
byggdes här ett järnbruk av modernaste snitt. Bruket är upptaget på Unescos världsarvslista. Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.

ning, skjutshållning, gästgiveri och postväsende orga
niserades som grundläggande delar i uppbyggandet 
av statsapparaten.

Sverige var i detta fall inget undantag i Europa även 
om de svenska åtgärderna i högre grad än i många 
andra ledande länder kom att koncentreras till 1600- 
talet. De olika staternas åtgärder för bättre kommu
nikationer var naturligtvis ett led i uppbyggandet och 
stärkandet av de nya nationalstaterna. Den ekonomiska 
ideologi som växte fram under denna period har fått 
benämningen merkantilism och hade som kärna att 
alla ekonomiska verksamheter skulle bedrivas med syfte 
att stärka statsmakten. Merkantilismen har allt sedan 
Adam Smiths dagar hånats för dess extrema protek-

tionism och det ineffektiva resursutnyttjande den med
förde. Det finns dock anledning att framhålla att de 
merkantilistiska infrastrukturåtgärderna för att avskaffa 
hindren för handel och samfärdsel inom nationerna 
var av avgörande betydelse både för statsmaktens och 
ekonomins utveckling.

'Vägarna
Redan under medeltiden var vägförhållanden i vis mån 
reglerade i lag, men våra kunskaper om hur lagarna 
tillämpades och om vägarnas utseende är mycket 
begränsade. Samtliga bedömare tycks dock vara över-
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Figur 22. I Upplandslagens konunga- 
balk (1296) stadgas hur en eriksgata 
skulle gå till. Den nyvalde kungen 
skulle rida medsols genom riket. Bil
den visar ett parti av Eriksgatuleden 
genom Sanda socken i Västergöt
land. Vägen har skurit sig ner djupt 
och genom flitig användning har 
flera spår bildats. Foto Leif Gren, 
RAÄ.

ens om att standarden under sommarhalvåret närmast 
låg i nivå med söndertrampade skogsstigar. Endast små 
och lätta åkdon kunde ta sig fram på dessa leder där 
körbana och dike var ett. För mer långväga person
transporter var hästritt vanligen ett bättre alternativ 
än vagn.

Situationen under vintern var däremot helt annor
lunda. Med tjäle i marken och snö ovanpå och med is 
på sjöar och vattendrag hade Sverige tveklöst bättre 
transportförhållanden än den europeiska kontinenten. 
De i Europa så vanliga vägtullarna var också mycket 
svåra att upprätthålla; om någon väg spärrades var 
det på vintern lätt att ta upp en ny. Som en följd av de 
enorma skillnaderna i transportförhållanden mellan 
sommar och vinter blev landväga tung trafik nästan 
helt koncentrerad till den kalla årstiden, medan trans
porter på sommaren endast förekom då de var abso
lut nödvändiga. Heckscher påpekar att det är ”svårt 
att tänka sig ens tillnärmelsevis så hög och så utbredd 
materiell kultur som Sverige fick i äldre tider, om icke 
vintervägarna stått till förfogande.”36

Flertalet vägar var givetvis lokala, så småningom med

benämningar som socken-, härads- eller byvägar. I de 
medeltida lagarna kan dock ett glest nät av vägar med 
mer ”nationell” karaktär urskiljas. Vägarna för den 
nyvalde kungens eriksgata - från Uppsala via Sträng
näs, ner genom Östergötland, Småland och Västergöt
land samt tillbaka till Uppsala genom Närke och Väst
manland - tillhörde dessa lands- (landskaps)vägar. Hit 
hörde också ett antal vägar som utgick från eriksgatans 
huvudorter. Några exempel på dessa är Lagastigen 
från Jönköping till Markaryd; Nissastigen från Jönkö
ping till Halmstad; från Linköping i Stångåns dalgång 
till Vimmerby och Kalmar; från Västerås till Koppar
berg, samt Norrstigen från Uppsala till Gävle och vi
dare norrut längs Norrlandskusten.

De gamla vägarna anpassades helt efter de geografiska 
förhållandena. De följde i stor utsträckning älvars och 
åars dalgångar - vilka var de naturliga vintervägarna - 
men tvingades under sommarhalvåret också till tvära 
krökar och branta backar för att undvika vattendränkta 
och ofarbara våtmarker. I de delar av landet där längre 
åsar är belägna drogs vägarna ofta på dem eftersom 
de genom god avrinning erbjöd en fast och naturligt
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dränerad vägbank. Den upprustning av vägnätet som 
började äga rum under 1600-talet innebar sällan några 
nya vägsträckningar och utförandet utan jordschakt- 
ningar och diken torde ha lämnat mycket övrigt att 
önska, men förbättringen av åtminstone de större vä
garna tycks ha varit påtaglig. Ett vägnät som klarade 
av större åkdon hade etablerats.37 Vägbyggandet och 
upprustningen fortsatte under hela 1700-talet och åt
minstone under senare delen av detta århundrade var 
de svenska huvudvägarna väl i klass även med de eng
elska. Utländska resenärer i Sverige kring sekelskiftet 
1800 ger samfällt beröm åt de svenska vägarna. Tys
ken Ernst Moritz Arndt hävdade t.ex. i sin Resa ge
nom Sverige ar 1804 att ”i allmänhet taget finner man 
ej bättre vägar i något land af Europa”38.

Från att av allt att döma ha innehaft en internatio
nell tätposition halkade det svenska vägnätet tillbaka 
under 1800-talets första hälft. Anledningen kan ha varit 
att vägbehovet ansågs tillfredsställt. Endast i Norrland 
förekom någon egentlig nyanläggning av landsvägar. 
Istället prioriterade staten kanalväsendets utbyggnad. 
Först mot mitten av 1800-talet började vägbyggandet 
att ta fart igen och även utföras i något mer ingenjörs- 
mässiga former i och med att statsanslag till vägar 
började beviljas 1841 och Väg- och vattenbyggnads
styrelsen grundades. Under 1800-talets andra hälft ägde 
en kraftig utbyggnad av vägnätet rum. Drivkraften 
var då järnvägsnätets utbyggnad som ställde krav på 
nya och bättre vägar till stationerna så att tillgäng
ligheten till det nya ledande transportmedlet blev så 
god som möjligt.

Väghållningen innefattade underhåll av vägar men även 
bro- och färjehållning vid allmän väg. Den ålåg av fram
förallt praktiska skäl bönderna - markinnehavarna - som 
skulle utföra underhåll och i förekommande fall väg
byggnad i proportion till jordinnehavets storlek. Detta 
var en avspegling av att vägarna huvudsakligen var 
en lokal angelägenhet för kortväga lokala transpor
ter. Genom vägdelningar fördelades väghållningen på 
enskilda bönder, byar, socknar, härader eller t.o.m. 
hela landskap, beroende på underhållets eller väg-

brytningens omfattning. Bo Gustafsson har framhållit 
att detta system tydligt baserades på en intresseprincip, 
med den grundläggande tanken att man hade större 
intresse av vägar i grannskapet ju större egendom man 
hade. Systemet torde ha fungerat hjälpligt när det 
gällde de lokala vägar som nyttjades ofta. När det 
däremot gällde de landsvägar som det ibland ålåg hela 
landskap att sköta försökte bönderna i avlägsna sock
nar av naturliga skäl undandra sig väghållningen. Ett 
exempel är Norrstigen som skulle underhållas av de 
landskap den löpte igenom. ”1 Hälsingland var samt
liga socknar i inlandet (...) förpliktade att sköta var 
sin del av kustlandsvägen. Ljusdals socken hade t.ex. 
sin väglott vid Rössångers socken. Det blev därför re
sor på 10-15 mil bara för att ta sig till platsen för 
vägunderhållet. Följden blev att bönderna tredskade.”39 
I sådana fall utdömdes böter, som kunde vara såväl 
individuella som kollektiva för en by eller socken. 
Gustafssons slutsats är att ”de ständiga inskridandena 
från den offentliga makten tyder på att intresseprincipen 
fungerade dåligt eller inte alls så snart väghållningen 
avsåg utomlokala vägar.”40

De under 1800-talets slut ökande vägtransporterna, 
inte minst till och från järnvägsstationerna, krävde en 
förbättrad organisation av vägväsendet. Svaret blev 
Sveriges första väglag 1891, i vilken bland annat en 
indelning i landsvägar med 10 alnars (6 meters) bredd 
och bygdevägar med 6 alnars (3,6 meters) bredd stad
gades. Av större betydelse var dock att statsbidrag 
började utgå till vägunderhållet med 10%. Under tryck 
från den växande bilismen inleddes viktiga föränd
ringar under 1920-talet. Vägkassor inrättades, vilket 
innebar att vägdistrikten började kunna utnyttja viss 
yrkeskunnig personal och vissa maskiner. Böndernas 
naturahushåll avvecklades därmed alltmer. Under 
samma decennium infördes också automobilskatt och 
bensinskatt, vilket betydde att de ekonomiska resur
serna för vägunderhållet förbättrades avsevärt. Sta
tens allt starkare roll, inte bara i övervakningen utan 
även i finansieringen av vägväsendet, liksom det fak
tum att trafiken inte längre höll sig inom lokala och
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regionala ramar och därmed inte längre var en lokal 
eller regional angelägenhet, mynnade ut i att vägväsen- 
det förstatligades 1943. Först därefter inleddes egent
ligen den omfattande upprustningen av vägnätet, inne
fattande nybyggnationer men också ombyggnad, bredd
ning, uträtning och beläggning av de existerande vä
garna.

Gästgiv er i, skjutshällning och 
postväsende
Gästgiveriet och skjutshållnmgen var två andra nöd
vändiga element i det kommunikationssystem stor- 
maktsstaten byggde upp, även om dessa funktioner 
hade anor betydligt längre bak i tiden. Redan i Mag
nus Ladulås" Alsnö stadga påbjöds att varje by, som 
skydd mot våldgästning skulle tillsätta en s.k. rättare 
som mot betalning skulle anskaffa kost och husrum åt 
resande. Dessa bestämmelser förnyades efterhand och 
1560 påbjöds att det för de resandes bekvämlighet 
skulle finnas taverner (värdshus) längs allmänna vä
gar. Först kring 1600-talets mitt blev dock gästgiveri- 
väsendet fast organiserat. 1636 års gästgiveriordning 
skapade materiella incitament för en stark tillväxt av 
gästgiverier genom att bevilja åtskilliga förmåner för 
gästgivaren, bl.a. ensamrätt att utskänka och försälja 
öl, vin och brännvin. Ett avstånd på två mil mellan 
gästgiverierna påbjöds. År 1649 föreskrevs att gäst- 
giverierna skulle ha en våning för adel, en för annat 
hederligt folk och en för ”gement sällskap”.

I motsats till den statliga utbyggnaden av boställen 
för civila, militära och kyrkliga tjänstemän, byggde 
gästgiveriväsendet på privat ägande under statlig reg
lering och kontroll. Gästgiverierna fick sannolikt i 
många fall en minst lika stor betydelse som ”mötes
plats” och samlingslokal, som de officiella lokalerna 
och boställena, men forskningen kring gästgiveriernas 
betydelse i detta sammanhang är närmast obefintlig. 
Gästgiveriernas roll kan ha varit mer ”offentlig” än 
”officiell”, men det finns exempel på att även myn

digheterna använt gästgiverierna för exempelvis tings- 
förhandlingar.41 Frågan om gästgiveriernas kontra de 
officiella byggnadernas betydelse som ”noder” på 
landsbygden, är en fråga om i vilken grad det offentliga 
respektive det officiella samhällets nätverk påverkade 
varandra och om vilken av dessa sfärer som domine
rade under olika perioder.

Alsnö stadga innehöll också förbud för ämbetsmän att 
kräva skjuts, s.k. friskjuts, av bönderna. Förbudet tycks 
dock inte ha efterlevts i någon högre grad, vilket indi
rekt framgår av att en ny skatt - skjutsfärdspenningar 
- infördes 1584 för att allmogen skulle slippa fri
sk j utsningen. Stormaktstidens växande ämbetsmanna
kår krävde dock transporttjänster i ökad utsträckning 
och friskjutsningen levde vidare trots allmogens pro
tester. Friskjutsen avskaffades av 1642 års riksdag med 
beslutet om skjuts mot betalning och att gästgiverier
na skulle stå för skjutstjänsten. Först om gästgiveriernas 
resurser inte räckte till blev bönderna tvungna att mot 
betalning ställa upp med reservskjuts (hållskjuts). 
Skj utsfärdspenningen behölls dock för finansiering av 
kronans persontransporter.

Postväsendet var den fjärde beståndsdelen i den förny
else av kommunikationerna som genomfördes under 
stormaktstiden. Liksom vid de övriga åtgärderna utgjorde 
de militära och de övriga statliga myndigheternas be
hov av goda kommunikationer drivkraften bakom 1636 
års ”förordning om Post-Boden” som kom att utgöra 
grunden för det svenska Postverket. I denna förord
ning stadgades att, vid de större landsvägarna, edsvurna 
bönder skulle utses på 2-3 mils avstånd från varandra 
till att svara för posttransporterna. Postbönderna åt
njöt vissa friheter, bl.a. från all skjutsning och 
skjutsfärdspenningar. Systemet med postbönder fort
levde under drygt 300 år och avvecklades först under 
1860-talet. Då hade först diligenser, sedan ångbåtar, 
men från 1859 framför allt järnvägen tagit över en 
betydande del av posttransporterna.

Den begynnande industrialiseringen och järnvägens 
genombrott innebar en formlig explosion av postväsen
det. I flertalet städer hade postkontor öppnats redan
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Figur 23. Sveriges största utbredning, 1658 - 1660. Karta Gustaf Svedjemo, Högskolan på Gotland.
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under 1600-talet men ännu vid mitten på 1700-talet 
var det totala antalet fasta postanstalter mindre än 
100. År 1850 hade antalet stigit till 157 stycken. Fem
tio år senare hade de utökats till nära 2 700!

Sjöfarten och kanalväsendet
Även om den svenska statsmaktens uppkomst, som 
påpekats, var intimt förknippad med upprättandet av 
en fungerande infrastruktur för landkommunikationer, 
var Stormaktssverige ändå i första hand en sjöstat kring 
det ”svenska” innanhavet Östersjön. Som en parallell 
till de historiska exempel som anfördes i kapitel 1, 
kan det hävdas att det grepp om landterritoriet som 
statsmakten började koppla under 1200-talet, och som 
på sätt och vis fullbordades av Gustav Vasa, var en 
förutsättning för den följande, snabba expansionen runt 
Östersjön. Den naturliga infrastruktur som havet och 
vattenvägarna erbjöd var inledningsvis inte tillräcklig 
för uppkomsten av en svensk statsmakt, men sedan 
expansionen över landterritoriet väl ägt rum och sta
ten byggts upp, blev havet den fysiskt-infrastrukturella 
stommen i stormaktsväldet.

Förklaringen ligger i att transport- och övriga 
transferkostnader, före järnvägens och industrialismens 
genombrott, var ojämförligt lägre med sjöfart än med 
något annat transportmedel. Medan vi idag i huvud
sak uppfattar hav, sjöar och älvar som barriärer för 
de smidiga landtransporterna, uppfattades tidigare 
sammanhängande landområden i huvudsak som bar
riärer för den smidiga sjöfarten. Kontroll över land
territoriet var nödvändig för staten eftersom det var 
på dessa ytor all skattegrundande verksamhet utom 
fisket ägde rum, men kostnaderna för att bygga in
frastruktur på land var också större. Det sjövälde 
Sverige snabbt skapade på 1600-talet var, i likhet med 
grekernas 2000 år tidigare, ett instabilt sådant. Sedan 
stormaktsäventyret avslutats återstod i grova drag det 
kärnområde där den landbaserade fysiska och organi
satoriska infrastrukturen var bäst konsoliderad.

Sveriges sjöfart har av förståeliga skäl dominerats 
av kust- och havssjöfarten. De infrastrukturella utgif
terna för dessa system bestod i princip bara av de nöd
vändiga investeringarna i hamnar och eventuella fyrar. 
Inlandssjöfarten var i brist på mänskliga infrastruktur
ingrepp hänvisad till naturligt farbara sjöar, åar och 
älvar där forsar och fall var besvärliga hinder. Redan 
Gustav Vasa hade planer på ett kanalsystem från Mä
laren över Hjälmaren till Vänern och detta påbörja
des under Karl IX med kanalisering av Eskilstunaån 
1596-1610 (ca). 14 träslussar uppfördes men dessa 
förföll snart. Istället uppfördes ”Hjälmare slussverk” 
1629-1639, i huvudsak längs Hjälmare kanals nuva
rande sträckning mellan Hjälmaren och Arbogaån. En 
omfattande förbättring av inlandssjöfartens förutsätt
ningar inträffade under 1700-talets sista årtionden och 
under första hälften av 1800-talet, då södra delen av 
vårt land upplevde sin stora kanaliseringsepok. Det 
första stora nya projektet blev Strömsholms kanal som 
anlades 1776-1792 och som förbättrade kommuni
kationerna mellan Mälaren (och därmed huvudstaden) 
och Dalabergslagen avsevärt. År 1800 invigdes Troll- 
hätte kanal mellan Vänern och Göteborg. Södertälje 
kanal, mellan Östersjön och Mälaren byggdes 1806- 
1819. Är 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 den 
länge åtrådda förbindelsen mellan Östersjön och 
Västerhavet. Andra stora kanalprojekt var ombygg
naden av Hjälmare kanal 1819-1830 och anläggandet 
av Säffle kanal som öppnades 1837.

Kanalerna drevs från och med 1700-talet huvud
sakligen i bolagsform, men det var de stora statliga 
anslagen som drev fram den ovan nämnda ”kana
liseringsvågen”. Statsmaktens stora intresse för kana
ler under denna tid framgår av att mer än 80% av 
medlen för statliga investeringar i infrastruktur, inklu
sive befästningar, 1810-1837 anslogs till kanalerna. I 
takt med denna satsning byggdes även kust- och insjö
hamnarna ut, fördjupades och försågs med kajer och 
dockor. Även till dessa åtgärder utgick statsbidrag.42
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1800 ÅRS SLUSSLED .

DEN FÖRSTA HELT GENOMFÖRDA 
I SLUSSANLÄGGNINGEN I TROLLHÄTTAN 

BYGGDES ÅREN 1795-1800 
, ÖPPNADES DEN 14 AUGUSTI 1800
~'-j! ■ 7 ' i n

Figur 24. Trollhätte kanal, mellan Vänern och Göteborg, invigdes år 1800. Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.

Den omfattande kanalutbyggnaden medförde att 
delar av Sveriges inland öppnades för båttrafik. I och 
med de förbättrade transportförutsättningarna, inte 
minst för Vänerområdets och Bergslagens järn- och 
trävaruexport, ökade trafiken på de största kanalerna 
från 90 000 ton år 1830 till 240 000 ton år 1850. Den 
första ångbåten sattes i trafik i Sverige 1818 men un
der sina första decennier kom ångbåtarna främst att 
få betydelse för persontrafiken. Först efter mitten av 
seklet gjordes det verkliga genombrottet på godstrafik- 
sidan. Genom sitt relativa oberoende av vindför
hållanden kunde ångfartygen på många orter etablera 
linjetrafik med fasta avgångs- och ankomsttider. Denna

ökade leveranssäkerhet fick stor betydelse för den väx
ande handeln och industrins råvaruförsörjning. Kring 
1875 svarade segelfartygen dock fortfarande för ca 
hälften av den inrikes sjöfarten.

Trots den inrikes sjöfartens tillväxt och den oav
visliga betydelse ångfartygen fick, kom sjöfarten och 
särskilt kanalerna snart att hamna i skymundan för 
ett helt nytt transportmedel; ett transportmedel med 
lägre anläggningskostnader, betydligt högre transport
hastighet och som inte var begränsat till ett fåtal sjöar, 
kanaler och vattendrag. Järnvägen blev det begyn
nande industrisamhällets primära transportnätverk. 
Det finns dock skäl att se de båda transportslagen som
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inte enbart konkurrerande utan även som komp
lementära. Grovt uttryckt behöll sjöfarten en stark ställ
ning som transportör av främst lågvärdigt gods längs 
kusterna och längs Trollhätte kanal, medan järnvä
gen övertog huvuddelen av persontrafiken och trafi
ken med mer högvärdigt gods längs kusten och sva
rade för den helt övervägande delen av alla längre 
transporter i inlandet. Den stora svenska kanal
satsningen blev i huvudsak ett offer för samhälls
planeringens klassiska dilemma: att det aldrig går rik
tigt som man har tänkt sig.

Staten och marknaden - kamp 
eller samarbete?
Sammanfattningsvis kan det alltså sägas att statsmakt
ens engagemang i rikets kommunikationer har en tra
dition sedan medeltiden och grundas på det faktum 
att förbättrade förbindelser direkt och indirekt ökat 
statens styrka. Ända fram till och med Gustav Vasas 
tid var staten i många avseenden en direkt förläng
ning av kungens privata hushåll och det låg därför 
hos kungamakten rent personliga intressen i en stark 
stat. Den ämbetsmannastat som växte fram under 1600- 
talet var ett av uttrycken för den ”socialisering” av 
statsmakten som då ägde rum. Merkantilismen blev 
den ideologi som utvecklades kring det politiska be
hovet av en stark stat. Målet var att öka statens styrka 
genom ökad befolkning, ökad produktion och en po
sitiv handelsbalans. Metoden kan sägas ha varit att 
genom organisation och regleringar av formerna för 
den privata produktionen och utbytet uppnå en 
maximering av tillväxten. Förbättrade kommunika
tioner var långt ifrån den enda metoden att underlätta 
militära transporter och ordergivning; skatteindrivning; 
kontrollen av allmogen; utvecklingen av rikets nä
ringar; exporten och de intäkter den gav, etc., men 
alla dessa element var delar i stärkandet av statsmak
ten och underlättades av fungerande kommunikations
nät och kommunikationsorganisation.

Det kan vara viktigt att framhålla att statens ”mo
nopol” på den fysiska infrastrukturen och dess under
håll under den förindustriella eran inte byggde på 
samma grund som statsmaktens organisatoriska mo
nopol. I det senare fallet blev det ett viktigt element i 
statens ideologi att monopolisera den politiska (och 
religiösa) makten till staten och dess organ. I det förra 
fallet hade statens monopol inte alls udden riktad mot 
det privata näringslivet. Även om näten var statligt 
reglerade byggde deras existens på mer eller mindre 
uttalade privata incitament. Gästgiveriverksamheten 
sköttes av privatpersoner mot garantier om lokalt 
monopol på bl.a. bränn vinsförsäljning; väghållningen 
fungerade i alla fall hjälpligt på de vägar bönderna 
själva använde, etc. Det statliga organiserandet av 
väghållning, skjutsväsende, m.m. var helt enkelt ett 
uttryck för att ”marknaden” var alldeles för out
vecklad för att kunna fullgöra dessa uppgifter ovan
för den snävt lokala nivån. Staten var den enda aktör 
med tillräckliga resurser - och tillräckligt intresse - 
för att skapa dessa nationella nätverk. Inte förrän 
under andra hälften av 1800-talet hade den ekono
miska utvecklingen förändrat, men inte kullkastat, 
detta förhållande.

Medan marknadens inflytande på den fysiska trans
port- och kommunikationsinfrastrukturen lät vänta 
på sig, stärktes sakta de ekonomiska näten såväl inom 
landet som mot utlandet. Efter freden 1721 känne
tecknades 1700-talet av en stark befolkningsutveck
ling, vilken tillsammans med andra faktorer efterhand 
drev fram omfattande samhälleliga förändringar. En 
ökande nyodling blev det första svaret på befolknings
ökningen, liksom hemmansklyvningar. Av stor bety
delse blev också en ökad andel havreodling och inte 
minst potatisens genombrott mot århundradets slut. 
På järnhanteringens område utgjorde 1700-talet i 
mångt och mycket en guldålder för de klassiska bru
ken och det stabila forlagssystemet. Forlagssystemet 
blev den dominerande organisationsformen även för 
den till städerna förlagda förindustriella tillverkning 
som gick under benämningen manufaktur (främst
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textilhantering) och till stor del också inom avsalu- 
hemslöjden.

Den utrikes sjöfarten hade förändrats från passiv 
till aktiv redan under 1600-talet och det 1724 beslu
tade produktplakatet innebar ett kraftigt gynnande av 
svenska fartyg. Efter mönster från de engelska 
navigationsakterna förbjöds utländska fartyg att in
föra annat än moderlandets produkter, vilket innebar 
att de i större utsträckning endast kunde få gods från, 
men inte till Sverige. Detta dåliga kapacitetsutnytt
jande avspeglade sig givetvis i högre fraktkostnader 
för de utländska fartygen. Ett annat uttryck för den 
merkantilistiska utrikeshandelspolitiken var upprättan
det av monopol för handels- och kolonialkompanier 
på olika områden. Mest framgångsrikt av de svenska 
kompanierna var det ostindiska, verksamt mellan 1736 
och 1806, som kom att spela en stor roll i utrikeshan
deln, först i Göteborg och senare även i Stockholm.

Medan Sveriges industrialisering har studerats re

lativt ingående är våra kunskaper om den ekonomiska 
utvecklingen under 1800-talets första del däremot re
lativt begränsade. Vad som dock klart kan sägas är 
att det var under denna period som grundläggande 
förutsättningar för industrialiseringen skapades; folk
ökningen resulterade i ett växande landsbygds
proletariat; den moderna urbaniseringen inleddes; jord
bruket förbättrades avsevärt genom skiftesreformerna 
och nya grödor och brukningsmetoder; skiftes
reformerna innebar i sig ett ökat byggande och där
med ökad efterfrågan på brädor och tegelsten; ökade 
mängder kapital började ackumuleras hos storbönder, 
bruksägare och köpmän och affärsbankerna och 
sparbankerna började grundas; den utländska, främst 
engelska efterfrågan på trävaror och havre växte kraf
tigt. Alla dessa faktorer utgjorde tecken på att mark
nader och ekonomiska nätverk av en helt annan stor
lek och betydelse än tidigare började växa fram.43
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4. Industrialiseringen - det stora systemskiftet

Statens myndighetsnät och mark
nadens transaktionsnät
Från och med 1800-talets mitt äger en historisk för
ändring av den relativa styrkan hos statens respektive 
marknadens nätverk rum i Sverige. De konkurrens- 
begränsande nät som skapades under merkantilismen 
kan betraktas på två sätt. De liberala krafter som växte 
fram under 1800-talets första hälft betraktade i Adam 
Smiths anda näten utifrån sina förhandenvarande in
tressen av ökad ekonomisk frihet. De såg dem där
med som huvudhindret för ekonomisk utveckling. I 
ett längre historiskt perspektiv är det dock även möj
ligt att komma till en annan slutsats, nämligen att de 
merkantilistiska näten, under den huvudsakliga tiden 
av sin existens, utgjorde det mest ändamålsenliga sät
tet att organisera ekonomin innan industrialismens 
sänkning av produktions-, kredit och transportkost
naderna möjliggjorde uppkomsten av fungerande 
marknader för ett stort antal produkter (och därmed 
utbyggnad av de ekonomiska transaktionsnäten). Som 
redan påpekats var syftet med de statliga regleringar
na i första hand inte att hindra privat företagsamhet, 
utan snarare att genom begränsningar av konkurrens 
från inhemska och utländska producenter, trygga av
sättning till stabila priser på de begränsade avsättnings

marknaderna. Med den dåtida bristen, inte bara på 
fungerande kapitalmarknader utan även på kapital i 
sig, var de med merkantilismen förbundna monopol
rättigheterna kanske nödvändiga för att investering
arna över huvud taget skulle komma till stånd.44

1800-talets första hälft kännetecknas på många sätt 
av kampen mellan det nya och det gamla. Med den 
industrialiseringsvåg som rullade fram över västvärl
den kom merkantilismen att avlösas av en liberal ideo
logi där statsmakten spelade en betydligt mindre roll i 
samhällslivet. Det praktiska resultatet blev en ökad 
frihet på många områden. I Sverige avskaffades 
skråväsendet, stapeltvånget och förbudet mot lands- 
bygdshandel och -hantverk i två steg, 1846 och 1864. 
Det skulle, i linje med det ovan relaterade synsättet, 
kunna hävdas att övergången till en liberal nä
ringspolitik var en i högsta grad naturlig övergång. 
Om statens syfte var att fortsätta med en närings- 
befrämjande politik måste åtgärderna i denna politik 
förändras när verkligheten förändrades. Från att hård
hänt ha styrt formerna för de ekonomiska näten och i 
många avseenden sett dem som en fortsättning på sta
tens myndighetsnät, klipptes nu dessa direkta band
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Figur 25. Gårdfarihandeln var ursprungligen ett privilegium för allmoge och borgerskap i Sjuhäradsbygden. 
Vid 1800-talets mitt beräknas det ha funnits ca 6000 gårdfarihandlare i Sverige. Foto Carl Curman, ATA.
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mellan staten och ekonomin för att ekonomin skulle 
kunna fortsätta utvecklas. Det systemskifte som äger 
rum under 1800-talets senare del skulle kunna beskri
vas som att de ekonomiska nätens kraftiga tillväxt 
medför att de statliga myndigbetsnäten inte längre är 
de dominerande i riket. Det, jämfört med tidigare år
hundraden, skenbart paradoxala är att staten aktivt 
understödjer denna utveckling genom direkta och in
direkta åtgärder. I de flesta västeuropeiska länder bör
jar statsmakten koncentrera sig på vad man i vid me
ning kan benämna nationella infrastrukturfrågor: 
kärnfrågor som yttre försvar och inre ordnings- och 
rättsväsen och i många fall utbildning och kommuni
kationsnät. Genom denna koncentration på infra
strukturuppgifter i vid mening, samtidigt som fältet 
lämnades fritt på övriga områden, skapade staten in
stitutionella ramar för de ekonomiska transaktions
natens tillväxt och förtätning.

Ett led i denna koncentration på fysisk och institu
tionell infrastruktur blev att många länder, däribland 
Sverige, efter några decennier av frihandel, från och 
med 1870-talet åter slog in på en protektionistisk han
delspolitik. Det allmänna motivet - att främja 
näringarnas utveckling i landet - var gemensamt med 
den avskaffade merkantilismen, men i motsats till 
denna var det enbart importen som begränsades. Grun
den till denna brytning med frihandeln var de obalanser 
den engelska industrialiseringen skapat. England hade 
byggt upp ett världsomspännande nät i vilket man 
importerade råvaror och exporterade industrivaror. 
För att kunna bygga upp en egen industri förutom 
den råvaruexporterande bedömde Sverige och många 
andra länder det som nödvändigt att med tullar skydda 
den inhemska industrin från utländsk konkurrens. 
Även jordbruket utsattes från en hårdnande konkur
rens från världsmarknaden på grund av de nya 
ångfartygen av stål, vilka drastiskt sänkte transport
kostnaderna. Tullarna på jordbruksprodukter blev det 
första steget i det mycket omfattande jordbruksstöd 
som de europeiska länderna sedan införde under 
mellankrigstiden och som mångfaldigades under ef
terkrigstiden.

Statens organisatoriska infra
struktur
Det faktum att marknadernas transaktionsnät i mängd 
och omfattning kom att överflygla de statliga organi- 
sationsnäten innebar alls inte att staten saknade förmå
gan att anpassa sin politik och organisation till de för
ändrade förhållandena. De redan nämnda skiftes
reformerna och kanalprojekten är ett par tidiga exem
pel på statliga åtgärder för att understödja ekonomin. 
Hushållningssällskap, med uppgift att främja närings
utveckling, främst inom jordbruket bildades i alla län 
under perioden 1791-1851.1842 års folkskolestadga 
blev en annan åtgärd med en på sikt oerhörd bety
delse för ekonomins omvandling.

Läskunnighet hade ända sedan 1600-talet varit en 
färdighet som staten och statskyrkan försökt befrämja. 
Motivet var att allmogen skulle kunna läsa och förstå 
de centrala religiösa texterna, främst Luthers katekes, 
vars ideologi passade den allsmäktiga staten som hand 
i handske. Redan i mitten av 1700-talet kunde befolk
ningens flertal läsa, även om läskunnigheten i stort 
sett var passiv, dvs. skrivkunnighet saknades. När be
slutet om folkskolan togs fanns därmed en långvarig 
tradition som underlättade dess genomförande.

1862 års kommunallagstiftning var en viktig mar
kering att även statens politiskt-administrativa mo
nopol måste ersättas med lokalt självstyrande organ. 
På länsnivå inrättades landsting, ett begrepp som ex
isterade redan under medeltiden, men som nu skulle 
bestå av valda representanter och besluta om läns- 
gemensamma uppgifter. Landstingen spelade en 
mycket begränsad roll under sitt första halvsekel men 
deras framtida inriktning började ta form redan 1864 
då de fick rätt att besluta om Iasarettsbyggande och 
vårdavgifters storlek. Det var dock först in på 1900- 
talet som landstingen på allvar övertog de uppgifter 
staten tidigare påtagit sig själv inom sjukvårdsom
rådet.45

Förhållandet att landstingen, trots sin mycket vida 
ändamålsparagraf, centrerade sig kring sjukvården,
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Figur 26. Bruken och adelsgodsen 
inrättade tidigt skolor och redan un
der början av 1700-talet hade Fors
marks bruk egen skola. Ofta var det 
kvinliga medlemmar av adeln som 
ägnade sig åt att bygga upp skolor 
för de underlydandes barn. Theresias 
skola i Forsmark byggdes på 1840- 
talet. Foto Carin Bergström, RAÄ.

samt att länsstyrelserna ända fram till efter andra 
världskriget utgjorde mycket små organisationer måste 
tolkas som ett tydligt tecken på att den regionala ni
vån länge förblev den minst viktiga i de nya politiskt- 
administrativa nätverk som formades under industri
epoken. Kommunernas och städernas verksamhets
områden utökades sakta men säkert, även om den stora 
verksamhetsexplosionen först inträffade i och med 
1970-talets storkommuner. Statsmakten å sin sida, 
förstärkte sina möjligheter att agera på de områden 
man behållit kontrollen över, genom inrättandet av 
en rad nya ämbetsverk och myndigheter, vid sidan av 
eller som ersättning för äldre verk och kollegier. Denna 
myndighetstillväxt tycks ha skett i två skilda etapper. 
Den första etappen ägde främst rum decennierna före 
första världskriget och innefattade myndigheter som 
Vattenfallsstyrelsen, Lantbruksstyrelsen, Bankinspek
tionen, Patent- och registreringsverket, Domänstyrel
sen och Skolöverstyrelsen. Den andra etappen utgjor
des av den långa efterkrigstiden då många av de nya 
myndigheterna kan knytas till den framväxande väl
färdsstaten och uppbygget av de sociala trygghets
systemen, medan många också speglar samhällets och 
ekonomins ökade differentiering. Det är också först

under efterkrigstiden som den regionala statliga orga
nisationen kraftigt byggs ut med ökade uppgifter för 
länsstyrelserna men även med en rad länsorgan, di
rekt underställda de centrala verken.

Som ett led i reformeringen av skattesystemet av
skaffades även indelningsväsendets naturaskatter. Li
kaså avskaffades boställeväsendet liksom det militära 
indelningsverket och den ständiga roteringen. Ingen 
av dessa äldre, på naturahushållning vilande or
ganisationsformer försvann dock från ena dagen till 
den andra. Deras försvinnande var en process som 
löpte under hela den senare delen av 1800-talet. De 
organisatoriska nät som staten byggt ut ända ner på 
sockennivå upplöstes därmed till stor del och de nya 
självstyrande men statligt reglerade kommunerna över
tog i huvudsak de uppgifter som tidigare åvilat de stat
liga organen. Endast statskyrkans finmaskiga organi
sation blev kvar.

Särskilt den nya militärorganisationen som skapa
des med den allmänna värnplikten som bas, fick snabbt 
stora effekter för tätorter och regioner. Fasta regemen
ten, med kaserner och andra anläggningar, byggdes 
på stora områden i städernas dåvarande utkanter. 
Dessa byggnader kom ofta att dominera stadsmiljön
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och garnisonerna satte även i andra avseenden, inte 
minst kulturellt, sin prägel på de städer där de place
rades.

I ett flertal länder behöll staten även efter sin mo
dernisering ansvaret för den nationella kommunika- 
tionsinfrastrukturen och delar av dess trafikering. När 
det gällde de nya krafternas förmåga att bygga upp 
och trafikera dessa nationella system var med andra 
ord de politiska organens förtroende för den fria mark
naden inte lika stort som på det strikt ekonomiska 
området. Uppfattningen var entydig: det var bara sta
ten som kunde förse landet med ett rikstäckande nät. 
I Sverige kom det att gälla både det gamla vägnätet 
och nya nät som järnvägarnas stambanor, telegraf- och 
telefonnätet och rundradionätet, liksom trafiken på 
dessa nya nät.

Som påpekats fanns det såväl inhemska som utländ
ska drivkrafter bakom Sveriges industrialisering. På 
nationell nivå innebar detta både att Sverige inlem
mades i en mängd växande internationella nät för pro
duktion, handel och annat utbyte, samt att de inhem
ska kommersiella näten växte kraftigt till omfattning 
och antal. Dessa nätverksutbyggnader varierade till 
omfattning och antal även mellan olika regioner, be
roende på deras tillgång på råvaror, kapital, arbets
kraft, m.m. Statens politik kan sägas ha syftat till, att 
genom utbyggnad av den fysiska infrastrukturen också 
till områden utanför de av marknaden för tillfället 
favoriserade noderna, skapa förutsättningar för att de 
ekonomiska näten skulle förstärkas och förtätas även 
där. I denna strävan att sprida utvecklingen till ”hela” 
landet kan sannolikt spåras en implicit uppfattning 
med innebörden ”ju fler landsdelar som dras in i ut
vecklingen, desto bättre”. I detta avseende utgjorde 
det sena 1800-talets politik en fullständig motsats till 
den merkantilistiska epokens koncentrationssträvanden 
och konsekventa gynnande av huvudstaden.

Sveriges industrialisering har beskrivits i många 
verk. Genom export av främst trä-, stål- och så små
ningom verkstadsprodukter får Sverige en central po
sition i ett antal snabbt växande internationella

leverantörsnät. Genom inhemsk konsumtionstillväxt 
av bland annat textilier, livsmedel, husgeråd och bygg
nadsmaterial omvandlas Sveriges ekonomi från en i 
väsentliga avseenden självhushållande ekonomi till en 
marknadsekonomi med många och täta transaktions- 
nät. Exporttillväxten kan sägas vara en kombination 
av å ena sidan vidareutveckling av de gamla interna
tionella transaktionsnaten och förbindelserna inom 
främst järnexporten och å andra sidan uppkomst av 
en rad nya nät, utan direkt historisk bakgrund. Även 
om dessa nya nät formellt inte kan knytas till tidigare 
affärskontakter är det dock påfallande hur starkt den 
svenska handeln med industrivaror domineras av de 
nordiska länderna samt Storbritannien och Tyskland 
- eller med andra ord de länder som sedan medeltiden 
eller i vart fall 1600-talet varit Sveriges främsta eko
nomiska samarbetspartners.461 detta avseende kan det 
hävdas att de mycket livskraftiga och långvariga kon
takterna med dessa länder - inte minst av historisk- 
kulturell natur - sannolikt blev av avgörande bety
delse för Sveriges goda position i de internationella 
industriella näten.

Industrialismen var emellertid inget tillväxtfräm
jande vårregn som jämnt strilade ner över landet. Vissa 
regioner och tätorter erhöll av egen kraft eller av 
omständigheternas spel positioner som huvudnoder i 
några av de växande näten. Andra regioner och tätor
ter fick av olika orsaker en svag ställning i de nät som 
främjade tillväxt och ekonomisk utveckling. Detta 
gäller både för de ”rena” ekonomiska transaktions- 
näten och för den mer påtagliga infrastrukturen med 
järnvägarna i spetsen.

Statens Järnvägar
Det finns tydliga paralleller mellan uppbyggandet av 
1600-talets statliga organisationssystem och de kom- 
munikationsanläggningar detta krävde och 1800-ta- 
lets stora satsningar på statliga järnvägar i form av 
stambanor och stöd till enskilda banor. I båda fallen 
ägde satsningarna rum i ett land som inte var först 
med det nya och som därför hade en del erfarenheter
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från utlandet att bygga på. I båda fallen handlade det 
också om ett land som tyckte sig hamnat efter i ut
vecklingen gentemot kulturländerna på kontinenten och 
som med stora ansträngningar snabbt försökte hämta 
in eftersläpningen. Men om Sverige inte var först med 
satsningarna finns det goda skäl att hävda att landet 
var bland de mest beslutsamma när det gällde att 
genomföra dem; att man inte genomförde dem genom 
att kopiera utlandet utan genom att ta hänsyn till för
hållandena i Sverige och att satsningarna därmed fick 
större effekter här jämfört med de flesta andra länder. 
Sist men inte minst bör det också påpekas att båda 
”projekten” syftade till att bygga upp nationella sys
tem som förbättrade såväl näringslivets utvecklings- 
förutsättningar som statsmaktens effektivitet och 
styrka. På denna sista punkt skilde sig järnvägarna 
delvis från kanalerna. Även om de sistnämnda avgjort 
fick betydelse för bosättning och näringsliv i de byg
der där de drogs var de få och kunde inte på långa 
vägar bilda ett nationellt nät för förbättrade förutsätt
ningar i ”hela” landet.

Tilltron till det nya kommunikationsmedlets för
måga att "bryta bygd” var också så stor att stam
banorna vanligen drogs på rejält avstånd från existe
rande städer och vid sidan av existerande kommunika- 
tionscentra för sjöfarten. Förutom nationella centra 
som Stockholm, Göteborg och Malmö, vilka stam
banorna primärt skulle förbinda, drogs stambanorna 
endast till sex större städer söder om Stockholm (Öre
bro, Karlstad, Norrköping, Linköping, Jönköping och 
Lund). Situationen förändrades något sedan Västkust
banan förstatligats 1896 men städer som Kristianstad, 
Trelleborg, Karlskrona, Kalmar, Växjö, Borås, Troll
hättan, Västervik, Eskilstuna och Västerås hade en
dast privata järnvägar fram till mellankrigstiden då 
förstatligandena av de privata järnvägarna inleddes. I 
princip alla ”historiska” städer i södra Sverige var före 
dess anslutna till fler privata banor än stambanor.

I sin avhandling ”Till belysning af järnvägarnas 
betydelse för Sveriges ekonomiska utveckling” 1907 
citerade Heckscher gillande uttrycket att stambane-

nätets utläggning präglats av en ”skräck för vatten
leder och städer”. Stambanorna var helt enkelt dåti
dens stora regionalpolitiska medel för att sprida indu
strialisering och ekonomisk utveckling till nya regio
ner. Orter som tidigare inte existerat, eller i bästa fall 
varit små byar blev nu plötsligt stationer och järnvägs
knutar i det nationella nätet. Vännäs, Långsele, Ånge, 
Bollnäs, Hallsberg, Flen, Katrineholm, Mjölby, Tranås, 
Nässjö och Hässleholm är bara några exempel på or
ter som antingen bokstavligt talat skapats, eller så till 
den grad förändrats av järnvägens tillkomst att man 
ändå kan säga att de byggts av järnvägen. Tankegången 
var kort och gott att redan existerande städer och in
dustrier bedömdes ha tillräckliga resurser för att själva 
kunna bygga anslutningslinjer till stambanorna, lik
som kompletterande lokala och regionala banor. Dessa 
beviljades efter ansökan koncession för byggande och 
trafikering och även statsbidrag utgick till byggandet. 
Genom en kombination av en statlig planeringsprincip 
och en privat marknadsprincip skapades så det sven
ska järnvägsnätets struktur.

Den egentliga starten för det svenska järnvägsnätet 
brukar räknas från och med 1856 då de första de
larna av Södra respektive Västra stambanan kunde 
invigas (Malmö-Lund respektive Göteborg-Jonsered). 
Fram till 1875 färdigställdes stambanorna i södra 
Sverige, dvs. Västra Stambanan (Stockholm-Göte
borg), Södra stambanan (Falköping-Nässjö-Malmö), 
Nordvästra stambanan (Laxå-norska gränsen) och 
Östra Stambanan (Katrineholm-Nässjö). Norra stam
banan hade då nått till Ockelbo i Gästrikland. Efter 
1870-talets mitt var det statliga järnvägsbyggandet 
koncentrerat till Norrland och tio år senare hade Norra 
stambanan nått Sollefteå och tvärbanan Sundsvall- 
Östersund-Storlien-(Trondheim) hade blivit färdig
ställd. År 1894 nådde stambanan Boden och i slutet 
av 1902 nådde Malmbanan Riksgränsen och förbands 
med den norska banan till Narvik.

Före de nu pågående snabbtågsombyggnaderna har 
det svenska järnvägsnätet genomgått en omfattande 
modernisering, nämligen elektrifieringen. Denna in-
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Figur 27. Sveriges järnvägsnät 
1876. Källa: Sveriges järnvägar 
hundra år (1956). © Liber AB, 
Stockholm 1998.
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Figur 28. Sveriges järnvägsnät 
1916. Källa: Sveriges järnvägar 
hundra år (1956). © Liber AB, 
Stockholm 1998.
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Figur 29. Katrineholms station 1939. Foto Mårten Sjöbeck, ATA.

leddes på den tungt trafikerade Malmbanan. Den för
sta delen, Kiruna-Riksgränsen öppnades för elektrisk 
drift 1915 och hela banan var elektrifierad 1923. Tre 
år senare, 1926, var Västra stambanan (Stockholm- 
Göteborg) elektrifierad. Det stora elektrifierings- 
decenniet kom dock att bli 1930-talet då samtliga 
stambanor i södra Sverige och Norra stambanan/Tvär- 
banan upp till Östersund och Långsele hade försetts 
med kontaktledningar. Under 1940-talet färdigställ
des elektrifieringen på stambanan upp till Boden, lik
som på ett antal mindre bandelar i södra Sverige. Un
der 1950-talet kom elektrifieringen att koncentreras 
till före detta privata banor i södra Sverige som från 
och med 1930-talet förstatligats till följd av de allt 
svårare lönsamhetsproblem som konkurrensen med 
lastbilen innebar. Fram till 1950-talet förstatligades 
huvudparten av de privata järnvägarna och de med 
den svagaste trafiken rustades inte upp utan lades ner 
under 1960-talet.

I takt med ökande trafik och ökande hastigheter blev 
dubbelspår alltmer nödvändiga. Redan strax efter se
kelskiftet började de första dubbelspåren byggas och i 
mitten av 1910-talet var bandelarna Uppsala-Stock- 
holm-Järna, Linköping-Mjölby, Göteborg-Alingsås 
och Malmö-Hässleholm försedda med dubbelspår.

Figur 30. Den optiska telegrafen utvecklades 1794 av A.N. 
Edelkranz för militär bevakning av skärgårdarna i Stockholm, 
Göteborg och Karlskrona. Stationerna låg med 13 km avstånd. 
Lucksignalerna kunde ses med kikare, avläsas, sändas vidare och 
därefter uttydas efter en särskild signaltabell. Ett meddelande från 
Furusund till Stockholm (ca 60 km) överfördes på knappt 10 
minuter. Den sista optiska telegrafen togs ur bruk 1881. 
(Telemuseums optiska telegraf på Gärdet i Stockholm.) Foto Bengt 
A. Lundberg, RAÄ.
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Telegraf- ocb telefonväsendet
Den kraftiga ökningen av gods- och person
transporterna som järnvägen förde med sig 
blev i sig den huvudsakliga drivkraften 
bakom ett växande behov av informations
utbyte. Även om ökningen av person
transporterna innebar en ökning av informa
tionsutbytet ansikte-mot-ansikte blev denna 
utvidgning av informationsutbytet långt 
ifrån tillräcklig. Gods- och persontrafikens 
tillväxt fick när det gäller utbytet av infor
mation främst sin motsvarighet i den redan 
nämnda kraftiga expansionen av postens 
verksamhet, samt telegrafens och telefonens 
införande. År 1853 togs regeringsbeslut om 
ett svenskt telegrafnät och samma år var den 
första förbindelsen mellan Stockholm och 
Uppsala upprättad. Tack vare relativt sett 
låga anläggningskostnader skedde utbygg
naden snabbt och redan vid 1860-talets bör
jan var flertalet städer anslutna till nätet. 
Förbindelse med det europeiska nätet upp
rättades redan 1 januari 1855 via en kabel 
under Öresund.

Medan telegrafin redan från början var 
en ren statlig angelägenhet med officiella sta
tioner uppkom med början 1880 och 1881 
de första telefonnäten i Sverige som lokala 
bolag i Stockholm, Göteborg, Malmö och 
Sundsvall. Under decenniet kom dessa att 
följas av mängder av lokala telefonnät, av 
vilka de flesta ägdes av abonnenterna själva 
i form av kooperativa sk. telefonföreningar. 
Även telegrafverket byggde en del lokala nät 
och det blev telegrafverket som 1888 bör
jade anlägga ett riksomfattande interurbant 
telefonnät. I samband med detta köpte 
telegrafverket upp flertalet av de enskilda, 
lokala näten under 1890-talet. Endast i 
Stockholm kunde ett enskilt nät stå emot kon
kurrensen från telegrafverket, men 1918 köp
tes slutligen även detta upp.

Figur 31. Telefonnätet i 
Sverige 1887. Efter H. 
Heimbürger, del 1, sid. 60.
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Figur 32. Telefonnätet i 
Sverige 1895. Efter H. 
Heimbürger, del 1, sid. 173.

Sverige blev redan från början ett av värl
dens fem mest telefontäta länder. Det var 
särskilt telefontätheten i Stockholm som drog 
upp landet till denna position. Efter 1885 
hade staden länge det högsta antalet telefo
ner per 1000 invånare bland världens stor
städer. Det var framför allt det faktum att så 
stor andel av huvudstadens småföretag skaf
fade telefon som förde upp Stockholm till den 
internationella tätpositionen. Kring sekelskif
tet svarade näringsliv och förvaltning tillsam
mans för drygt tre fjärdedelar av abonne
mangen. Bland de återstående bostads- 
abonnemangen dominerade föga överras
kande hushållen i socialgrupp 1. Anledningen 
till att Sverige i övrigt, och då särskilt lands
bygden, kraftigt släpade efter i telefontäthet 
berodde framför allt på den prissättning som 
blev följden av konkurrensen i Stockholm. 
På landsbygden, där telegrafverket efter 
uppköpen i samband med byggandet av riks
nätet saknade konkurrenter, tvingades abon
nenterna vid de små stationerna själva be
tala lokala ledningar och löner till växel
telefonister. Att nätet i sig var väl geogra
fiskt utbyggt spelade mindre roll när telefon
kostnaderna varierade så kraftigt mellan 
Stockholm och landsbygden. Först under 
1930-talet utjämnades telefonavgifterna 
mellan stad och land.47

Automatiseringen av telefonstationerna 
tog betydligt längre tid i anspråk än den in
ledande utbyggnaden av telenätet. Med bör
jan i Sundsvall automatiserades den första 
stationen 1927, men det dröjde ända till 1972 
innan moderniseringen nått hela landet. Den 
snabba utbyggnaden av telefonnätet från och 
med 1880-talet innebar en regional jämlik
het i möjligheterna att ansluta sig till det nya 
kommunikationsmedlet, men resulterade 
p.g.a. prisskillnader i starkt varierande gen
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svar från de lokala och regionala marknaderna. Det 
mycket långsamma genomförandet av automa
tiseringen innebar fortsatta långvariga regionala skill
nader i Telegrafverkets service. Vilken betydelse dessa 
båda faktorer eventuellt haft på företagsetableringar 
och lokal/regional ekonomisk utveckling är dock nå
got som forskningen ännu inte har undersökt.

Förhållandet mellan telegrafen, telefonen och pos
ten förefaller att under större delen av deras historia 
snarare ha varit komplementärt än konkurrerande. Det 
stora undantaget var när de första interurbana 
telefonledningarna drogs under 1880-talet. Telegram
trafiken mellan näraliggande städer minskade då kort
siktigt med upp till 90%. Generellt sett tycks det dock 
ha varit så att de olika systemen expanderade på skilda 
marknader. Posten dominerade såväl privatkorre
spondensen som normal, officiell korrespondens och 
affärskorrespendens. Telegram användes framför allt 
för snabb långdistansbefofdran av meddelanden och 
nyheter i korrekt skriftlig form, medan telefonen an
vändes främst för snabb informationsförmedling utan 
krav på skriftlig exakthet. I motsats till de två först
nämnda användes telefonen - och görs så fortfarande 
- främst för lokalsamtal, trots förekomsten av det ti
digt utbyggda riksnätet.

De växande marknadernas kom
munikationssystem
De lokala kommunikationsanläggningarna, främst 
småvägar och mindre hamnar, var, före industrialis
mens genombrott, i princip de enda som anlades och 
upprätthölls av ”marknaden”, d.v.s. från staten fristå
ende ekonomiska aktörer som landsbygdens bönder, 
städernas borgare och bergsbruket. Det explosions
artade nya ekonomiska liv som industrialiseringen 
införde avspeglades givetvis i en starkt ökad efterfrå
gan på transporter och informationsutbyte. Genom de 
nya kommunikationsmedlen som sänkte såväl trans
porttider som transportkostnader utvidgades också

industrins och andra företags marknader avsevärt, vil
ket i sig blev en viktig drivkraft till fortsatt ekonomisk 
utveckling.

De enskilda järnvägarna
De privata järnvägarnas geografiska och tidsmässiga 
utbyggnadsmönster skilde sig avsevärt från stam
banornas. Som nämnts ovan hamnade flertalet existe
rande städer vid sidan av stambanorna och det blev 
upp till lokala intressen att ta initiativ till banor som 
anslöt till det nationella stambanenätet eller regionala 
banor som kopplade staden närmare den kringliggande 
landsbygden. Särskilt de senare banorna byggdes av 
kostnadsskäl smalspåriga.

Den första större privatbanan var Gävle-Dala järn
väg mellan Gävle och Falun som färdigställdes 1859. 
Därefter följde dock ett närmast decennielångt uppe
håll innan det privata järnvägsbyggandet satte igång 
på allvar. Under 1870-talet startade omfattande ut
byggnader i nära nog hela södra Sverige. Västkust
banan (Göteborg-Malmö) var den sista riktigt stora 
banan som färdigställdes och den ansågs vara av så
dan nationell betydelse att den förstatligades redan 
1896. De mindre privatbanornas expansion fortsatte 
in på 1900-talets första årtionde till ett allt tätare nät.

De enskilda järnvägarna har varit lätt räknade i 
Norrland ovanför Gävleborgs län. Ett tidigt undan
tag är den smalspåriga banan Sundsvall-Torpshammar 
(färdigställd 1874) som förstatligades och breddades 
1885 när den blev en del av tvärbanan till Trondheim. 
Banan Härnösand-Sollefteå tillkom direkt på initia
tiv av landshövdingen i Härnösand och invigdes 1893. 
Malmbanans första del Luleå-Gällivare är intressant 
såtillvida som den är en av de få svenska järnvägar 
som direkt anlagts av utländskt kapital. Det engelska 
bolagets järnväg inköptes dock av staten 1891. Den 
nuvarande inlandsbanans del Kristinehamn-Sveg be
stod ursprungligen också av ett antal privatbanor som 
staten inköpte 1917-19. Ostkustbanan (Gävle-Härnö- 
sand) påbörjades i början av 1920-talet men blev klar 
först 1933 och förstatligades omedelbart vid färdig
ställandet.
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Figur 33. Nättrabybanan, sträckan Alnaryd - Eringsboda, öppnades för trafik den 29 juni 1905. Stationen är smyckad med girlanger och 
unionsflaggor. En ny era ska just börja i det lilla samhället i Blekinges inland. Foto Anders Johansson.

Bland de existerande städerna kan ett flertal olika 
strategier för deras anslutning till stambanorna och 
utbyggnad av regionala banor uppmärksammas. Karl
stads agerande utgör exempel på en metod som möjli
gen gick till ytterlighet men som kanske inte var helt 
unik. I Karlstads historia berättas det att när nord
västra stambanan skulle dras genom Värmland var 
Järnvägsstyrelsens och regeringens förslag att banan 
inte skulle passera Karlstad. ”1 Karlstad reagerade man 
starkt... Stadsfullmäktige uppdrog vid ett hemligt sam
manträde sina inflytelserika medlemmar att resa till 
Stockholm för att med lämpliga medel - 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 frå
gan hänsköts till ett förstärkt statsutskott, 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.”48

Linköping, Skara, Kristianstad och Borås är några 
exempel på städer som på olika håll blev knutpunkter 
för privata järnvägar, de tre förstnämnda som centra i 
rika jordbruksbygder.49 De privata näten kring Lin
köping och Skara blev smalspåriga medan de flesta
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av Kristianstads linjer byggdes med normal spårbredd. 
Gemensamt för de tre var att städerna själva var mycket 
aktiva för banornas tillkomst och investerade stora 
belopp i dem. Där upphör dock likheterna. Medan 
Skara och Kristianstad dalat i relativ betydelse sedan 
järnvägens genombrott, har Linköping gått kraftigt 
framåt. Om detta har något samband med att det av 
de tre städerna bara var Linköping som låg vid stam
banan är inte lätt att säga utan närmare studier, men 
det svårt att tro att detta faktum helt saknat betydelse.

Det fjärde exemplet på privatbanestad - Borås - 
skilde sig från de andra genom att den var en tidig, 
starkt expanderande industristad, där fjärrförbin
delserna var betydligt viktigare än omlandsförbin- 
delserna. Borås första anslutning till stambanan vid 
Herrljunga byggdes visserligen inledningsvis smalspå
rig, men den byggdes snart om till normalspår och de 
följande linjerna byggdes med full bredd redan från 
början. Borås skiljer sig från de andra tre genom att 
staden visserligen var drivande vid den första banans 
tillkomst men att man i staden också ”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 intresse
rade parter bidraga till ordnandet av sina kommuni
kationer.”50 Borås kände sålunda sin betydelse på 
transportmarknaden och behövde i motsats till flerta
let andra orter som förbigicks av stambanorna inte 
stå för huvuddelen av järnvägsinvesteringarna själva.

Flottlederna och vattenkraften 
Det var dock inte i järnvägen som marknaden gjorde 
sina första stora infrastrukturinvesteringar, utan i 
flottlederna, särskilt de norrländska. Drivkraften var 
den växande efterfrågan på trävirke till byggnadsma
terial som blev ett resultat av Europas industrialise
ring och urbanisering. De näranog orörda norrländ
ska skogarna fick plötsligt ett ekonomiskt värde om 
bara transportfrågan gick att lösa. Genom avlägs
nandet av stenar och andra hinder för timret, anläg
gande av dammar och flottningsrännor, skapades ett

ändamålsenligt transportnät. Liksom till annan icke- 
statlig transportinfrastruktur utgick statsbidrag även 
till anläggandet av flottlederna. Tack vare den låga 
transportkostnaden för timret - i början av 1900-talet 
endast en åttondel av järnvägens fraktpris - började 
flottningen inte ersättas av lastbils- och järnvägsfrakt 
förrän under 1950-talet på de mindre lederna och på 
Klarälven lades den inte ner förrän 1990. Flottlederna 
som transportlosning blev elementär och mycket 
kostnadseffektiv (om än personalintensiv) - så länge 
inte vattenkraften hade en alternativ användning. De 
företag som började utvinna elektricitet ur vattenkraf
ten tvingades dock under lång tid hålla med flott
ningsrännor förbi kraftverken.

Vattenkraften fick sålunda alltmer en alternativ an
vändning i form av elektricitet. De första elsystemen 
etablerades i Stockholm och ett antal andra städer under 
1880-talet, men kraften till dessa var likström med 
låg spänning, som huvudsakligen producerades i lo
kala koleldade ångkraftverk. På grund av den låga 
spänningen var överföringsförlusterna stora, vilket 
innebar att kraftledningarnas längd var starkt begrän
sad. Växelströmsteknikens genombrott under 1890-ta- 
let öppnade dörren för genomgripande förändringar. 
Med växelström kan spänningen höjas och sänkas med 
transformatorer och med hög spänning blir över
föringsförlusterna i ledningarna små. I motsats till fler
talet andra länder skaffade sig staten genom Kungl. 
Vattenfallsstyrelsen en viktig roll som elkraftsproducent 
i Sverige. De tre första statliga kraftverken, i Trollhät
tan, Porjus och Älvkarleby invigdes 1910-15 och pro
ducerade tillsammans en tredjedel av landets totala 
elkraftsproduktion. Utbyggnaden i Porjus hade det di
rekta syftet att elektrifiera Malmbanan, i första hand 
sträckan Kiruna - Riksgränsen.

De flesta kraftverken byggdes dock i privat regi och 
var betydligt mindre än de första Vallenfallsverken. 
Kommuner och energikrävande industrier gick i spet
sen för bildandet av de privata bolagen som hade en 
utpräglad lokal/regional karaktär. De regionala kraft
nät som byggdes upp av de privata producenterna och
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Figur 34. Klarälven var den 
sista älven där timmer flottades. 
Timmerflottningen på älven 
upphörde under slutet av 1980- 
talet. Foto Jan Norrman, RAÄ.
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Figur 35. Timmerflottning i Mälaren intill Gripsholms slott 1939. 
Foto Mårten Sjöbeck, ATA.

Vattenfall blev en förutsättning för landsbygdens elek
trifiering. Kooperativa distributionsföreningar bilda
des och dessa svarade ofta för både finansiering och 
byggande av de lokala näten ut till konsumenterna. 
Landsbygdens elektrifiering blev därmed i hög grad 
dess eget verk.

Större delen av Sveriges vattenkraftstillgångar lig
ger i Norrland men när de första vattenfallen började 
byggas ut skedde det främst i södra delen av Sverige. 
Orsaken var att det var där som de stora antalet 
elkonsumenter fanns och att även om tekniken att 
överföra växelströmsel via långa högspänningsled- 
ningar successivt förbättrades, var ledningarnas längd 
givetvis en kostnad att ta med i beräkningen. Fallen i 
södra Sverige byggdes därför ut först. Därefter kom 
den stora utbyggnadsvågen i södra Norrland, medan 
de största utbyggnaderna i Norrbotten kom först ef
ter 1960-talets mitt.51

Till och med 1910-talets slut bestod landets elektri
fiering av ett växande antal regionala nät. År 1921 
inleddes emellertid ett nytt skede. Detta år byggde 
Vattenfall en 130 kV-ledning som knöt samman 
Trollhättenätet med Älvkarlebynätet och därmed östra 
och västra Sverige. Inom detta stora system kunde 
samordningsvinster göras. Senare under 1920-talet 
genomförde Sydkraft och andra privata bolag liknande 
sammanknytningar. Under 1930-talet byggdes däref
ter de första stamlinjerna som länkade samman 
användarna, som huvudsakligen fanns i södra Sverige, 
med de stora vattenkraftstillgångarna i Norrlands
älvarna. Dessa första stamlinjer byggdes i samarbete 
mellan Vattenfall och de privata/kommunala bolagen. 
År 1946 beslöt dock riksdagen att alla nytillkommande 
stamlinjer skulle byggas, ägas och drivas av Vatten
fall, som därmed fick ett övergripande ansvar för lan
dets elförsörjning. Samkörningen mellan Vattenfall och 
de enskilda kraftföretagen utvecklades under 1960- 
talet till den sk. kraftbörsen.52 Ett resultat av sam
körningen blev betydligt säkrare kraftförsörjning ef
tersom effekterna av eventuella produktionsstörningar 
i något av verken direkt kunde täckas av ökat uttag 
från övriga kraftverk. Därmed avvecklades de flesta 
av de minsta och minst effektiva och driftsäkra kraft
verken, belägna i små åar och bäckar.

I flera länder, däribland Schweiz och Norge, har 
industrins utveckling ansetts starkt påverkad av den 
lokala/regionala tillgången på vattenkraft. Det går att 
finna en hel del exempel på detta även i Sverige. Ge
nerellt sett är det dock svårt att hävda att vattenkraf
ten utgjort någon av de viktigaste faktorerna för in
dustrins lokalisering i Sverige. När den första utbygg
naden i Porjus ägde rum 1910-15 var förhoppning
arna i Norrbotten stora om den industrialisering i 
inlandet som den nya energiutvinningen skulle föra 
med sig. Förhoppningarna kom emellertid i stort sett 
på skam. Energikrävande industrier har som påpekats 
i hög grad varit aktiva för att bygga kraftverk men 
högspänningstekniken har inneburit att kraften kun
nat inhämtas från avlägsna platser. Även om det
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svenska stamlinjenätet blev statsägt blev det ändå 
marknadens efterfrågan som helt kom att styra 
elkraftens och linjenätens utbyggnad. Speciellt jäm
fört med den förindustriella tiden innebar elektricite
ten, vid sidan av ångkraften, att energikällans bety
delse som direkt lokaliseringsfaktor tonades ner på ett 
avgörande sätt.

Vattenkraftens inverkan på landskapet har varit 
minst sagt betydande. Forsar har helt torrlagts eller 
omvandlats till svaga rännilar på en stenig älvbotten, 
sjöar har reglerats med stora årliga skiftningar i vat
tenmängd och strandlinjer, på sina håll har jättelika 
konstgjorda sjöar och vattenmagasin skapats. Kraft- 
ledningsgatorna har under 1900-talet skapat räta kor
ridorer i landskapet av dittills oanat slag. De sam
manlagda effekterna av detta har aldrig summerats.

Bilismen, vars utveckling behandlas mer utförligt 
nedan, blev från och med mellankrigstiden det främ
sta exemplet på hur marknaden indirekt - genom ökad 
trafikering - drev fram förändringar i infrastrukturen. 
Först och främst skedde detta genom den omfattande 
upprustningen och förbättringen av vägnätet, men en 
annan viktig effekt blev att de enskilda regionala järn
vägarna förlorade marknadsandelar, hamnade i kris, 
förstatligades och i många fall, så småningom lades 
ner. Även den kvarvarande kortväga kustsjöfarten och 
sjöfarten på de större sjöarna drabbades av bilismens 
expansion. Hamnarnas betydelse som centra för 
regionalt resande och godshantering ersattes delvis av 
busstationer, men även av den allmänna ”centrum
upplösning” som bilismens dörr-till-dörrtransporter 
inneburit.

Det skulle kunna föras en omfattande diskussion 
kring i vilken utsträckning denna växande marknad 
ensam hade förmått bygga och trafikera de omfattande 
nationella kommunikationsnät den svenska staten 
byggde upp efter 1850. En kvalificerad bedömning är 
att de nationella näten inte blivit lika utbyggda som 
de blev och definitivt inte med samma hastighet. Det 
är också troligt att rena marknadsnät i större utsträck-

------15 kV

Figur 36. De svenska elnätens utveckling från 1900 till 1961 
(Kungl. Vattenfallsstyrelsen 1961).

ning skulle stärkt de redan etablerade städerna och 
därmed kanske fått en mer centraliserande effekt på 
den inomregionala utvecklingen än vad som blev fal
let med de nät som skapades av staten.
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Figur 37. Nämforsens kraftverk som invigdes 1947 var det första i Ångermanälven. I naturligt skick var Nämforsen en imponerande fors 
med en fallhöjd på 16 meter. Klipporna nedanför kraftverket är en av Nordeuropas största hällristningslokaler med ristningar av framför allt 
älgar, skepp och människor. Foto Bengt A. Lundberg, RAÄ.
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5. Det nya ortssystemet

Ortssystemet och dess kommuni
kationsnät före järnvägen
Vid 1800-talets mitt var Sverige i allt väsentligt ett 
jordbrukssamhälle. Som antytts ovan var det dock 
inget statiskt agrarsamhälle, utan ett där skiftes
reformer, nya grödor, nya brukningsmetoder, nya red
skap och växande inhemska och utländska markna
der gjorde jordbruket till en dynamisk kraft i den eko
nomiska omvandlingen. Jordbrukets ställning mani
festerades även i det dåvarande ortssystemet. I en eu
ropeisk jämförelse var urbaniseringsgraden i Sverige 
extremt låg, ca 10%, vilket var samma andel som vid 
sekelskiftet 1800.53 År 1850 hade Stockholm 93 000 
invånare, Göteborg 26 000 och Norrköping, som då 
var rikets tredje stad knappt 17 000. Flertalet städer 
hade mellan 1 000 och 5 000 invånare, men åtskilliga 
hade inte ens en befolkning på 1 000 personer. Vid 
sidan av de med stadsrättigheter utrustade orterna och 
köpingarna fanns även ett antal icke-administrativa 
tätorter, huvudsakligen bruksorter och andra ”centra” 
för manufaktur och tidig industri. Flertalet av dessa 
hade dock en folkmängd på bara 200-400 personer.54

Den lägsta nivån i ortssystemet - byarna - befann 
sig i stora delar av södra Sverige faktiskt i upplösning 
eller hade redan upplösts. De skiftesreformer som

inleddes efter storskiftesstadgans införande 174955 och 
de följande skiftesbesluten 1803 och 1827, genomför
des visserligen inte alls samtidigt överallt, men deras 
effekter blev överallt desamma: de tätbebyggda by
arna upplöstes och ersattes av enskilda gårdar, ofta 
flera hundra meter från varandra.

Det ortssystem som under några sekler formats i 
symbios mellan å ena sidan statens strävanden att 
skapa ekonomiska centra och uppbördspunkter och å 
andra sidan de regionala ekonomiska förutsättning
arna, befann sig sålunda på ett mycket outvecklat sta
dium. De kommunikationsnät som band systemet sam
man bestod av landsvägar på vilka hästekipaget var 
det mest effektiva transportmedlet; naturliga vatten
vägar längs kuster och farbara vattendrag och i sjöar; 
kanalerna som kopplade samman de naturliga vatten
vägarna samt under den kalla årstiden, vintervägar 
på isar och på land. Bland transportmedlen var ång
båten den enda stora nyheten, men ännu var segelfarty
gen inte utkonkurrerade. Ett telegrafnät hade ännu 
inte etablerats och tidningar (de flesta relativt ny
grundade) fanns endast i ett tiotal städer.

1850-talet markerar ett avgörande brott i orts-
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Figur 38. Än idag kan man färdas 
med båt på Nättrabyån mellan Karls
krona och Nättraby. Foto Nils Modig.

systemets omvandling. Från och med detta decennium 
stiger urbaniseringsgraden stadigt från 10% till da
gens 85%. Drivkrafterna bakom denna oerhörda för
ändring är många och mångfacetterade. Att de all
männa förklaringarna står att finna i näringsstruktur
ens och kommunikationernas förändring är dock ställt 
över varje tvivel. Industrins och den moderna tjänste
sektorns tillväxt och de kommunikationer som främ
jat dem har fullständigt omskapat det svenska orts- 
systemet.

Det grovmaskiga järnvägsnätet 
- industriepokens tätortsformerare
Det oerhörda ekonomiska uppsving västvärlden upp
levt de senaste tvåhundra åren kan i många fall för
klaras med användningen av koncentration/centrali
sering som överordnad organisationsprincip. Kapital 
koncentrerades hos kapitalisterna; arbetskraften kon

centrerades till städer och tätorter och produktionen 
koncentrerades till fabriker med stordrift. Koncentra
tionen innebar fler varor till billigare priser och där
med ekonomisk tillväxt och en stigande välfärd. En 
nödvändig förutsättning för denna koncentration har 
varit kommunikationsnät som - allmänt uttryckt - 
möjliggjort produktionens och konsumtionens rums
liga åtskillnad. Endast i de fall ett varuutbyte mellan i 
rummet åtskilda punkter möjliggjorts har en till- 
växthöjande arbetsfördelning kunnat ske. Torsten 
Hägerstrand har beskrivit denna omvandling i termer 
av att en vertikal integration har övergått i en hori
sontell sådan.

För Sveriges del är det uppenbart att järnvägen, mer 
än något annat transportmedel, blev den faktor som 
möjliggjorde en kraftig ökning av koncentrationen av 
människors produktion och konsumtion, samt - som 
en nödvändig del i samma process - en kraftig ökning 
av varuutbytet mellan skilda orter och regioner56.

Det svenska järnvägsnätet formades till en kom-

68



promiss mellan en ”statlig planeringsprincip” och en 
”fri marknadsprincip”, men i och med att det privata 
nätet från 1870-talet var dubbelt så stort som stam
banorna blev marknadsprincipen dominerande. Stam
banorna lades dock ut enligt klara politiska syften: 
att förbinda rikets tre största städer, men i övrigt främja 
mindre utvecklade delar av landet genom att banorna 
i stor utsträckning drogs vid sidan av de existerande 
städerna. Möjligheten att städer, andra orter och fö
retag kunde bilda privata järnvägsbolag och - med 
statliga koncessioner och bidrag - bygga banor, gjorde 
emellertid att järnvägsnätet kom att anpassas till stora 
och/eller expanderande orter där efterfrågan var störst. 
Orter med funktioner som regionala centra hade van
ligtvis tillräckliga resurser eller tillräcklig trans
portmarknad för att finansiera dessa investeringar. Det 
var med andra ord så att dessa orter ”drev fram” järn
vägen snarare än att järnvägen var någon drivkraft 
för dem. Transportmarknadens kritiska nivå för 
järnvägsinvesteringar låg vid mindre orter.

Förbindelsemässigt kom järnvägarna att fylla en 
dubbel funktion. Dels förbättrades de regionala för
bindelserna mellan olika regioner och mellan hu
vudstaden och landet i övrigt, dels förbättrades de 
inomregionala förbindelserna mellan stad och omland. 
Detta stärkte de ekonomiska och kulturella banden 
dem emellan och successivt omvandlade landsbygden 
i urban riktning.

På nationell nivå röjde järnvägen undan avsevärda 
transportkostnadshinder och praktiska hinder för en 
nationell marknad och förde därmed för första gången 
upp perifera regioner på en transportnivå nästan jäm
förbar med rikets centrala delar.57 Jämfört med för
hållandena före järnvägarna hade förutsättningarna 
för ekonomisk utveckling och industrialisering utan
för de existerande tätorterna och i perifera regioner 
avsevärt förbättrats.

Mekanismerna för järnvägens inverkan på den re
gionala utvecklingen fanns dock på lokal nivå - i de 
enskilda stationsorterna. Via dessa fick landsbygden 
inte bara förbindelser med sin centralort utan även

med ”hela landet”. Kring stationerna växte stations
samhällen upp, ofta med nystartade industrier som 
viktiga arbetsplatser, vilka hade lokalt rekryterad ar
betskraft. Många av dessa stationssamhällen ge
nomgick en stabil tillväxtprocess och upphöjdes ad
ministrativt till municipalsamhällen, köpingar eller till 
och med städer. Av de 34 orter som erhöll stads- 
rättigheter mellan 1910 och 1950 hade samtliga järn
väg (eller i fallet Lidingö, spårväg in till Stockholm) 
och flera av dessa nygrundade städer kan nästan ute
slutande tacka järnvägen för sin expansion (Nässjö, 
Flen, Katrineholm, Bollnäs, Hässleholm, Mjölby, 
m.fl.).

Järnvägarna skapade sålunda orter på landsbygden 
med transportmässigt lika goda förutsättningar som 
städerna, vilket skapade goda incitament för lands
bygdens industrialisering. Inte heller taxemässigt miss
gynnades stationerna längs banan i förhållande till 
knutpunkterna.58

Det är viktigt att framhålla att landsbygdens indu
strialisering och urbanisering inte försiggick på stä
dernas bekostnad. Över en miljon människor lämnade 
Sverige under den stora emigrationsvågen. Städernas 
förutsättningar att suga upp detta befolkningsöver
skott skulle snarare ha varit ännu sämre om de inte 
byggt ut förbindelserna med landsbygden i fysisk och 
ekonomisk mening. På regional nivå bidrog järnvä
gen med andra ord till en förhållandevis stabil 
befolknings- och industriell utveckling. Bakom byg
gandet av stambanorna låg en uttalad målsättning att 
utveckla hela landet genom att kommersialisera jord
bruket och vidga marknaderna för industrin. Det kan 
- med undantag av inlandsbanan i Lapplands öde
marker - hävdas att denna målsättning uppfylldes.

Genom att järnvägarna och senare bilismen avse
värt minskade transporthindren och därmed vidgade 
marknaderna, påskyndade de strukturomvandlingen 
från jordbruk till industri och tjänster. Den regionalt 
och lokalt sett spridda industrialisering och urbanise
ring på ”låg nivå” som ägde rum kring järnvägs
stationerna var ekonomiskt sett optimal. Den nyttjade
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Figur 39. Flens stationshus uppfördes 1892 efter ritningar av Folke Zetterwall. Bilden är från samma år. Stationshuset är idag byggnadsminne.

lokala råvaror som av transportkostnadsskäl var dy
rare att använda i städerna. Den använde lokal ar
betskraft och undvek därmed den flyttningströskel, 
som gör arbetskraft till en - i jämförelse med kapita
let - trögrörlig produktionsfaktor. Detta optimala 
resursutnyttjande torde inte ha varit en oväsentlig fak
tor bakom den internationellt sett unika tillväxt Sverige 
upplevde 1870-1970.

Järnvägen kom således att påverka olika nivåer av 
det svenska ortssystemet på olika sätt. Dess kanske 
främsta effekter uppkom på den lägsta nivån, där 
järnvägen skapade en ny grundläggande nivå i orts
systemet, stationssamhället, som i stor utsträckning 
blev den svenska metoden för övergång från land till 
tätort. Järnvägen blev huvudfaktorn i såväl den 
svenska landsbygdens urbanisering och industrialise
ring som kommersialisering. När järnvägen öppnade

Figur 40. Flens station som den tedde sig efter elektrifieringen. 
Foto Mårten Sjöbeck 1939, ATA.
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marknader för jordbrukets produkter övergick det 
svenska jordbruket från ett (i huvudsak) självförsör
jande till ett (i huvudsak) marknadsproducerande.

Järnvägens effekter kom delvis att förstärka skill
naderna i bebyggelsestruktur mellan det glesbefolkade 
Sverige och det tätbefolkade kontinentala Europa. I 
Sverige mångfaldigades den punktuella bebyggelse
struktur som de förindustriella bruken tidigare repre
senterat i och med stationssamhällenas uppkomst. I 
det kontinentala Europa bidrog järnvägen istället till 
uppkomsten av stora sammanhängande industribälten, 
baserade på kol- och stålproduktion.

Likaså måste järnvägens inverkan på de tre stor
städerna betonas. Förutom att de blev järnvägsnätets 
huvudnoder var och blev de också rikets ledande 
hamnstäder. De förbättrade kommunikationerna i 
vilka järnvägen var en huvudfaktor, innebar att lan
det så småningom delades upp i tre informella influens
områden med respektive storstad som tyngdpunkt. För 
de regionala centra - i princip rikets mellanstora stä
der - innebar järnvägen att de kunde utvidga sitt om
land avsevärt. Genom förbättrad livsmedels-, bränsle- 
och råvaruförsörjning från det utvidgade omlandet 
skapades förutsättningar för expansion som tidigare 
saknats. När det utvidgade omlandet drogs in i stä
dernas monetariserade ekonomi ökade också om
landets köpkraft, till gagn för städernas köpmän. I och 
med att järnvägen innebar kraftigt ökad tillgänglig
het till ”världsmarknaden” underlättades in- och ut
försel av råvaror och färdigvaror betydligt.

När det gäller inomregionala förhållanden som 
bosättningsmönstret fick järnvägen därmed en stark 
och långsiktigt koncentrerande inverkan. Vad beträf
far den mellanregionala utvecklingen tyder å ena si
dan det mesta på att järnvägen bidrog till att utvidga 
de tre storstädernas ”influensområden” kraftigt, men 
att den å andra sidan fungerande starkt utjämnande 
på de ekonomiska och kulturella skillnaderna mellan 
regionerna. Järnvägen drog in ”hela landet” i indu
strialiseringen och de ökade kontakterna mellan re
gionerna till vilka järnvägen bidrog, har långsamt

”riksförsvenskat” många regionala och lokala kultur
former.

Järnvägen fick vidare en avgörande betydelse för 
omorganiseringen av Sveriges krigsmakt. Det två
hundra år gamla indelningsverket hade spelat ut sin 
roll när industrisamhället började växa fram. Den in
dustriella utvecklingen hade frambringat nya vapen
typer vilka krävde förändrade stridsmetoder och för
längd utbildning av manskapet. De gamla hedarna och 
lägren med sina enkla sommarförläggningar hade 
också spelat ut sin roll. Samtidigt kvarstod behovet 
av geografiskt spridda förband som snabbt kunde 
mobiliseras. Lösningen blev de fasta regementena med 
varmbonade förläggningar dit utbildning, administra
tion, stallar och lagerhållning koncentrerades. Den nya 
militärorganisationen med dess kraftigt ökade trans
portbehov hade inte varit möjlig utan järnvägen. 
Garnisionsstaden nummer ett blev Boden. Sedan järn
vägen kommit dit 1894 började Bodens fästning byg
gas 1901. Fästningen skulle enligt dåtidens snart omo
derna militärdoktrin utgöra en ointaglig bastion vid 
händelse av ett anfall från Ryssland, vars dåvarande 
gräns inte låg mer än ca 10 mil österut, eftersom Fin
land ingick i det Tsarryska imperiet. Även i övrigt inne
bar järnvägen och den nya försvarsorganisationen en 
förstärkning av främst Norrlandsförsvaret. Den lilla 
bruksorten Sollefteå erhöll järnväg och två regemen
ten och fick snart stadsrättigheter. Även Östersund och 
Umeå blev städer med starka militära inslag, sedan 
två regementen i vardera staden byggts kring sekel
skiftet. I detta fall utgjorde dock städerna sedan tidi
gare regionala centra för den äldre militärorganisa
tionen.

Järnvägen blev även av avgörande betydelse för att 
öppna upp nya områden för exploatering av natur
resurser. I Sverige gällde det speciellt de lappländska 
malmfälten59 och de jämtländska fjällen. Framför allt 
Kiruna och Gällivare är de svenska orter som haft en 
utveckling som närmast kan beskrivas som ”ameri
kansk” - i ett ”öde” land skapar järnvägen och 
gruvbrytningen hastigt växande samhällen, med en
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frånvaro av lag och ordning som inte stod Vilda Väs
tern långt efter. Järnvägens effekter i Jämtlandsfjällen 
blev inte fullt så dramatiska, men de kom att utgöra 
startskottet för en ny näring i Sverige - den moderna 
turismen. Bl.a. Åre och Storlien blev centra för den 
tidiga fjällturismen som inledningsvis var begränsad 
till de högre skikten i samhället och av en betydligt 
mindre omfattning än idag. Banan genom Jämtlands
fjällen blev en av de viktigaste faktorerna bakom 
Svenska Turistföreningens (STF:s) tillkomst 1885.60

Av de sex drivkrafter bakom tätortstillväxten som 
diskuterades i kapitel 2 spelade alltså järnvägen en 
avgörande roll för att a) nyskapa och förstärka tätor
ternas funktioner som handels- och omlastningsno
der, b) öka deras betydelse som militära noder, c) skapa 
nya och stärka gamla naturresursnoder genom att 
underlätta naturresursernas exploatering, samt d) ge
nom den urbanisering som dessa nodfunktioners till
växt innebar, skapa agglomerationer av människor 
som kunde utgöra arbetskraft och marknader för den 
framväxande industrin. Järnvägens betydelse för de 
två återstående tätortsfunktionerna var betydligt sva
gare. Städernas betydelse som religiösa centra hade 
successivt minskat under flera århundraden och ge
nom att järnvägen så kraftigt främjade andra fakto
rer blev effekten närmast att städernas betydelse som 
religiösa noder minskade relativt sett.61 När det slutli
gen gäller städernas roll som administrativa tätorter i 
de statliga organisatoriska näten konstaterade 
Heckscher 1907 att ”... en gemensam slutsats (...) sy
nes kunna dragas ur en granskning av de olika städer
nas utveckling, 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 exemplifierar med en rad residensstäder och fort
sätter: ”1 detta starkare betonande af stadssamhäll
enas ekonomiska sida återspeglar sig otvifvelaktigt den 
allmänna utveckling hvari järnvägarna äro en huvud
faktor...” Även de administrativa tätorterna försva
gades alltså relativt sett genom att särskilt industrior
terna expanderade.

Liksom de tidigare byggda kanalerna, men i betyd
ligt större utsträckning än dessa, kom järnvägen att 
skapa nya, ”konstgjorda” barriärer i landskapet. Med 
högre hastigheter och tätare trafikering har dessa suc
cessivt förstärkts. Som mest störande och problema
tisk idag framstår järnvägens barriäreffekter i stads- 
landskapen. Eftersom landskapets topografi och vil
jan att minimera höjdskillnader varit vägledande för 
järnvägarnas utplacering drogs de i städerna vanligt
vis längs en sjö eller vattendrag. Även behovet av att 
anknyta järnvägen till stadens hamn för omlastning 
av gods, blev en avgörande faktor bakom järnvägens 
dragning och stationernas och bangårdarnas placering.

Vägarna och bilismen - industri
epokens finmaskiga tätortsom- 
vandlare
Som nämnts ovan blev järnvägsbyggandet en avgö
rande faktor bakom utbyggandet och förbättrandet av 
landsvägarna under 1800-talets sista decennier. 
Utbyggnaderna fortsatte även efter sekelskiftet och 
särskilt under mellankrigstiden ökade det allmänna 
vägnätets längd betydligt, från drygt 60 000 km till 
över 80 000 km. En bidragande orsak var att 1930- 
talets AK-arbeten62 koncentrerades till vägbyggande, 
men även den tidigare nämnda förbättrade finansie
ringen av vägväsendet genom bil- och bensinskatter. 
Ännu kring 1950 bestod dock det svenska vägnätet av 
vägar vars sträckning formats av äldre tiders trans
portmedel och vägbyggnadsteknik. I kurva efter kurva, 
backe upp och backe ner slingrade de sig fram i land
skapet, genom varje by och ofta rakt genom gårds
planerna. Idag finns rester av detta äldre vägnät kvar 
här och där som enskilda byvägar. Bäst bevarat är det 
sannolikt på Gotland, men turismens utveckling har 
till viss del moderniserat det med asfaltbeläggning även 
där.

Dessa vägsträckningar var i hög grad ändamålsen-
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Figur 41. Omgivna av bebyggelse 
och traffikleder ligger resterna av ett 
gravfält med en storhög, den s.k. 
Kungshögen, i Sollentuna, Uppland. 
Enligt kulturminneslagen hör ett 
skyddsområde till varje fornlämning, 
men här är planeringsbristerna gamla 
- man har inte tagit hänsyn till forn- 
lämningen. Foto Jan Norrman, RAA.

liga under väghållningsväsendets och hästskjutsarnas 
epok, då det var mest ekonomiskt för bönderna, som 
också underhöll vägarna, att dra dem så nära gårdarna 
som möjligt för att slippa tillfartsvägar. Hästskjutsarnas 
krav på vägstandard var dock blygsamma jämfört med 
den från och med mellankrigstiden expanderande bi
lismens. Med den växande bilismen blev de gamla 
vägsträckningarna ett allt större säkerhetsproblem, 
samtidigt som den allt tyngre och tätare trafiken ställde 
krav på starkare, bredare och rakare vägar.

1950-talet och särskilt 1960-talet blev de stora väg- 
byggnadsdecennierna. Till skillnad från 1800-talets 
järnvägssatsningar var det dock inte några politiska 
mål att stärka den ekonomiska tillväxten som låg 
bakom kommunikationsinvesteringarna - tillväxten 
var minst av allt något problem på den tiden. Det var 
istället ”marknaden” i form av den starkt ökande 
privatbilismen, som drev fram den stora modernise
ringen av vägnätet. Den nivågruppering av vägarna 
som tidigare främst varit administrativ blev nu reell 
när indelningen i läns-, riks, och europavägar inför

des och de första motorvägarna började byggas. Nya 
riks- och europavägar byggdes successivt med sträck
ningar utanför byar och tätorter. Ett tydligt mått på 
förbättringen av vägnätet är att andelen belagda vä
gar ökade från 5,7% 1950 till 26,9% 1970. Efter 1970 
minskade väginvesteringarna påtagligt.

En egenhet med stora delar av 1960- och 1970-ta- 
lets vägförbättringar i Norrland var att de finansiera
des med AMS-medel och användes som ett arbetsmark - 
nadspolitiskt instrument. Det primära blev hur många 
arbetslösa som kunde pressas in i projekten, inte vägar
betenas kostnadseffektivitet eller snabbhet. Foku
seringen på arbetslöshetsnivån och inte på existerande 
vägstandard eller transportbehov fick också till kon
sekvens att en extremt stor andel av dessa vägbyggen 
genomfördes i Norrbotten, där arbetslösheten var 
högst. När förre kommunikationsministern och lands
hövdingen i Norrbotten Curt Boström tillträdde som 
landshövding, lär han i en intervju skämtsamt ha sagt 
att det bara återstod att förgylla länets vägar. För
hållandena i Norrbotten har dock inte avspeglat för-
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Figur 42. Nävelsjö socken i Småland. Vägen slingrar sig fram genom landskapet, ännu med samma sträckning som under 1000-talet. Jmf 
figur 43. Stenens text lyder: "Gunnkel satte denna sten efter Gunnar, sin fader, Rodes son. Helge lade honom, sin broder, i stenkista i Bath”. 
Foto N. Åzelius 1944, ATA.

hållandena i övriga Norrland.
De från och med 1950-talet genomförda omlägg

ningarna av det svenska vägnätet markerar ett avgö
rande brott i vägarnas placering i förhållande till be
byggelsen. Bilismen hade genom sin omfattning och 
sin hastighet framtvingat ett eget rum av korridorer 
som, i motsats till de tidigare vägtransportmedlen, inte 
gärna lät sig förenas med tätbebyggelsen och dess lo
kala, blandade trafik.

Det ovan sagda skulle kunna tolkas så att bilismen,

genom att bryta med de gamla lederna, fört med sig 
en ny centraliseringsvåg i ortssystemet efter 1950. Det 
mesta pekar dock i precis motsatt riktning. Medan 
järnvägen begränsade tillgängligheten till ett antal 
punkter längs banan - stationer och anhalter - inne
bar bilismen i princip obegränsad tillgänglighet så 
länge man befann sig vid en farbar väg. Lägger vi där
till att järnvägsnätet när det var som längst endast 
motsvarade en femtedel av det allmänna vägnätets 
längd (exklusive stadsgator och enskilda vägar!) ökar
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Figur 43. Nävelsjö socken i Småland. Grind och gärdesgårdar har 
försvunnit men vägen har ännu samma sträckning som på 1940- 
talet. Jmr figur 42. Foto Bengt A. Lundberg, RAÄ.

insikten om den enorma tillgänglighetsförbättring och 
decentraliseringskraft bilismen innebar.

Bilismen måste ses som den viktigaste kraften 
bakom två, för efterkrigstiden helt nya fenomen i 
Sverige, nämligen 1) städernas/tätorternas omstruk
turering i bostadsområden/förorter och arbetsplats
områden, samt 2) arbetspendlingen mellan landsbygd 
och tätorter och mellan tätorter sinsemellan. Båda 
dessa fenomen förutsätter en rörlighet som endast bi
lismen har kunnat ge. Även om dessa processer un- 
derstötts av en kraftig utbyggnad av kollektivtrafiken 
är det ingen tvekan om att bilismen varit den mest 
betydande faktorn.

Bilismen har därmed varit den avgörande kraften 
bakom såväl det kraftigt förändrade bosättnings- 
mönstret i städerna, som bevarandet av stora delar av 
bosättningsmönstret på landsbygden. Det relativt om
fattande bostadsbyggande som ägde rum på landsbyg
den under 1970- och 1980-talen baserades nästan ute
slutande på arbetspendling till tätorter.

Ett förlopp där bilismen inte utgjort den enda fak
torn, men väl en av de viktigaste är den kraftiga ök
ningen av tätorternas yta i förhållande till befolknings
ökningen. I ett antal svenska städer 1900 var tätorts- 
ytan ca 70-80 kvadratmeter per invånare. År 1970 
hade värdet stigit till mellan 270 och 400 kvadratme
ter/invånare.63 Bilismen kräver utrymme. Dagens tra
fikplatser kan kräva lika stor yta som hela städer gjorde 
före andra världskriget.64

Välfärdsstatens ortssystem
Det välfärdssamhälle som i Sverige kulminerade un
der 1970- och 1980-talen var inte unikt i internatio
nellt avseende. I hela västvärlden ökade efter andra 
världskriget inkomsterna och skattetrycket; den offent
liga sektorn och de sociala skyddsnäten byggdes ut 
och klassklyftorna minskade. Det som hände i Sverige 
skilde sig i grad, men inte i art från utvecklingen i 
andra länder.

De politiska och ideologiska drivkrafterna till väl
färdssamhällets framväxt och utformning ligger utan
för de ändå rätt vida ramarna för denna studie. Det 
finns däremot anledning att säga något om de effekter 
den offentliga sektorns utbyggnad fick på det svenska 
ortssystemet. Den skattefinansierade sektorn hade sin 
starkaste expansion under perioden 1945-1980, med 
en genomsnittlig tillväxttakt på mellan 4 och 5 pro
cent per år. Länsstyrelsernas ökade uppgifter och till
komsten av olika regionala organ hos statliga myn
digheter och verk har redan omnämnts. I jämförelse 
med expansionen inom kommuner och landsting var 
dock tillväxten i de statliga organen blygsam. Bakom
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kommunernas och landstingens stora expansion låg 
en kombination av lokala drivkrafter och nationellt 
fattade beslut och rekommendationer. 1971 års kom
munsammanslagning genomdrevs bland annat med 
motiveringen att kommunernas allt mer differentierade 
uppgifter krävde ett tillräckligt befolknings- och skat
teunderlag.

I nätverkstermer kan den skattefinansierade sek
torns expansion beskrivas så att den steg för steg över
tog funktioner som tidigare vilat på familjen eller olika 
typer av privata eller frivilligorganisationer. De skatte
finansierade näten byggdes ut och förtätades såväl 
geografiskt som när det gäller antalet funktioner, vil
ket gjorde många av de äldre civila näten överflödiga. 
Det torde finnas få historiska motsvarigheter till den 
hastiga utbyggnad och omvandling av ett samhälles 
sociala nätverk som ägde rum i västvärlden under ef
terkrigstiden. I denna omvandling var Sverige världs
ledande.

Den skattefinansierade sektorns expansion blev till
sammans med den ökade rörlighet bilismen medfört 
den viktigaste faktorn bakom bevarandet av den 
ortsstruktur som växt fram med järnvägarna. I denna 
utveckling framstår 1960-talet som något av en bryt
punkt. Under de ca tjugo första åren efter andra världs
kriget expanderade de större och medelstora städerna 
på småorternas och landsbygdens bekostnad. Indu
strin och särskilt den snabbt växande skattefinan
sierade sektorn ökade främst i de större orterna. Jord
brukspolitiken inriktades på att bygga upp större, 
ekonomiskt bärkraftiga jordbruk medan stödet till 
småbruken avvecklades. Den dåtida arbetsmarknads
politiken bestod främst i omskolning och flyttnings bi
drag för fd. småbönder, skogsarbetare och annan nå
got äldre arbetskraft. För flertalet av landsbygdens och 
småorternas ungdomar var vägen till städerna utsta
kad redan när de slutade skolan. Mindre stations
samhällen och andra småorter började minska i folk
mängd. Byskolor lades ner och en av de första viktiga 
effekterna av bilismens expansion blev nedläggning 
av ett stort antal konsumaffärer och privata butiker

när folk började kunna åka till mer välsorterade affä
rer i tätorterna. Den hotbild av landsbygdens närmast 
totala avfolkning som växte fram i början av 1960- 
talet var inte ogrundad med hänsyn till de dåvarande 
utvecklingstendenserna.

Vid mitten av 1960-talet stod industrisyssel
sättningen på sin topp. Samtidigt började landsbyg
dens avfolkning att bli ett politiskt problem. Ett ökande 
missnöje började formeras hos dem som blev kvar och 
trots arbetskraftinvandring från Sydeuropa blev in
dustrins arbetskraftsbrist i de mest expansiva regio
nerna ett allt större problem. En regionalpolitik med 
syfte att stödja industrietableringar i Norrland in
rättades. Som en följd av främst arbetskraftsbristen 
och andra ”utträngningseffekter” ägde också en för
skjutning av industrisysselsättningen till Norrland och 
andra perifera regioner rum.65 Än viktigare för beva
randet av ortsstrukturen blev dock de visioner om det 
jämlika, trygga, planerade och starka samhället som 
växte fram inom socialdemokratin vid denna tid och 
som byggde på en stark tro på politikens möjligheter 
att förändra samhället. Genom planering och ut
byggnad av social service i alla dess former skulle ka
pitalismens avigsidor elimineras och detta ansågs kräva 
en utbyggnad av de skattefinansierade näten ner på 
lägsta nivå. Kommunreformen blev en förutsättning 
för att dessa nya nät skulle fungera likvärdigt över
allt. Jämlikhetspolitiken fick sålunda även en tydlig 
geografisk dimension. Mängder av ny arbetskraft kräv
des för att uppfylla dessa nya uppgifter och i motsats 
till den dittillsvarande expansionen, som främst skett 
i regioncentra, blev den skattefinansierade sektorns 
tillväxt nu tämligen likformig i hela riket. Denna ex
pansion kom därmed att få avsevärt större betydelse 
för möjligheterna att arbeta och bo kvar i småorter 
och landsbygd, än den direkta regionalpolitiken.

Bilismen, som några år tidigare bidragit till ned
läggning av byskolor och affärer, erbjöd nu möjlighe
ter att pendla in till centralorternas expanderande 
arbetsmarknader. Genom att landsbygdens ”egna” 
servicenät bröts ner, men landsbygden samtidigt inte-
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Figur 44. Åhléns varuhus vid Stora 
Torget i Uppsala. Varuhuset, som är 
ritat av Sven Backström och Leif 
Reinius stod klart 1960, vållade på sin 
tid en folkstorm, men idag ser man 
mer försonande på den tidens arkitek
tur. Foto Jörgen Runeby, RAÄ.

grerades starkare i centralorternas arbetsmarknader 
och servicestruktur, skapades nya förutsättningar för 
att bo kvar på landsbygden. Detta skedde dock till 
”priset” av en nära nog fullständig förändring av by
arnas funktioner i de ekonomiska näten. Deras roll 
som livsmedelsproducenter tonades ner och deras funk
tion som ”förorter” och ”sovstäder” för tätorternas 
arbetskraft accelererade. Genom den ökade rörlighe
ten fick den inledningsvis så hotfulla och kraftiga 
strukturomvandlingen oväntat små effekter på orts- 
och bebyggelsestrukturen från och med 1960-talets 
andra hälft. Därtill kom under 1970-talet de föränd
rade värderingar som fick namnet ”gröna vågen”, vil
ken bl.a. tog sig uttryck i att delar av den utflyttade 
generationen flyttade tillbaka till landsbygden och 
pendlade till arbetet i städer och tätorter.

Statens infrastrukturpolitik genomgick på det sätt 
som beskrivits i detta och föregående kapitel en avse
värd utbyggnad men också en förändrad inriktning 
från industriepokens inledning till dess slut. Under 
1800-talet stod den fysiska infrastrukturen i främsta

rummet. Först kanalerna och sedan järnvägarna ut
gjorde de viktigaste medlen för att främja och sprida 
ekonomisk tillväxt och kulturell utveckling över lan
det. Stora delar av de gamla organisatoriskt-adminis- 
trativa regleringsnäten monterades ner, marknaden fick 
en ökad roll genom näringsfrihetens införande och ett 
ökat mått av lokalt självstyre markerades i och med 
inrättandet av de borgerliga kommunerna och lands
tingen. En statligt planerad utbyggnad av den fysiska 
infrastrukturen kombinerades således med en libera
lisering av de administrativa näten.

Politiken under efterkrigstiden fick en närmast helt 
motsatt inriktning. Vägnätet rustades upp och bygg
des ut efter marknadens ökade efterfrågan och den enda 
egentliga planering och styrning som utövades, ägde 
rum på lokal nivå i de större tätorternas trafikplane
ring. Den fysiska infrastrukturens roll som främjare 
och spridare av ekonomisk tillväxt var i det närmaste 
bortglömd eftersom tillväxten tycktes sköta sig själv. 
Medan den nationella transport- och kommuni
kationspolitiken formellt utövades av staten men for-
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mades av marknaden, var det istället den keynesianskt 
inspirerade budget- och finanspolitiken som ansågs 
vara statens främsta medel för att trygga fortsatt till
växt och som utgjorde grunden för utbyggnaden av de 
nya skattefinansierade trygghets- och jämlikhetsnäten. 
En marknadsstyrd utbyggnad av den fysiska infra
strukturen kombinerades med en kraftig utbyggnad och 
nybyggnad av de politiskt-administrativa näten.

Den långsamma men avgörande svängning i politi
kens och marknadens roller som bilismens och den 
offentliga sektorns tillväxt representerade avspeglade 
sig på många sätt i tätorternas förändrade byggande. 
Det var inte bara de ovannämnda fenomenen att bo
endet fysiskt skildes från arbetsplatserna och att bilis
men krävde förbifarter och trafikplatser. Städernas

stadskärnor ”sanerades” och byggdes om på ett ofta 
genomgripande sätt. Liksom de nybyggda järnvägs
stationerna, rådhusen och regementena under decen
nierna kring sekelskiftet manifesterade expansionen 
hos den tidens fysiska respektive organisatoriska nät
verk, byggdes nu parkeringshus, varuhus, förvaltnings- 
komplex och sjukhus som tecken på tillväxten i de 
moderna marknadsnäten och de skattefinansierade 
servicenäten. Den efterkrigsmodernism i vilken bilen 
var en huvudbeståndsdel och som utbyggnaden av den 
skattefinansierade sektorn erbjöd enorma resurser att 
förverkliga, raserade en äldre typ av tätortsarkitektur 
och gav oss en ny som vi fortfarande har svårt att se 
några särskilt positiva drag i.
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6. De framtida näten i det ”post-urbana ” samhället

Modern forskning om transport
infrastrukturens effekter
1800-talets kraftiga statliga satsningar på kanaler och 
senare järnvägar visar att transportinfrastrukturens be
tydelse för samhällsutvecklingen torde ha varit uppen
bar för detta sekels ledande politiker. En konsekvens 
av att järnvägsnätet tidigt blev tillräckligt utbyggt och 
av att marknaden själv så småningom drev fram ett 
kraftigt förbättrat vägnät, blev dock att transport
infrastrukturens betydelse sakta försvann ur det eko
nomisk-politiska medvetandet. Efter andra världskri
get blev tillväxten snart något som togs för givet och 
den ekonomiska politiken inriktades på att dämpa de 
små svängningarna i kurvor som ändå pekade uppåt. 
Det är först de senaste åren - efter snart två decennier 
av svag tillväxttakt - som betydelsen av en modern 
infrastruktur för den ekonomiska tillväxten åter har 
börjat diskuteras.

En naturlig följd av att transportinfrastrukturen 
efterhand tonade bort som politiskt medel för främ
jande av tillväxt har blivit att den samhällsvetenskap
liga forskningen - med vissa undantag - inte heller 
har prioriterat dem. Detta gäller inte bara Sverige. Den 
övriga västvärlden har haft en infrastrukturutbyggnad 
- såväl fysisk som organisatorisk - och en ekonomisk 
tillväxt som i grova drag överensstämmer med Sveri
ges (även om Sverige haft ”mer” infrastruktur per in
vånare och under långa perioder en högre tillväxttakt).

Den internationella forskningen har därför under lång 
tid inte heller i någon högre grad intresserat sig för 
infrastrukturen. Det främsta undantaget har varit 
vägplaneringens behov att bedöma samhällsekonomis
ka effekter av väginvesteringar i och kring tätorterna.

Under 1980-talet kunde dock ett nymornat intresse 
börja skönjas i såväl Sverige som andra länder. Tap
per (1985) sammanfattade i en ERU-rapport ett antal 
svenska och internationella fallstudier av främst 
väginvesteringars samhällsekonomiska effekter på lo
kal och regional nivå. Kännetecknande för dessa stu
dier var att de främst inriktades på enskilda projekt 
och att de hade en mycket kort tidshorisont. Det över
vägande resultatet blev att transportinvesteringar, be
dömda på detta sätt, inte har några större effekter på 
den lokala och regionala utvecklingen.

Problemet med samhällsekonomiska kalkyler (Cost- 
Benefit-analyser) är dock att de - för att kunna vara 
objektiva analysinstrument - endast kan utgå från ett 
mycket kortsiktigt perspektiv, eller mycket tillförlit
liga prognoser (och vilka prognoser är det?). För att 
kalkylerna ska ha något analytiskt värde måste de i 
princip utgå från att de rumsliga skillnaderna i infrastruktur
behov förblir oförändrade. På kort sikt är denna restriktion 
sällan något problem. På lång sikt kan värdet av Cost- 
Benefit-analyser däremot ofta ifrågasättas.
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Lundqvist (1991) gjorde en bredare forskningsöver
sikt över transportinvesteringars inverkan på regional 
utveckling i Europa, USA och Japan.66 Hans slutsatser 
kan sammanfattas som följer: ”Utan tvekan har trafik
investeringar haft stor betydelse för den regional-eko- 
nomiska utvecklingen under vissa historiska skeden, 
t.ex. under den tidiga järnvägsepoken. Det finns också 
starka skäl att tro att hela investeringsprogram (väg
byggande, flyglinjenät) haft och fortfarande har bety
dande regionala utvecklingseffekter. (...) Däremot är 
inverkan av enstaka investeringsprojekt på den stor
regionala utvecklingen mera svårbedömd. I utveck
lade transportsystem med allmänt hög tillgänglighet 
medför enstaka investeringsprojekt vanligen alltför li
ten ändring av tillgänglighetsmönstret för att mätbara 
regionala effekter ska uppkomma.”

Frågan blir då var gränsen mellan ett stort enstaka 
investeringsprojekt med marginella effekter och ett li
tet investeringsprogram med strategiska effekter går 
någonstans. Lundqvist menar att snabbtåg mellan ett 
mindre antal städer sannolikt ligger i gränslandet mel
lan de båda. Det bör understrykas att Lundqvist här 
diskuterar effekterna på hela landsändar. När det gäl
ler effekterna på lägre nivåer konstaterar Lundqvist 
att ”transportutbyggnaden haft stor betydelse för både 
urbanisering (...) och inomregional utspridning”. I det 
förstnämnda fallet syftar Lundqvist uppenbarligen på 
”centraliserade” transportmedel som järnväg och flyg, 
i det senare fallet är det sannolikt bilismens vägnät 
som åsyftas.

Några övriga viktiga slutsatser i Lundqvists över
sikt är att transportinvesteringars omfördelnings
effekter normalt är betydligt större än den rena 
tillväxteffekten, samt att det regionalekonomiska sys
temet anpassar sig mycket långsamt (50-100 år) till 
förändrad infrastruktur. Den långa anpassningstiden 
har även betonats i undersökningar publicerade efter 
Lundqvists översikt. Temaplan AB har i en rapport 
om ”Strukturekonomi” beräknat att kollektivtrafik
utbudets inverkan på lokalisering av arbetsplatser rea
liseras med bara drygt 1 procent per år. Holmberg

och Johansson (1992) beräknar att det tar ca 60 år 
innan sysselsättningsförändringar orsakade av infra
strukturvariabler realiseras fullt ut.

När det gäller väginvesteringars mer långsiktiga 
effekter på olika regiontyper visar en färsk amerikansk 
studie67 att det framför allt är områden i närheten av 
större städer eller tätorter med mer än 25 000 invå
nare som gynnats i ekonomiskt avseende. I tidigare 
isolerade landsbygdsregioner tycks väginvesteringarna 
ha haft mindre inverkan, men vissa ”spillover”-effek- 
ter från de större tätorterna har ändå förekommit.

En del konkreta resultat i Westlund (1992) har re
dovisats ovan i avsnittet om det grovmaskiga järn
vägsnätet. Det är emellertid möjligt att på grundval 
av dessa och andra slutsatser i min avhandling för
söka dra ett antal mer generella slutsatser om sam
bandet mellan infrastruktur och samhällsutveckling 
under industriepoken:

1. Järnvägarna byggdes ut i ett samspel mellan statlig 
”regionalpolitik” och marknadskrafterna. Regional
politiken tog sig uttryck i den uttalade målsättningen 
för stambanorna att förbättra transportsituationen för 
de mindre gynnade delarna av landet. En följd av detta 
blev att stambanorna drogs vid sidan av flertalet av 
de existerande städerna och att järnvägsknutarna för
lädes till vad som dittills varit landsbygd. ”Markna
den” agerade parallellt med den nationella politiken 
på så sätt att städerna och de där etablerade företagen 
själva byggde ut sina järnvägsförbindelser med den 
nationella stambanan och till den kringliggande re
gionen. Det var också de största städerna och de med 
starkast tillväxt - dvs. de med starkast transport
efterfrågan - som byggde järnvägar först och som skaf
fade sig flest linjer. En tydlig parallell till detta är att 
de nuvarande snabbtågen först sattes in mellan Stock
holm och Göteborg - den linje där marknaden är störst.

Sambandet mellan järnvägarnas utbyggnad och stä
dernas ekonomiska utveckling ändrade emellertid rikt
ning. När järnvägsnätet i princip är färdigbyggt kring 
sekelskiftet hade redan en lång period inletts då stä
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dernas industri proportionellt anpassades till deras till
gänglighet i järnvägsnätet. Från 1870-talet - då man 
för första gången kan börja tala om ett nationellt järn
vägsnät - till 1950-talet utövade järnvägstillgäng- 
ligheten inflytande på industrins relativa fördelning. 
Om dessa resultat är generellt tillämpbara betyder det 
att när ett huvudnät som järnvägen väl blir utbyggt, blir 
de relativa tillgänglighetsskillnaderna i nätet mycket 
betydelsefulla för orternas långsiktiga utveckling.

2. En granskning av sambandet mellan järnvägar och 
industri på länsnivå visade däremot ingen förändrad 
riktning. På länsnivå var det järnvägarna som var den 
drivande faktorn i strukturomvandlingen. Anledningen 
till detta var att marknadskrafterna på landsbygden i 
allmänhet inte var tillräckligt starka för att driva ige
nom och bekosta j ärnvägssatsningar, men att lands
bygden hade ”turen” att få järnvägar i alla fall, dels 
genom stambanorna, dels genom att de växande stä
derna ville stärka förbindelserna med sina omland för 
att trygga sin försörjning av livsmedel, råvaror, bränsle, 
etc. Följden blev att Sverige 1913 kunde ståta med 
nära dubbelt så många bankilometer järnväg per in
vånare som något annat europeiskt land. Denna 
enastående satsning på infrastruktur bör ha varit en 
av de viktigaste faktorerna bakom Sveriges snabba och 
regionalt spridda industrialisering och den i interna
tionell jämförelse anmärkningsvärda tillväxt vårt land 
upplevde 1870-1970. En generell slutsats av detta re
sonemang blir att en brett utbyggd infrastruktur gyn
nar den ekonomiska tillväxten, genom att den drar 
med ”hela landet” i den modernisering av ekonomin 
som startat i vissa ledande regioner.

3. Vissa städer, regioner och landsdelar lyckas trots 
anslutning till järnvägsnätet inte med att utvecklas i 
takt med rikets genomsnitt. Sydöstra Sverige och Norr
lands inland är exempel på sådana landsdelar. I det 
förstnämnda fallet tyder mycket på att man redan före 
järnvägens genombrott hade gått in i en ”agrar stag
nation” som var svår att bryta.68 I Norrlands inland

var befolkningen alltför liten och spridd för att järn
vägen skulle kunna ”urbanisera” landsbygden och dra 
igång utvecklingen, som den gjorde i södra Sverige. 
Inlandsbanan blev aldrig någon tillväxtmotor när öv
riga förutsättningar saknades. En allmän slutsats av 
dessa exempel blir att regioners och städers förmåga 
att tillgodogöra sig en infrastrukturinvestering beror 
på näringslivets övriga förutsättningar i regioneni sta
den.

Forskningens mer allmänna resultat skulle med an
dra ord kort och grovt kunna sammanfattas: Befolk
ningens rumsliga fördelning och näringslivets struktur 
påverkar näten för transporter och kommunikationer 
under vissa kortare perioder - utbyggnadsperioderna 
- men när dessa är över blir kommunikationsnäten en 
starkt styrande faktor, hifrastrukturens effekter på nä
ringsliv och bosättningsmönster är vanligtvis små på 
kort sikt, men stora på lång sikt. En brett utbyggd 
infrastruktur gynnar ekonomisk tillväxt och utjämning 
i hela nationen. Infrastrukturens förmåga att utöva ett 
(positivt) inflytande på enskilda regioner och orter av
görs dock av näringslivets och kulturens övriga förut
sättningar.

De planerade infrastruktur
satsningarna ock de historiska 
erfarenheterna
Sverige står idag i inledningen av en satsning på 
transportinfrastruktur som påminner om både det sena 
1800-talets järnvägsutbyggnader och 1950- och 60- 
talens kraftiga vägförbättringar. Vi befinner oss i en 
sådan period då ny infrastruktur byggs och då dess 
utläggning och omfattning påverkas av marknaden och 
politiken. Denna period kommer med största sanno
likhet att följas av en längre period av anpassning till 
den nya infrastrukturens mönster. Om erfarenheterna 
från industriepoken är giltiga även i framtiden kom
mer de nya näten att utöva ett stort och långvarigt 
inflytande på Sveriges framtida rumsliga utveckling.
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Figur 45. Efter hand som Öresundsbron växer på höjden ser allt fler svenskar och danskar positivt på den nya regionens möjligheter. Mer än 
var sjätte svensk och varannan dansk tror på ett blomstrande handels- och kulturliv i och med att Öresundsförbindelsen öppnas för trafik 
under andra halvåret år 2000. Källa: Öresundskonsortiet 1997.

Den av riksdagen beslutade infrastruktursatsningen 
på 98 miljarder har fördelats så att ca två tredjedelar 
går till vägar och ca en tredjedel går till järnvägar. 
Inriktningen ligger främst på att det är de mest trafi
kerade lederna som ska byggas ut. De mest trafike
rade europavägarna ska enligt planerna ha motorvägs
standard upp till Sundsvall och huvudlinjerna för 
persontrafiken i järnvägsnätet byggs om för snabb

tåg. Därtill kommer Dennispaketet i Stockholm samt 
de motsvarande storsatsningarna i Göteborgs- och 
Malmöregionerna. Totalt blir det därmed ca 140 mil
jarder som investeras i infrastruktur, varav en stor andel 
koncentreras till de tre storstadsregionerna.

Med undantag för det spekulativa storprojektet 
Öresundsbron, kan det i alla fall delvis hävdas att 
infrastrukturpaketet är anpassat efter ”marknaden”,
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åtminstone på så sätt att investeringarna lokaliseras 
till platser där trafiken idag är störst. I fallet Öresunds- 
bron är det däremot uppenbart att projektet framför 
allt är politiskt och bygger på förhoppningar om att 
en tillräckligt stor användning ska växa fram efter
hand. Medan det före omvälvningarna i Östeuropa i 
alla fall med visst fog kunde hävdas att det fanns ett 
nationellt intresse av att knyta Sverige närmare Väst
europa med en fast broförbindelse, har järnridåns fall 
inneburit att Sveriges ekonomisk-politiska position och 
strategiska möjligheter förändrats. Öresundsbrons 
nationella betydelse har därmed minskat, medan dess 
betydelse som regionalpolitiskt projekt naturligtvis inte 
ska förringas.

Det faktum att infrastrukturpaketet kan klassifice
ras som marknadsstyrt innebär dock inte att alla pro
jekt kommer att bli ”lönsamma”, vare sig för enskilda 
trafikutövare eller samhället. SJ har redan antytt be
hov av statlig upphandling (dvs. subventioner) för 
snabbtågstrafik på Västkustbanan mellan Sveriges 
andra och tredje stad, Göteborg och Malmö! Det fak
tum att ett flertal av de nya motorvägarna och snabb
järnvägarna läggs sida vid sida innebär en konkurrens
situation som Vägverket och Banverket inte beaktat 
fullt ut i sina positiva kalkyler. Ska lönsamheten av 
infrastrukturpaketet maximeras bör två förutsätt
ningar uppfyllas. Dels bör resandet öka kraftigt gene
rellt, dels bör resandet omfördelas från de mindre le
derna till de nybyggda stråken. Det sistnämnda inne
bär också att befolkningen helst borde omfördelas från 
landsbygd och mindre orter till de nybyggda stråkens 
huvudnoder.

För en sådan omfördelning av befolkning och re
sande har även miljöskäl anförts.69 Det kan lätt kon
stateras att det inte är möjligt att klara de av riksda
gen antagna miljömålen med nuvarande trender vad 
gäller trafikutveckling och sannolika antaganden be
träffande bränsle- och teknikutveckling. Om miljö
målen ska uppfyllas krävs därför en kraftig omfördel
ning av resandet från biltrafik till kollektivtrafik, fram
för allt spårbunden sådan. Detta kräver i sin tur en

omfördelning av befolkningen så att den koncentreras 
till de stora stråkens stationsorter, där stationerna blir 
nya resecentra och bidrar till en vitalisering av stads
kärnorna. Dessa resecentra blir även centra för den 
regionala och lokala busstrafiken. På detta sätt kan 
det glesa svenska ortssystemet förtätas och de mellan- 
regionala förbindelserna förbättras. Detta synsätt stäl
ler dock ökade krav på samhällsplaneringen på olika 
plan. Inte minst bör den spridning av bebyggelsen som 
ägt rum under 1970- och 80-talen fortsättningsvis för
hindras.

Det bör påpekas att denna ”nya våg” av samhälls
planering, med transportinfrastrukturen som styrme
del, bygger på föreställningen att föroreningarna fram
för allt genereras av arbetsresor och andra ”reguljära” 
resor. Det faktum att fritidsresandet utgör en allt större 
del av resandet - och att detta resande långt ifrån all
tid går i samma banor som det reguljära - gör dock 
att miljöeffekterna av ”den nya planeringen” inte ska 
överskattas.

Även om vissa invändningar således kan resas mot 
”infrastrukturdeterminismen”, torde slutsatsen bli att 
infrastrukturpaketet - om industrisamhällets erfaren
heter fortfarande är giltiga och om paketet inte kom
pletteras med inslag av decentraliserande karaktär - 
på sikt kommer att innebära en inomregional koncent
ration av befolkningen till noderna vid motorvägarnas 
och järnvägarnas huvudstråk. Järnvägen har som på
pekats redan en gång fungerat som inomregional kon
centrationskraft och kommer med det begränsade antal 
stationer som är nödvändiga även i de regionala 
snabbtågslinjerna, att kunna fylla samma funktion 
igen. Likaså talar mycket för att om motorvägsnätet 
byggs ut till regioner som tidigare saknat det, kom
mer trafiken att omfördelas till de nya bättre huvud
stråken och att detta på sikt kommer att avspegla sig i 
var nybyggandet förläggs.

Sannolikt kommer denna inomregionala omfördel
ning att vara klart större än en eventuell mellanregional 
omfördelning. I och med att förbindelserna mellan 
regionernas huvudorter förbättras kommer pendling
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och annat resande mellan huvudorterna att underlät
tas och därmed behovet av mellanregionala flyttningar 
sannolikt att begränsas. Storsatsningarna i de tre stor
stadsregionerna kommer dock i första hand att inne
bära att dessa utvidgas i funktionell mening. Det är 
därför mer tveksamt om paketens främsta effekter verk
ligen blir att de driver fram en ökad inflyttning till 
dessa centra. Mycket talar istället för att satsningarna 
på vägar, järnvägar och kollektivtrafik i Stockholms-, 
Göteborgs- och Malmöregionerna blir faktorer som 
motverkar den inomregionala koncentrationen i dessa 
regioner. Konsekvensen skulle därmed kunna bli att 
de inomregionala spridningstendenserna fortsätter i de 
mest tätbefolkade regionerna - som på grund av sin 
folkmängd också står för de största miljöutsläppen - 
medan övriga Sverige får uppleva den bebyggel
semässiga koncentration som kan förordas på grund
val av miljöpolitiska mål!

De ovan beskrivna förväntade konsekvenserna av 
de beslutade investeringarna i transportinfrastrukturen 
har, som läsaren måhända noterat, garderats med pas
susen ”om industrisamhällets erfarenheter fortfarande 
är giltiga”. Det är nämligen inte alls säkert att effek
terna av transportinfrastrukturens utbyggnad under 
industri- och urbaniseringsepoken verkligen är överför
bara till den post-industriella och post-urbana tidsål
der vi idag befinner oss i början av. Skillnaderna mel
lan det samhälle som om några år går in i 2000-talet 
och det samhälle som fanns 100 år tidigare är bety
dande och på många sätt kanske avgörande:

1. 1800-talets Sverige var en landsbygd med få och 
små tätorter. Internationellt sett var urbaniserings
graden mycket låg. Som påpekats låg en av järnvä
gens kanske största effekter i att den urbaniserade 
Sverige genom att skapa ett nät av små och stora tät
orter. Idag är urbaniseringen i princip avslutad. De 
allra flesta bor i tätorter. De stora materiella och kul
turella skillnaderna mellan stad och land - som var 
drivkraften bakom urbaniseringen - finns nästan inte 
längre. Vad som tidigare var starka materiella driv

krafter för att flytta har därmed försvunnit. I stället 
för urbanisering har vi idag en mindre omflyttning 
mellan tätorter. Eftersom skillnaderna mellan stad och 
land i många avseenden utplånats kan det hävdas att 
samhället gått in i en post-urban fas. Medan urbanise
ringen verkligen drev på en dynamisk utveckling med 
omfattande bostadsbyggande och ökad kommersiali
sering av ekonomin, har dagens små omflyttningar 
betydligt svagare tillväxteffekter. Den inomregionala 
koncentration av bebyggelsen till snabbtågens stations
orter och motorvägsstråken som kan förväntas äga rum 
enligt det industriella-urbana perspektivet - liksom de 
tillväxteffekter denna process genererar - kan t.o.m. 
mycket väl motverkas av att förkortad tågrestid ger 
utrymme för ökat pendlingsavstånd till snabb- 
tågsstationerna, av ökande distansarbete (se nedan), 
etc.

2. 1800-talets järnväg innebar att Sverige för första 
gången fick ett sammanhängande nationellt transport
nät. Jämfört med sjöfarten innebar järnvägen enorma 
tillgänglighetsförbättringar och därmed enorma effek
ter på samhället. Idag är de relativa skillnaderna i till
gänglighet inom landet betydligt mindre, även om de 
naturligtvis inte kan betecknas som betydelselösa. Det 
växande snabbtågsnätet förkortar restiden från stads
kärna till stadskärna inom ett visst avståndsintervall. 
På korta sträckor och där resorna inte görs från cen
trum till centrum kommer bilen alltjämt att ha en över
lägsen konkurrensposition. På sträckor längre än 50- 
60 mil kommer flyget fortfarande att vara helt över
lägset tidsmässigt, trots marktransporter till och från 
flygplatserna. Medan den gamla järnvägen snabbt er
övrade en huvuddel av persontransporterna kommer 
snabbtågen alltså bara att vara konkurrenskraftiga in
om ett visst avståndsintervall, men även där möta hårt 
konkurrens, inte minst prismässigt.

Jämfört med 1800-talets järnväg, som omvandlade 
”hela” Sverige, kommer dagens snabbtåg därför bara 
att bidra till att stärka nätverksintegrationen på 
medeldistans mellan större och mellanstora städer. På
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sikt bör detta innebära kraftigt utvidgade arbets
marknader och en del andra positiva följdeffekter för 
de städer som ingår i nätet - om de höga kostnaderna 
för arbetspendling med snabbtåg på något sätt kan 
övervinnas.70 Inom dagens länstrafik är kostnaden per 
passagerare ca tre gånger större för trafik med van
liga persontåg jämfört med busstrafik. Med snabbtåg 
blir kostnaden givetvis ännu större. Ett användande 
av snabbtåg för daglig arbetspendling skulle därför 
kräva antingen kraftigt höjda priser på månadskorten 
för denna trafik, eller kraftigt höjda subventioner av 
dessa månadskort, eller en kombination av dessa båda 
alternativ. Slutsatsen blir att med nuvarande kostna
der för tågmaterielet är det högst orealistiskt att tro 
att snabbtågen kommer att trafikera andra sträckor 
än de där affärsresenärer och ”sällanresande” privat
resenärer utgör ett tillräckligt trafikunderlag. Om 
biljettpriserna ska kunna sänkas så att arbetspendling 
med snabbtåg ska kunna bli en realitet krävs att 
tillverkningskostnaderna för tågen reduceras med 
minst hälften och sannolikt mycket mer.

3. 1800-talets järnvägar sänkte på ett avgörande sätt 
transportkostnaderna för främst råvaror, jordbruks- 
och industriprodukter, samt i andra hand för perso
ner. Bilismens expansion blev det andra stora steget i 
förbättrandet av gods- och persontransporterna. Da
gens stora transaktionskostnadssänkningar sker dä
remot inom sfären för informationsöverföring i vid 
bemärkelse och allt talar för att denna trend kommer 
att vara den dominerande inom överblickbar framtid. 
Lägger vi därtill att västvärldens jordbruk och indu
stri generellt sett befinner sig i en rationaliseringsfas, 
med sjunkande sysselsättning, medan sysselsättnings
ökningarna äger rum inom de i vid mening infor
ma tionshanterande sektorerna, finns det all anledning 
att ifrågasätta vilka effekter väg- och järnvägssats- 
ningarna verkligen kommer att få. Kommer för
bättrandet av tillgängligheten för personer och gods 
att bli så omfattande, i förhållande till kostnaderna 
för utbyggnaden och trafikeringen av näten, att sam

hället verkligen tar ett nytt språng framåt? Eller är de 
stora trafikpolitiska satsningarna - precis som kana
lerna på sin tid - bara ett välmenat försök att komma 
med dyra lösningar som snart är överspelade av historien?

Det faktum att även de framtida stora transaktions- 
kostnadssänkningarna kan förväntas ske inom infor
mationsområdet öppnar för att utvecklingen kan 
komma att ta en annan väg än vad som kan förväntas 
enligt det traditionella, industriella-urbana gods- och 
persontransportperspektivet. Arbete på distans i hem
met någon eller några dagar i veckan är tack vare 
persondatorer och telefax redan en realitet för en stor 
och växande grupp i arbetslivet. Videokonferenssystem 
via det ordinarie telenätet är en nyhet som sannolikt 
får sitt stora genombrott under 1990-talets andra hälft. 
Att dessa nyheter rätt utnyttjade både spar lokal
kostnader på den ordinarie arbetsplatsen och rese
kostnader talar för att det finns tunga ekonomiska 
incitament för att de kommer att spridas och få en allt 
större omfattning inom tjänstesektorn. Detta kommer 
att få effekter på det framtida resandet. Det dagliga 
pendlandet kommer utan tvivel att sjunka när en större 
del av arbetskraften arbetar hemma och det är troligt 
att arbetsmarknadsregionerna tänjs ut och förstoras. 
Om det räcker med att pendla ett par dagar i veckan 
kan längre pendlingsresor accepteras dessa dagar ef
tersom den sammanlagda restiden per vecka ändå blir 
mindre.

Samtidigt som nya metoder för informations
överföring möjliggjort bl.a. distansarbete, kan distans
arbetet ses som ett av många tecken på en omvand
ling av arbetet i sig. Allt fler arbetsuppgifter utförs i 
projektform och informationsutbytet består i växande 
grad av ostrukturerad information, vilket ökar beho
vet av direkta personkontakter.71 Det resande som 
dessa nya arbetssätt genererar skiljer sig från traditio
nella arbetsresor, både vad gäller längd, varaktighet 
och regelbundenhet. Det ställer dock krav på en infra
struktur för persontransporter som kan möta betyd
ligt större fluktuationer i efterfrågan än de nuvarande 
”fasta” resmönstren har. Även i detta perspektiv kan
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således de stora investeringarna i tunga, ”låsta” 
strukturer som järnvägarna och Öresundsbron ifrå
gasättas. Som visat sig sedan 1960 erbjuder Sveriges 
stora ytor och punktuella bebyggelse goda förutsätt
ningar för flygtrafik. Om resandet utvecklas enligt det 
mer föränderliga mönster som här kort beskrivits ta
lar mycket för att flyget, med sina låga kostnader för 
infrastrukturen (flygplatserna) och sin flexibilitet, kom
mer att ha en avgörande roll för de långväga person
transporterna även i framtiden.

De ovan tecknade förändringarna innebär samman
taget att mycket talar för att allt fler i framtiden kom
mer att kunna välja bostadsort efter var de vill bo, 
istället för efter var deras arbetsplats är belägen. För 
landsbygden innebär det på sikt att ”bristen på ar
bete” sannolikt kommer att vara ett mindre problem. 
Istället kommer möjligheterna till fritidsaktiviteter och 
den totala livssituationen att bli en avgörande faktor 
för människors val av bostadsort. Detta kan gynna 
landsbygden, men det kan också vara så att bl.a. det 
större kultur- och fritidsutbudet i städerna attraherar 
människor även fortsättningsvis. I vilken utsträckning 
landsbygden och de mindre orterna blir attraktiva för 
boende kommer att bero på hur konkurrenskraftiga 
de är i fråga om livskvalitet och hur detta begrepp 
kommer att definieras. Det bör dock understrykas att 
för landsbygden och de mindre orterna är detta i hög 
grad en generations- och utbildningsfråga. Ett ökande 
distansarbete kommer att vara starkt kopplat till en 
ökad utbildningsnivå hos nya generationer. Distans
arbete är i alla fall idag inte något det går att ordna 
omskolningskurser kring.

Slutsatsen om den nya trafikpolitikens effekter blir 
således att den ur ett traditionellt industriellt perspek
tiv i sina huvuddrag sannolikt är riktig. Med tanke på 
att Sverige och västvärlden sedan åtskilliga år är på 
väg in i en postindustriell och posturban epok finns 
det dock mycket som talar för att den nuvarande 
trafikpolitiken är ett i sämsta fall tragiskt försök att 
söka framtiden i det förflutna.

De globala marknadsnäten och 
statsmaktens nya utmaningar
Under 1980-talet inträffade en internationellt sett mäk
tig omsvängning i välfärdsstatens och den skatte- 
finansierade sektorns utveckling. Med början i Stor
britannien och USA inleddes en våg av skattesänk
ningar och nedskärningar av offentliga utgifter. Det 
skattefinansierade välfärdssamhället attackerades kraf
tigt av en politiskt och ideologisk nyliberal strömning 
som på många sätt blev lika tongivande som den tidi
gare vänstervågen.

Denna politiskt-ideologiska vindkantring bör när
mast ses som ett tecken på de djupgående samhälls
förändringar som tidigare berörts. De tekniskt-logisti- 
ska förändringar som utgjorde grunden för övergången 
från industrisamhället till det postindustriella medförde 
bl.a. att nya grupper och skick växte fram och bör
jade hävda sina intressen. Förkortningen Yuppies blev 
under en tid den samlade benämningen på dessa grup
per, men det politiska masstödet bakom förändring
arna fanns till största delen hos den växande medel
klass som med rätt eller orätt ansåg sig betala mer än 
man fick ut från välfärdsstaten och som krävde en 
större valfrihet än den som de skattefinansierade 
servicemonopolen erbjöd.

En annan följd av de tekniskt-logistiska föränd
ringar som den nya data- och informationsteknologin 
förde med sig blev den fullständiga globaliseringen av 
penning- och finansmarknaderna och en kraftig till
växt av dessa och andra spekulationsinriktade mark
nader. Expansionen av dessa internationella trans- 
aktionsnät fick oväntade och kraftiga effekter på de 
enskilda staternas möjligheter att föra en egen ekono
misk politik. Politiska styrmedel som valutareglering, 
valutakurs och riksbankens diskonto blev i praktiken 
verkningslösa när den internationella marknaden 
kunde flytta miljarder från det ena landet till det an
dra på tusendelar av en sekund. Staterna, som anpas
sat sina styrmedel till industrisamhällets inhemska och 
internationella varutransaktionsnät, stod i det närmaste
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handfallna inför de nya globala nätens makt. Över
statliga organ som den Europeiska Unionen, EU, har i 
varje fall hittills inte förmått utforma några nya ini
tiativ för en mer stabil institutionalisering av de glo
bala finansmarknaderna, förutom ett valutasamarbete 
vars genomförande i bredare skala sannolikt ligger 
långt fram i tiden.

De statligt administrativa näten har emellertid inte 
bara blivit föremål för indirekta angrepp med påföl
jande försvagning från den internationella nivån. De 
pågående omvälvningarna av ekonomiska och andra 
nät har också avspeglat sig i en frigörelseprocess un
derifrån där kommuner och regioner kräver ökat själv
styre och mindre statliga regleringar av verksamhe
ten. Den svenska staten har i princip bifallit kraven. 
1980-talets frikommunförsök blev så småningom en 
möjlighet för alla kommuner att friare bestämma sina 
organisationsformer. Det ökade regionala självstyre 
som 1995 års regionberedning föreslår för vissa re
gioner ser ut att bifallas och troligen efterhand om
fatta hela riket. Denna försvagning av den statliga 
centralmakten kan ses som en följd av att den indu
striella-urbana planeringsfilosofi, som vägledde det 
centralstatliga välfärdssamhällets uppbyggnad, har 
berövats stora delar av sin materiella grund. Det fak
tum att de moderna centralstaternas uppbyggnad i 
Sverige och andra länder pågått ända sedan 1500-ta- 
let antyder dock att vi kan befinna oss mitt i en histo
riskt sett ännu mer omvälvande process än den kort
variga välfärdsstatens uppluckring. Efter en ca 500 år 
lång utbyggnad av statsmaktens nät tycks vi ha nått 
en vändpunkt. De frågor om statsmaktens legitimitet 
överhuvudtaget som ställs idag, har inte ställts så på 
sin spets sedan 1600- och 1700-talets upplysnings
filosofer sökte en ny roll för statsmakten när det sena 
feodalsamhället föll sönder för borgerskapets växande 
tryck.

Den stabilitet och trygghet som det sena industri
samhällets produktions-, distributions- och redistri- 
butionssnät föreföll kunna erbjuda medborgarna har 
för bytts i instabilitet och otrygghet för stora grupper

som förlitat sig på dessa nät. För andra grupper, som 
blivit delaktiga i de nya växande näten, ofta med in
ternationella förbindelser, har de gamla näten setts som 
en belastning som man gärna frikopplar sig ifrån. För 
statsmaktens del innebär det nya läget ett sökande ef
ter nya former för statens legitimitet; former som ska 
kunna accepteras av såväl dem som är beroende av de 
gamla näten som dem som ”surfar” i de nya.

Det mesta, inte minst den svenska statsskuldens stor
lek, talar för att vi befinner oss i inledningen av en 
långvarig rationaliseringsperiod inom den skatte- 
finansierade sektorn. Konsekvenserna av detta på olika 
samhällsområden är inte helt lätta att överblicka. Det 
kan emellertid inte råda någon tvekan om att den sek
tor som under trettioårsperioden 1960-1990 stod för 
den helt övervägande delen av sysselsättningsökningen 
och, direkt eller indirekt via resursöverföringar och 
subventioner, för en betydande del av nybyggandet, 
nu inte längre kan agera som tillväxtmotor. Den till
växt alla hoppas på kan visserligen, i enlighet med 
svensk tradition, fortfarande indirekt främjas av sta
ten, men den kommer inte att kunna finansieras av 
staten utan måste äga rum inom andra branscher och 
sektorer.

För tätorternas och regionernas utveckling betyder 
detta sannolikt att vi redan gått in i en fas där den 
statliga utjämningspolitiken minskar i omfattning och 
där den marknadsberoende tillväxten enligt gängse 
mönster borde fördelas mer eller mindre ojämnt mel
lan tätorterna och regionerna. Ett stort antal statliga 
myndigheter, vilkas regionala organisationer tidigare 
baserats på länsnivå, har omorganiserats i storregio
ner efter den egna myndighetens behov, vilket betyder 
att regionindelningen skiljer sig åt mellan myndighe
terna. Vissa län har drabbats hårdare än andra av 
denna statliga ”avlövning” i besluts- och planerings
kompetens liksom de rena sysselsättningseffekter 
denna fått. Samtidigt finns det tecken på att vissa de
lar av de skattefinansierade näten, på grund av sin 
strategiska betydelse, undantas från nedskärningarna. 
Det gäller framför allt universiteten och högskolorna
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och betydelsen av detta ska inte underskattas.
Ett flertal undersökningar har de senaste tio åren 

kunnat påvisa ett samband mellan utbildningsnivå och 
befolknings- och sysselsättningsutveckling på kommu
nal och regional nivå.72 I motsats till den äldre regio
nala problembilden där Norrland och Sydöstsverige 
sågs som sammanhängande lågt industrialiserade 
problemområden, kan de nya regionalproblemen be
skrivas som inomregionala problem, där särskilt de 
tre storstadsregionerna men även övriga regioncentra 
med relativt hög utbildningsnivå har en positiv utveck
ling medan övriga kommuner med lägre utbildnings
nivå oftast har en betydligt sämre utveckling.73

Det finns idag inget som talar för att utbildnings
nivån kommer att få mindre betydelse för regioners 
utveckling i framtiden, snarare tvärtom. Det faktum 
att regionala högskolor idag finns etablerade i samt
liga län bör sålunda kunna ses som en viss garanti för 
att de mellanregionala klyftorna inte kommer att nå 
extrema värden. De betydande skillnaderna i resurser 
mellan universiteten och de regionala högskolorna 
borgar dock för att universitetsorterna kommer att 
kunna behålla sin nationella särställning som något 
slags ”tillväxtpoler”.

Den primärkommunala expansionen hejdade från 
och med 1960-talets slut den förväntade avfolkningen 
av Norrlands inland och stora landsbygdsområden i 
södra Sverige. För många av de befolkningsmässigt 
mindre kommunerna är den kommunala skatte- 
utj amningen avgörande för att stora delar av verk
samheten ska kunna upprätthållas. Omfattande 
neddragningar i den skattefinansierade sektorn kom
mer bland annat därför att få mycket allvarliga effek
ter på sysselsättningen i dessa kommuner. Huruvida 
detta kommer att avspegla sig i en ökad utflyttning är 
dock en annan fråga. Dagens och morgondagens ar
betsmarknad skiljer sig nämligen avsevärt från 1960- 
talets. Medan det då fanns ett överskott på arbeten 
för lågutbildade inom industrin och servicesektorn i 
vissa delar av landet, har den lågutbildade idag lika 
svårt att få arbete var han/hon i princip än befinner

sig i landet. Att det blir allt svårare att få jobb genom 
att bara flytta och att det blir allt viktigare med ut
bildning för att få jobb är vad som väsentligen skiljer 
kunskapssamhällets arbetsmarknad från industri
samhällets. Detta kan ses som det enkla huvud
argumentet för att det i första hand är utbildnings- 
infrastrukturens relativa utbredning över landet som 
kommer att avgöra tätorternas och regionernas fram
tida utveckling.

Svenska nätverk genom tusen är 
- slutord
Det ”Sverige” som fanns för tusen år sedan skilde sig 
ofantligt från dagens. Ovanför den rent lokala nivån 
saknade samhället i stort sett all fysisk infrastruktur 
utöver den naturgivna i form av vattendrag och na
turliga hamnar. Den första staden Birka hade tynat 
bort och ett fåtal andra städer stod i begrepp att grun
das. Den kristna kyrkan hade ännu inte byggt ens ett 
glest nät över landet. Någon statsmakt existerade 
egentligen inte.

Under de tusen år som gått har transport- och 
kommunikationsnäten utvecklats och diversifierats på 
ett häpnadsväckande sätt. På motsvarande sätt har 
statsmakten omvandlats från en kringflackande vålds- 
och skatteindrivningsapparat till ett gigantiskt kong
lomerat av juridiska, sociala och ekonomiska nät. 
Under utvecklingens gång har vissa nät förlorat i be
tydelse och upplösts medan andra nät uppstått och 
ökat i betydelse på grund av att de svarat mot nya och 
växande behov. Utvecklingen från ett primitivt exten- 
sivt jordbruk med jakt och fiske till dagens växande 
informations- och kunskapsnäringar har av naturliga 
skäl starkt påverkat - och starkt påverkats av - de 
infrastrukturella näten.

De människor som levde för tusen år sedan visste 
inte vad ”Sverige” var för något och det enda vi vet 
om deras syn på framtiden är det som kristendomen 
respektive asatron förkunnade om livet efter döden.
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Ett tusenårsperspektiv på historien ger anledning till 
ödmjukhet när det gäller framtidsprognoser. Det enda 
vi kan vara riktigt säkra på är att nätverken av olika 
skäl kommer att fortsätta växla i betydelse och att 
detta kommer att få konsekvenser på bl.a. den fort
satta bebyggelseutvecklingen, i vår del av världen lik
som i andra delar. Den viktigaste lärdomen av histo

rien skulle kunna sägas vara att trendframskrivningar, 
baserade på nuvarande eller historiska förhållanden, 
med säkerhet slår fel i det långa loppet. Ett sådant 
konstaterande kan förefalla dystert, men utgör det inte 
i själva verket också en oändlig källa till fortsatt nyfi
kenhet på tillvaron?
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Noter
1 Jfr Pirenne 1936 och 1937.

2 Jfr Heckscher 1931, kap. 7.

3 Jfr dock Polanyi (1944) som ser den ekonomiska nationa
lismen som ett av många uttryck för samhällsaktörernas 
reaktioner på den ”alltför” fria marknaden som industria
lismen och den klassiska liberalismen framskapade. I vår 
begreppssfär kan Polanyis huvudtes beskrivas så att mark
nadsaktörerna skapade nätverk som skydd mot den fria 
marknadens effekter, skydd som även inbegrep utbyggnad 
av statens nätverk.

4 Se exempelvis Werin (1991) sid. 694.

5 Jfr Coase's fundamentala teorem att ekonomins institu
tionella struktur skapas av aktörernas strävan att hålla nere 
de samlade produktionskostnaderna, transaktionskost
naderna och administrationskostnaderna.

6 Huvudstäderna i många länder, däribland Sverige, utgör i 
viss mån ett undantag från detta. Även om de i många fall 
utgjort (och utgör) centra i bördiga jordbruksdistrikt, har 
huvudstäderna också utgjort överordnade urbana magneter 
för hela landet och i vissa fall hela världen. Det är också ett 
faktum att Europas största industriregioner hämtat en större 
del av sin befolkning utifrån, än fallet varit för övriga re
gioner. Med dessa undantag i minne kan det dock hävdas 
att den europeiska urbaniseringen i huvudsak varit en inom- 
regional process.

7 Statsvetaren Robert Putnam (1993) har i sin studie av 
italienska regioner i boken “Making Democracy Work” be
tonat denna slutsats.

8 Se t.ex. Törnqvist (1968) sid. 99-107.

9 Se Pred (1973).

10 Sammanfattningen baseras på Andersson och Strömquist 
(1988) passim.

11 Andersson och Strömquist (1988) sid. 75.

12 Andersson och Strömquist (1988) sid. 12.

13 Westlund (1992) sid. 6f.

14 Se Andersson (1978) och (1985).

15 Andersson (1985) sid. 240.

16 Undantag från detta finns naturligtvis. Lönnroth (1940) 
omnämner t.ex. att biskopen i Skara stift var verksam som 
byggare av broar och härbergen under den äldre medelti
den.

17 Jfr Bergström (1994) sid. 2.

18 Citerat ur Gustafsson (1994) sid. 204.

19 Ibid sid. 204.

20 Lönnroth (1940) passim.

21 Blomkvist (1996) sid. 142f.

22 Heckscher (1957) sid. 56f.

23 Att Teige (Södertälje) existerade som tätort i slutet av 900- 
talet är klart belagt, men därefter saknas säkra tecken på 
tätortsbebyggelse fram till 1300-talet. (Se t.ex. Sveriges 
Nationalatlas. Kulturminnen och kulturmiljövård (1994) 
sid. 110f.). Med tanke på Teiges läge torde dock någon form 
av tätortsfunktion ha funnits även under mellantiden. Söder
täljes historiska problem har dock varit dess närhet till Stock
holm, som uppfattat Södertälje som en konkurrent, bl.a. 
om att fungera som porten till Mälaren. Gång efter annan 
har Stockholm därför ”tryckt ner” Södertälje och bekäm
pat dess utveckling som självständig stadsbildning.

24 Heckscher (1957) sid. 57.

25 Lönnroth (1940) sid. 264.

26 Heckscher (1957) sid. 74 och Högberg (1993) sid. 18f.

27 Heckscher (1957) sid. 55f. och sid. 127ff.

28 Ericsson (1977) sid. 122f. och sid. 130.

29 Bergström (1994) sid. 4.

30 Bergström (1994) sid. 4.

31 Heckscher (1957) sid. 142.

32 Heckscher (1957) sid. 142.
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33 Bergström (1994) sid. 6f.

34 Heckscher (1957) sid. 124. Här fanns givetvis lokala un
dantag. De valloner som kom till de östgötska bruken 
försvenskades snabbt, men de som kom till Uppland stod 
emot försvenskningen under många generationer.

35 Se Johansson (1993) sid. 91.

36 Heckscher (1957) sid.44.

37 Schalling (1932) sid. 8.

38 Citerat ur Ahlström (1985) sid. 7.

39 Gustafsson (1987) sid. 91.

40 Gustafsson (1987) sid. 91.

41 Bergström (1994) sid. 8f.

42 Ahlström (1985) sid. 16f.

43 Inhemska kontra utländska faktorers roll i Sveriges indu
strialisering var ett viktigt debattämne bland svenska eko
nom-historiker under andra hälften av 1970-talet och bör
jan av 1980-talet. Se t.ex. Fridholm, Isacson, Magnusson 
(1976) och Schön (1982).

44 Ett sådant synsätt får dock inte bortse från de närmast 
löjliga överdrifter av statsstödet som särskilt kom textil
manufakturen till del. Medan den merkantilistiska politi
ken i flertalet fall resulterade i en kapitalackumulation på 
nationell och regional nivå, vilken så småningom kom att 
användas i industriinvesteringar, var 1700-talets textil
manufaktur en hopplös understödstagare som med sin låga 
kvalitet t.o.m. hade svårt att hävda sig på den skyddade 
svenska marknaden. Inte ens som grund för 1800-talets 
expansiva textilindustri hade manufakturen någon egentlig 
betydelse. (Se t.ex. Heckscher (1957) sid. 206ff.)

45 Det kan t.ex. nämnas att det var först i 1928 års sjukhus
lag som landstingen fick det direkta ansvaret för lasaretten. 
Provinsialläkarväsendet låg under staten ända till den 30 
juni 1963.

46 Den viktiga handelspartnern under 1600-talet, Holland, 
faller dock utanför detta mönster. Holland förlorade sin 
ledande position till Storbritannien under 1700-talet och

har därefter spelat en mer begränsad roll i både Sveriges och 
andra europeiska länders handel.

47 Se Kuuse (1976) och Kaijser (1994) sid. 121f. Kuuse lyf
ter fram betydelsen av konkurrensen mellan Telegrafverket 
och Stockholms Allmänna Telefonbolag och de därmed föl
jande låga avgifterna som orsak till den höga telefontätheten 
i Stockholm och Sverige. Sverige avvek där från det allmänna 
europeiska mönstret där post- och telegrafverk ofta var (och 
är) en gemensam statlig myndighet, utan konkurrens. Kaij
ser är den som påpekar skillnaderna i telefonkostnader som 
förklaring till de stora skillnaderna i telefontäthet mellan 
särskilt Stockholm och landsbygden.

48 Moberg (1983) sid. 110.

49 För Skarasnätets del kan tilläggas att även de talrika 
kalkstensbrotten i Skaraborg krävde järnvägstransporter.

50 Borås (1933) sid. 317.

51 Se tabell 1 i Strand (1987) sid. 7.

52 Se Kaijser (1994) sid. 160ff.

53 Nilsson (1989) s. 129f. Medan perioden 1800-1835 fak
tiskt kännetecknas av en svagt minskad urbaniseringsgrad 
vänder kurvan uppåt efter 1835.

54 Nilsson (1989) sid. 315f.

55 1757 brukar ibland anges som året för storskiftets infö
rande. Detta år utfärdades också en förordning om 
storskiftesstadgan. Stadgan antogs dock redan 1749. (Se 
Hechscher, 1957, sid. 174).

56 Detta avsnitt bygger huvudsakligen på Westlund (1992a), 
kap. 14.

57 Jfr Adam Smiths yttrande: “Good roads, canals and 
navigable rivers, by diminishing the cost of carrigage, 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...” (Smith 
[1904, sid. 146]).

58 Se Heckscher (1907), sid. 77.
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59 Det bör för ordningens skull framhållas att vid sidan av 
järnvägen var också de metallurgiska framstegen en förut
sättning för lapplandsmalmens exploatering. Med tidigare 
bearbetningsmetoder gav lapplandsmalmen ett mycket då
ligt stål pga. dess höga fosforhalt. När den s.k. basiska me
toden uppfanns mot slutet av 1800-talet kunde detta pro
blem lösas och lapplandsmalmen blev ekonomiskt intres
sant.

60 Rolén (1990) sid. 173.

61 Detta ska inte tolkas så att religionen i sig tappade mark 
under järn vägsepoken, som ju också var de nya väckelse
rörelsernas och frikyrkornas expansionsepok. Järnvägens 
indirekta effekter på det sociala livet i tätorter och städer 
torde, genom att den gynnade andra funktioner än de reli
giösa, främst ha varit differentierande, vilket fick till följd 
att kyrkans tidigare dominerande roll försvagades.

62 Arbetskommissionen (AK) administrerade de dåtida 
beredskapsarbetena för arbetslösa.

63 Godlund och Godlund (1972).

64 Hägerstrand (1988).

65 Se Lundmark och Malmberg (1988).

66 Lundqvists studie har även utförligt refererats i Forslund 
och Karlsson (1992).

67 Isserman, A. och Rephann, T. (1994).

68 Se Söderberg (1984).

69 Se Sverige 2009. En skiss till en nationell vision. Samråds- 
material - februari 1994. Boverket. Följande korta referat 
baseras på kapitel 3 och 6.

70 Ett annat problem som kräver sin lösning är att många 
faktiskt blir illamående på snabbtågen.

71 Se Lorentzon (1994) sid. 46f.

72 Se bl.a. Greenwood och Mueser (1991), Anderstig och 
Lundgren (1992) och Westlund (1993).

73 Se Axelsson, Berglund och Persson (1994).
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STUDIER TILL KULTURMILJÖPROGRAM LÖR SVERIGE

”Kulturmiljöprogram för Sverige” är ett projekt där Riksantikvarie
ämbetet redovisar den kulturhistoriska referensramen bakom det urval 
av områden i Sverige som utpekats såsom riksintressanta för kulturmiljö
vården. Urvalet har skett med stöd av naturresurslagens regler om hus
hållning av de resurser som vår fysiska miljö representerar och det in
går som ett led i kulturmiljövårdens uppdrag att tillvarata det yttre 
kulturarvet - historien som den ger sig till känna i vår yttre miljö - idag 
och för framtiden.

Det är kulturmiljövårdens uppgift att belysa Sveriges historia - hela 
landets och hela folkets - så som den kommer till uttryck i den yttre 
miljön, i områden och objekt som är tydliga bärare av vårt kulturarv. 
Till stöd för detta anger naturresurslagen att samhället, i planering och 
beslut om mark och bebyggelse, skall skydda kulturmiljön från åtgär
der som kan påtagligt skada den. Särskild uppmärksamhet skall ägnas 
sådana områden som är av riksintresse. 1 700 områden har 1987 av 
Riksantikvarieämbetet, efter förslag av länsstyrelserna, utpekats som 
riksintressanta för kulturmiljövården i naturresurslagens mening. De 
finns redovisade i skriften ”Riksintressanta kulturmiljöer i Sverige” som 
Riksantikvarieämbetet har givit ut 1990.

Projektet ”Kulturmiljöprogram för Sverige” fördjupar och förklarar 
den bild av Sveriges kulturhistoria som riksintresseurvalet syftar till att 
förmedla. Det ger perspektiv på vad den yttre miljön, som den ter sig 
idag, kan uttrycka av tidigare generationers verksamhet, villkor och 
strävanden. Det undersöker hur Sveriges historia ännu avspeglar sig i 
den fysiska miljön och sätter in det vi ser i de sammanhang vi måste 
veta något om för att uppfatta och förstå vad vi ser.

För att kunna förvalta det yttre kulturarvet på ett meningsfullt sätt 
måste vi ställa miljöurvalet enligt naturresurslagen i relation till vår 
teoretiska kunskap om miljön som produkt av mänsklig verksamhet 
över tiden. Det är en kunskap som är spridd på många händer och som 
behöver struktureras i nya, tvärvetenskapliga former för att bli tillämp- 
bar på det miljötänkande som vuxit fram inom kulturmiljö vår den och 
som naturresurslagen ger de formella möjligheterna att tillämpa.
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