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1 INTRODUKTION 
 
Är Värmland en region, en del av en region eller ett antal regioner? Tre skilda alternativ, som 
kan ge samma svar: ”Ja”. – Det rätta och riktiga alternativet i det specifika sammanhanget 
hänger samman med vilket perspektiv man där lägger på begreppet region och för vilken tid 
eller tidpunkt. Som jag ser det hör till huvudkomponenterna vid en regionindelning dels 
skalan, dels vad man är ute efter i arbetet, perspektivet, dels tiden det gäller. 
 
Föreliggande arbete utgår från Värmland, som den administrativa region länet utgör i det 
nationella, mer övergripande perspektivet, men med fokus på länets nu sexton kommuner. De 
kan sägas i sig utgöra egna administrativa regioner i ett perspektiv ett steg lägre. Men i såväl 
ett bakåtblickande som ett framåtblickande perspektiv kan de också, oftast kanske 
tillsammans med andra kommuner och i olika konstellationer, ses som både funktionella och 
kulturella regioner, vilka är väl så viktiga och intressanta indelningar. 
 
En övergripande tanke, en arbetshypotes om man så vill, för föreliggande arbete har varit att 
Värmland inte givet är ett enhetligt och homogent Värmland. Det består istället av ett över 
tiden skiftande antal enheter, som kan kallas regioner, med skiftande bakgrund, skiftande 
utvecklingsförlopp, skiftande näringsliv och, förmodligen, skiftande utveckling framöver, 
alltså ett antal Regioner i Värmland. – Summerar man sexton kommuners värden, i olika 
avseenden, till ett genomsnittsvärde för Värmland, då döljs variationer. Detta kan försvåra 
förståelsen för vad som skett, vad som påverkat en utveckling, och vad som påverkar en 
framförliggande utveckling. 
 
En annan övergripande tanke eller arbetshypotes har varit att en orts, en kommuns, en regions 
”arv och miljö” har utgjort och utgör tungt vägande faktorer för möjligheterna att utvecklas. I 
denna tanke ligger bl.a. att näringslivsstrukturen formats under lång tid, i samklang med om-
rådets traditioner och kultur samt de naturgivna förutsättningarna, som läge och naturresurser. 
Annorlunda uttryckt: jag ser historia och geografi som viktiga förutsättningar för dagens och 
morgondagens utveckling. – Jag vill här även, tidigt och öppet, deklarera min föreställning 
om att näringslivets struktur är en starkt påverkande faktor för befolkningsutvecklingen. 
 
Arbetets syfte är dels att ge en bakgrund till hur de nu sexton kommunerna i Värmland vuxit 
fram, dels att visa deras utveckling av folkmängd och näringsliv, samt att utröna om de kan 
grupperas i regioner efter olikheter i befolkningsutveckling och näringslivsstruktur. Nedan-
stående frågor, som i sig även utgör de mer direkta forskningsfrågorna för syftet, har ställts: 
 
• Hur har de nuvarande sexton värmländska kommunerna vuxit fram? 
• Hur har befolkningsutvecklingen sett ut för dessa sexton kommuner? 
• Hur har de sexton kommunernas näringslivsstruktur förändrats? 
• Hur kan en regionindelning av Värmland se ut utifrån befolkningsutveckling och närings-

livsstruktur? 
 
I arbetet har de nuvarande kommunernas territoriella yta ”konstanthållits” tillbaka till 1860-
talet för att söka svar på frågorna ovan, svar som inte skall påverkas av att en mängd 
administrativa territoriella förändringar skett under perioden. De nuvarande kommunerna har 
vuxit fram ur närmare hundratalet administrativa enheter, som skapades genom kommunal-
lagarna från år 1862 då begreppet kommun först dök upp som officiellt administrativt 
begrepp. – Näringslivsstrukturen mäts via sysselsättningstal. 
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Arbetets syfte har inneburit en i huvudsak deskriptiv och kvantitativ inriktning. 
Kommunernas framväxt illustreras i all korthet i ett ”släktträd”, och befolkningsutveckling 
samt näringslivets struktur och utveckling beskrivs via befolkningsstatistik respektive yrkes- 
eller sysselsättningsstatistik. Tidsperioden sträcker sig tillbaka till 1860-talet vad gäller 
kommunernas framväxt och folkmängdsuppgifter, och till 1930-talet för näringslivsuppgifter. 
Anknytningar till tidigare forskning har också gjorts för att få ett breddat underlag för hur 
näringslivet tidigare sett ut i skilda delar av länet. – Historiken i form av statistikens siffror 
över folkmängd och sysselsättningsstrukturer, har sedan kommit att utgöra underlag för en 
enkel kvantitativt inriktad analys av regionala olikheter inom länet. 
 
Kapitel 2 ger en historik över olika administrativa indelningar av Sverige, från medeltidens 
lagsagor till dagens kommuner. – I kapitel 3 ges en kort och översiktlig återblick på 
utvecklingsdrag i Sverige och Värmland vad gäller befolkning och näringsliv. 
 
Kapitel 4 omfattar en diskussion kring i arbetet återkommande begrepp. – Kapitel 5 tar upp 
tidigare forskning inom undersökningens område samt anknyter arbetet till denna forskning. 
Där finns också en del rena faktauppgifter om värmländskt näringsliv, främst för tiden före 
vad mitt statistiska material omfattar. 
 
I kapitel 6 visas några tidigare och senare indelningar av Värmland, indelningar som ansluter 
till arbetets inriktning mot olika regionala indelningar av länet. 
 
I kapitel 7 diskuteras undersökningens uppläggning med avseende på bl.a. metodfrågor. 
Kapitlet tar även upp aspekter på undersökningens källmaterial, samt ger avgränsningar av 
undersökningsperioden, föranledda av tillgång och kvalitet på källmaterial. 
 
Kapitlen 8 utgörs av en koncentrerad redovisning av empiriska resultat gällande de nuvarande 
sexton värmländska kommunerna tänkt att utgöra en form av svar på de tre första frågorna i 
uppställningen på föregående sida. I kapitlet illustreras enkelt kommunernas ”släktträd” 
tillbaka till 1860-talet, samt redovisas befolknings- och sysselsättningsutveckling. Jag har i 
kapitlet undvikit omfattande tabeller och istället försökt illustrera utvecklingsdrag och 
strukturer på ett mer översiktligt sätt i ett par diagram för varje kommun. Delar av bakom-
liggande tabellmaterial har lagts sist som ett appendix, för den som är intresserad av 
detaljsiffror eller granskning av underlag. 
 
I kapitel 9 tas likheter och olikheter i befolkningsutveckling och näringslivsstrukturer upp till 
analys, en analys som kan sägas vara både kvantitativ och kvalitativ till sin inriktning genom 
att statistiska analyser varvas med analyser i diskuterande form. Vad som framkommer i 
kapitlet är tänkt att leda fram till en form av svar på den fjärde frågan i uppställningen, om hur 
en indelning av Värmland i regioner kan se ut. – I kapitel 10 sammanfattas olika region-
indelningar av Värmland. – En sammanfattning av hela arbetet finns i kapitel 11. 
 
Jag skulle avslutningsvis vilja sticka in en ”brasklapp” med en passande formulering, stulen 
från ett helt annat arbete: ”Studien är huvudsakligen deskriptiv, och tar sig följaktligen 
medvetet friheten att ibland peka på problem, utan att för den skull närmare analysera dem.”1 
– Jag har stundtals tagit mig liknande friheter och ibland reflekterat kring förhållanden utan 
att ha belägg eller tillräcklig täckning av önskvärd vetenskaplig halt för dessa kommentarer. 
 

                                                
1 Ds Kn 1979:14, Widberg, J., Från socken till kommunblock, s. 2. 
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2 LÄN, LANDSTING OCH KOMMUN, EN HISTORIK 
 
2.1 Äldre indelningar 
 
I stenålderns slutfas når jordbruket den skandinaviska halvön, med fastare bosättning och 
ökade krav på organisation. Byn var basen i denna primära organisation. Byarna växte 
efterhand samman till bygdelag, som i sin tur växte samman till land och lagsagor. Tinget var 
organet för rättskipning och administration. Bygdelag och land åtskildes främst genom obygd, 
inte av gränslinjer, men en allt tätare odling tvingade fram mer reglerade gränsförhållanden.2 
 
I det medeltida Sverige3 hörde land/lagsaga, härad/hundare och socken till de viktigaste 
indelningarna. Skriftliga spår av ett välutvecklat territoriellt indelningssystem, för såväl lokal-
samhällets som statsmaktens behov, finns från 1200-talet. – Men viss osäkerhet tycks råda om 
utvecklingen av territoriella indelningar i Sverige under tidig medeltid varför en smula skepsis 
mot allt för precisa bestämningar av förhållanden från den tiden bör finnas med i bilden. 

De äldsta territoriella indelningarna i Sverige är ett i forskningen mycket uppmärksammat problem. En rad 
vitt skilda uppfattningar råder angående olika enheters ålder och funktion.4 

 
Landen motsvarade ungefär landskapen, och kom under äldre medeltid i stor utsträckning att 
sammanfalla med lagsagorna, områden med egna lagar. De kom också att bli grundvalen för 
den kyrkliga stiftsindelningen.5 
 
Lagsagorna var indelade i mindre enheter, där den viktigaste enheten var härad (hundare i 
landskapen kring Mälaren). Häradena, med anor från 1100-talet som territoriella enheter för 
statsmaktens behov, hade stor betydelse som primärenheter för rättskipning, administration 
och beskattning.6 
 
Socknen var den kyrkliga primärenheten. Sockenbildningen har skett under lång tidsrymd, och 
ses inte som resultat av central planering.7 
 
 
2.2 Län och länsindelningar 
 
Sverige enades omkring år 1000. De olika landskapen utgjorde dock till stor del självstyrande 
enheter.8 – Länsorganisationen har samband med att den centrala makten växte sig allt 
starkare från 1200-talet och framåt. Slotten kom att utvecklas till centra för lokal och regional 
administration. Slottslän bildades för den centrala maktens kontroll, och som ekonomisk och 
militär bas.9 
 
Länsstyrelsen har utvecklats ur 1500-talets ståthållarväsende. Den ordning som tillkom under 
1600-talet har i stort varit gällande ända in i våra dagar, med samma ställning i statssystemet 

                                                
2 Nordström, L. & Olsson, R., ”Hur landet är indelat”, särtryck ur Det moderna Sverige del 2, s. 214 ff. 
3 Svensk medeltid definieras här till perioden 1060–1520. ”Svensk medeltid brukar räknas från utslocknandet av 
den s k Uppsalaätten (eller Ynglingaätten) 1060 till Stockholms blodbad 1520. Av tradition bestäms gränserna 
för en epok av politiska händelser.” Lindkvist, T. & Ågren K., Sveriges medeltid, s. 1. 
4 Lindkvist, T. & Ågren K., a.a., 9. 
5 Ibid., s. 11. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 Halvarson, A., Lundmark, K. & Staberg, U., Sveriges statsskick. Fakta och perspektiv, s. 1. 
9 Ds Kn 1979:14, a.a., s. 11 f. 
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för länsstyrelsen som för mer än 300 år sedan. Då bakomliggande behov för tillkomsten var 
dels behovet av en effektiv uppbördsorganisation, dels kraven om en över landet likartad 
förvaltning och likartad tillämpning av lagstiftningen.10 – Redan från början fick 
länsstyrelserna och deras chefer, landshövdingarna, två centrala uppgifter, att representera 
statsintresset och att representera de regionala intressena.11 
 
I 1634 års regeringsform indelades Sverige för första gången i egentliga förvaltningsområden, 
hövdingedömen, senare kallade län. Närke tillsammans med Värmland kom att utgöra ett län 
fram till år 1779.12 Indelningsändringar, i äldre tid, gjordes åren 1642, 1772, 1779 och 1810. 
Vid ändringen år 1779 bildades Värmlands län genom uppdelning av det gemensamma 
Närkes och Värmlands län.13 – Genom sammanslagningar år 1999 förändrades 
länsindelningen återigen, dock inte för Värmlands del.14 
 
Notervärt ur ett värmländskt perspektiv är att det förefaller som att 1779 är det år som 
”Värmland återigen blev Värmland”, administrativt/judiciellt. Värmlands län, från 1779 och 
av i dag, är påfallande likt Värmlands lagsaga från den tidiga medeltiden, enligt figur 2:1. 
Nästan ett millennium ligger här emellan. 
 
Figur 2:1. Indelningen i lagsagor vid början av medeltiden 

 

 
 
Källa: Nordström, L. & Olsson, R., ”Hur landet är indelat”, särtryck ur Det moderna Sverige del 2, s. 216 

                                                
10 Brändström, D., Grimlund, B. E. & Ricknell, L., Län, landsting, kommun. Regional och lokal förvaltning i 
Sverige, s. 97. 
11 Halvarson, A., Lundmark, K. & Staberg, U., a.a., s. 136. 
12 Ett undantag gäller för perioden 1639–1654, då Värmland och Dalsland utgjorde eget län med egen 
landshövding. Dyrssen, G., ”Värmlands civilförvaltning och jurisdiktion” i Hildebrandsson, H.H. & Samuelsson, 
S. (red.), En bok om Värmland del II, s. 1. 
13 Nordström, L. & Olsson, R., a.a., s. 232. 
14 Halvarson, A., Lundmark, K. & Staberg, U., a.a., s. 138. 
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I en artikel i Nationalencyklopedin, signerad Göran Dahlbäck, professor i historia, konstateras 
också likheter mellan det medeltida och nutida Värmland: 

V. som länge var glest befolkat, tycks under medeltiden i stort sett ha omfattat samma område som i dag, 
med undantag för att Nordmarks härad först på 1570-talet fördes dit.15 

 
Notervärt är även att landskapet Värmland under medeltiden och fram till år 1815 räknades 
till Götaland.16 – Men samtidigt tycks kontakterna med Norge varit starka: 

Värmland uppehöll under medeltiden mycket nära kontakter med Norge och tycks ibland ha varit mer ett 
norskt än ett svenskt landskap. Om detta vittnar bl.a. att V:s äldsta territoriella indelning bar den norska 
benämningen ”syssla” (Öster- respektive Västersyssla).17 

 
Widberg framhåller en intressant och väsentlig skillnad mellan två parallella indelningar på 
den regionala nivån, län och landskap. Landskapen var en form av indelning som på ett 
naturligt sätt växt fram ur de gamla menigheterna med byn som innersta kärna. Det rådde i 
landskapen en hög grad av materiell och kulturell homogenitet, och avgränsningen mellan 
landskapen följde ofta naturgivna förhållanden. Landskapen hade alltså en materiell 
förankring, såväl i produktion som i naturen. – Länen däremot var ett uttryck för den centrala 
maktens ökade behov av skatter, samordning och kontroll. Även om länsgränserna i stor 
utsträckning följde landskapsgränserna så var skillnaden fundamental, och är så fortfarande 
menar Widberg, mellan landskap och län. Landskapen växte fram nedifrån, direkt och 
materiellt förankrade, medan länen styrdes och organiserades uppifrån, av centralmakten.18 
 
En reflektion till ovan är om det är här man kan hitta en väsentlig faktor till att landskapen 
och landskapsindelningen fortfarande har en så livskraft och popularitet. I offentliga samman-
hang, som administrativa och juridiska, kan väl landskapen sägas vara obsoleta företeelser. 
Men landskapsbegreppet synes fortleva i det allmänna medvetandet som en tradition19. 
 
 
2.3 Landsting 
 
Landstingen20 tillkom i och med inträdet av år 1863, i samband med att socknar blev 
landskommuner genom 1862 års kommunalförordningar21. Landstingen följde i princip 
länsgränserna. Avsikten med landstingen var att skapa ett organ för handhavanden av ärenden 
av kommunal natur som var gemensamma för större områden än primärkommunerna.22  
 
Landstingens tillkomst var även ett svar på krav om någon form av folkligt valda länsorgan. 
Det skapades en länsrepresentation som i viss mån skulle balansera den centraliserade 
statsmakten. Noteras skall också att några större städer stod utanför landstingen.23 

                                                
15 Nationalencyklopedin del 20, s. 140. 
16 Ibid., s. 141. 
17 Ibid. 
18 Ds Kn 1979:14, a.a., s. 29. 
19 Ibid., s. 10 f. 
20 Det ursprungliga begreppet landstingskommun ersattes med begreppet landsting i den nya kommunallagen 
som infördes 1992. Halvarson, A., Lundmark, K. & Staberg, U., a.a., s. 151. 
21 Med 1862 års kommunalförordningar avses kungliga förordningar om kommunalstyrelse på landet, om 
kommunalstyrelse i stad, om kyrkostämma med kyrkoråd och skolråd samt om landsting. I samband med 
representationsreformen 1866 fick förordningarna ställning som lag. Halvarson, A., Lundmark, K. & Staberg, 
U., a.a., s. 154. 
22 Nordström, L. & Olsson, R., a.a., s. 228. 
23 Brändström, D., Grimlund, B. E. & Ricknell, L., a.a., s. 24 ff. 



 

 6 

 
Wetterberg ger en bild av en trevande start för landstingen, utan någon klar uppgift och roll: 

Kommunerna och landstingen har samma historiska ursprung: kommunalförfattningarna 1862. Men medan 
kommunerna grep tillbaka på socknarnas och städernas självstyrelse, så var landstingen en nyskapelse. 
Landstingens roll var ursprungligen inte alldeles självklar. --- Landstingen fick i förstone inga särskilda 
uppgifter utan skulle ”rådslå och besluta om för länet gemensamma angelägenheter”, och trevade sig fram 
mot sådant som varken staten eller kommunerna tog hand om. Så småningom utvecklades sjukvården till 
landstingets huvuduppgift, men först i 1922 års sjukvårdslag markerades detta tydligt.24 

 
En koppling kan göras mellan den styrka traditionen för landskapen har som territoriellt 
begrepp, som jag pekat på ovan, och det ifrågasättande för landstingens existens som 
blommade upp och har fortgått från slutet av 1980-talet25. En intressant fråga, och en 
spekulation, är då om folklig förankring respektive brist på folklig förankring kommer till 
uttryck här. 
 
 
2.4 Kommun 
 
2.4.1 Från socken till kommun, ett sammandrag 
 
Statistiska Centralbyrån ger i en redogörelse för den demografiska statistiken en tämligen 
koncentrerad historik över omvandlingen från socken till kommun via 
kommunindelningsreformer och kommunsammanslagningar.26 Den återges här, ytterligare 
koncentrerad. Tre väsentliga årtal för förändringar kan urskiljas: 1862, 1952 och 1971, men 
förändringar har skett därutöver. Omvandlingsförloppet som det beskrivs nedan visas också 
schematiskt i figur 2:2. 
 
Genom 1862 års kommunallagstiftning indelades landet för första gången i kommuner. 
Lagstiftningen hade två huvudsyften, dels att skapa lokala förvaltningsorgan, dels att bereda 
medborgarna tillfälle att deltaga i förvaltningen av allmänna angelägenheter. På landsbygden 
bildades en kommun, landskommun, av varje socken, medan städerna och vissa köpingar 
bildade egna kommuner. Tätorter och glesbygd ansågs ha så skilda intressen och 
samhällsuppgifter att de borde vara uppdelade på skilda kommuner. 
 
De närmare 2 400 landskommunerna hade mycket varierande areal och folkmängd. 
Samhällsförändringar gav allt större krav och många fick problem med ekonomisk bärkraft. 
Behovet av en kommunreform blev allt starkare. En ny kommunindelning trädde i kraft 1952 
och minskade det totala antalet kommuner i riket till drygt 1 000. 
 
En fortgående utflyttning från glesbygden och strukturomvandling i näringslivet medförde allt 
större skillnader mellan kommunerna i fråga om befolkningsmässigt och ekonomiskt 
underlag. Ökade krav på samhällsservice gav samverkansbehov över kommungränser. 
Sammanslagning av kommuner till kommunblock sågs som en etapp på vägen till en ny 
kommunindelning. De nya kommunerna skulle hänga samman näringsgeografiskt, 
kommersiellt, ekonomiskt och kommunikationsmässigt och vara uppbyggda kring 
centralorter. År 1971 genomfördes en kommunreform som innebar att antalet kommuner 
minskade till under 300, och uppdelningen i landskommuner, köpingar och städer försvann, 
för att ersättas av det enhetliga begreppet kommun. 
                                                
24 Wetterberg, G., Kommunerna, s. 232. 
25 Ibid., s. 232 f. 
26 FoB, Folk- och Bostadsräkningen 1970 del 4, s. 84 f. 
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Ur ett värmländskt perspektiv kan noteras att av de år 1863 ursprungliga cirka nittio 
landskommunerna, köpingarna och städerna blev det år 1971 sexton kommuner. Två av dessa, 
Hammarö och Munkfors, förblev oförändrade till sitt territoriella område. 
 
Kännetecknen för en kommun27 är bl.a. att den utgör ett specifikt territoriellt, geografiskt 
område, att den utgör en juridisk person skild från de enskilda kommunmedlemmarna och att 
den har beskattningsrätt och myndighetsutövande funktioner.28 
 
Begrepp av territoriell art som är aktuella i historiken för dagens kommuner och det nu 
enhetliga kommunbegreppet är i främsta hand socken, landskommun, stad och köping, i någon 
mån även municipalsamhälle och municipalköping, samt även storkommun och kommunblock 
som tillhörande de andra begreppen. 
 
Figur 2:2. Omvandlingen av kommunala enheter 1843–1992 
 

 
 
Källa: Halvarson, A., Lundmark, K. & Staberg, U., Sveriges statsskick. Fakta och perspektiv, s. 155 
 
 
2.4.2 Socken och landskommun 
 
Socken 
 
”… kommunindelningen på landsbygden tillskapades genom 1862 års kommunallagstiftning 
och byggde i allt väsentligt på den gamla sockenindelningen, vilken i sin tur var av kyrkligt 
ursprung.”29 

                                                
27 Gäller även för landsting. 
28 Halvarson, A., Lundmark, K. & Staberg, U., a.a., s. 151. 
29 Historisk statistik för Sverige, del 1. Befolkning, s. 14. 
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Det är Historisk statistik för Sverige som i en kärnfull mening ger en i tiden långt tillbaka 
gående bakgrund till landskommunernas tillkomst. – Värt att poängtera här är, enligt min 
mening, att en ursprungligen rent kyrklig indelning finns som bakgrund till de borgerliga 
primärkommunernas30 geografiska, territoriella utformning. 
 
Socknarna ses som sprungna ur urgamla principer i Sverige om lokal självstyrelse: 

Den lokala självförvaltningen har alltid spelat en viktig roll i Sverige, och sedan urminnes tider fanns det en 
princip som fastslog att de lokala, folkliga menigheterna själva skulle handha den lokala självstyrelsen. 
Denna anknöt till bl.a. byn, socknen, häradet, staden och landskapet. Med undantag från staden, som 
beviljades sina speciella rättigheter från centralt håll, utgör alla dessa menighetsbildningar exempel på 
spontant framvuxna enheter.31  

 
Wångmar ger en återblick på sockenbildningen i Sverige. Socknarna anses ha uppkommit i 
anslutning till kristendomens införande med början på 1000-talet, en koppling som dock inte 
är oomstridd inom forskningen. Processen med sockenbildning var slutförd för landet som 
helhet vid 1300-talets början. Namnet socken syftar på den menighet som besökte samma 
kyrka, den kyrka som man hade ett gemensamt ansvar för att bygga, underhålla och hålla med 
präst. Socknens territorium utgjordes av sockenmännens jord, vilket bl.a. gav en föreskrift i 
landskapslagarna om att en gård inte utan tillstånd fick överföras till annan socken. Städerna 
utgjorde i allmänhet egna socknar.32 
 
Socknen kom även att fungera som en borgerlig kommun då inte bara kyrkliga ärenden 
avgjordes på stämman.33 På landsbygden behandlades gemensamma angelägenheter på 
sockenstämman under kyrkoherdens ledning. Stämmans uppgifter angavs helt allmänt som 
vård av kyrkans och socknens angelägenheter. Utöver de kyrkliga ärendena kunde sådant som 
väghållning, omhändertagande av fattiga och hållande av sockenmagasin diskuteras.34 
 
Reformationen innebar förändringar för den lokala styrelsen. Kungen och hans 
förvaltningsorgan övertog i huvudsak de administrativa maktbefogenheter som biskopen 
tidigare hade, och socknens företrädare fick karaktär av statsorganens förlängda arm.35 – I och 
med att jordeböcker för grundskatter upprättades kom socknen även att bli basenheten i den 
statliga skatteuppbörden. Härigenom fick socknen sin tredje funktion, jordebokssocken, 
utöver de tidigare kyrkliga och borgerliga funktionerna.36 
 
Sockenstämmornas arbete och sockensjälvstyrets utformning förändrades över tiden. 
Förordningen om sockenstämmor från år 1817 ses som ”den första av seklets tre kommunala 
reformer”37, medan kommunalförordningarna av 1862 beskrivs med orden ”den tredje och 
viktigaste av seklets reformer av den lokala förvaltningen”38. 
 
Vad låg bakom förändringstankarna under 1800-talet? I korthet bör även detta beröras. Man 
pekar bl.a. på diskussioner under 1800-talets första del om stora frågor som påverkade 
                                                
30 SOU 1978:32, Ny indelningslag för kommuner, landstingskommuner och församlingar, s. 71. 
31 Ds Kn 1979:14, a.a., s. 22. 
32 Wångmar, E., Från sockenkommun till storkommun, s. 63. 
33 Nordström, L. & Olsson, R., a.a., s. 218. 
34 Nilsson, L., ”Kommunernas plats. Indelningsreformer i historiskt perspektiv” i Aronsson, P., Nilsson, L. & 
Strömberg, T. (red.), Storkommunreformen. Striden om folkhemmets geografi, s. 14. 
35 Wångmar, E., a.a., s. 63. 
36 Nordström, L. & Olsson, R., a.a., s. 218. 
37 Nilsson, L., a.a., s. 15. 
38 Ibid., s. 17. 
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socknarnas självstyre och ansvarsområden. Exempel som ges är inom skolväsendet, med den 
första folkskolestadgan 1842, inom fattigvården, med en fattigvårdsförordning 1847, samt 
representationsreformen, med ståndsriksdagens avskaffande 1866.39 
 
Det finns även synpunkter av något annorlunda karaktär, därtill i viss mån pekande åt helt 
olika håll. En synpunkt kan sägas bygga på tankar om en decentraliseringstendens, inom 
politikens fält, och en annan på en centraliseringstendens, då inom näringslivsområdet. 
 

Under inflytande av den decentraliseringsvåg, som gick över Europa under första hälften av 1800-talet, kom 
den kommunala organisationen i Sverige under alltmer intensiv diskussion. Önskemålet blev att den 
kommunala enheten, socknen, skulle inom en av staten given ram fritt få bestämma över sina egna 
angelägenheter. När dessutom tendenser växte fram mot en klar en uppdelning mellan kyrkliga och statliga 
lokala intressen, kom man till en situation, där man kunde lägga grunden till den moderna kommunala 
strukturen. Det skedde 1862. 40  

 
Den begynnande industrialiseringsprocessen, med en dit hörande omfattande 
befolkningsomflyttning innebärande en påtaglig koncentration till städerna, gav omvälvande 
förändringar i produktions- och boendemönstren i 1800-talets samhälle. Detta ses som en 
annan avgörande faktor för kommunreformen 1862, då landskommunerna skapades. 
 

Det gamla traditionella bondesamhället kännetecknades bl.a. av ett ”decentraliserat” befolknings- och 
produktionsmönster, och kraftiga, av traditionen och den gemensamma kulturen formade bindningar mellan 
medlemmarna i de olika lokala enheterna. Detta var en samhällsorganisation som på ett naturligt sätt låg till 
grund för den typ av lokal förvaltning – socknen – som man då hade. Men samhället höll långsamt på att 
förändras, och ett nytt produktionssätt började växa sig allt starkare. I mitten av 1800-talet bodde visserligen 
fortfarande ¾ av Sveriges befolkning på landsbygden, men den situationen skulle inte behållas länge till. 
Hela den period som leder fram till det industriella genombrottet, vilket för Sveriges del vanligen förläggs 
till omkring 1870, markeras av en rad omvälvningar som bryter upp det tidigare stabila bondesamhället. 
Därmed förstörs också grunden för bondesamhällets förvaltningsformer.41 

 
Landskommun 
 
1862 års kommunreform 
 
De drygt 2 350 landskommunerna som skapades genom 1862 års kommunalförordningar har 
sitt ursprung i den gamla socknen. Vissa indelningsändringar har gjorts därefter, men i stort 
sett överensstämde indelningen i landskommuner med de gamla socknarna fram till 1952 års 
storkommunreform.42 – Under den cirka 90 år långa perioden nybildades ett 50-tal 
landskommuner genom delning och cirka 120 förändrades såtillvida att de endera blev städer 
och köpingar eller inkorporerades med städer och köpingar.43 
 
Genom förordningarna gjordes en striktare uppdelning mellan borgerliga och kyrkliga 
ärenden, men geografiskt gjordes ingen skillnad mellan landskommun och församling. De 
kyrkliga frågorna skulle skötas av församlingen, de borgerliga av den borgerliga kommunen. 
Till kyrkliga frågor räknades ända in på 1900-talet folkskolan. Fattigvården var under lång tid 
landskommunernas viktigaste uppgift. För att finansiera sina åtaganden fick kommunerna rätt 
att ta ut skatt. Kommunalstämma eller kommunalfullmäktige ersatte sockenstämman, och det 

                                                
39 Ibid., s. 16. 
40 Brändström, D., Grimlund, B. E. & Ricknell, L., a.a., s. 21. 
41 Ds Kn 1979:14, a.a., s. 30. 
42 Nordström, L. & Olsson, R., a.a., s. 219. 
43 Wångmar, E., a.a., s. 73. 
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verkställande organet blev kommunalnämnden i stället för sockennämnden.44 – 1862 års 
kommunalförordningar skulle komma att betyda förverkligandet av kommunal självstyrelse i 
modern mening.45 
 
Man har på skilda håll sett kritiskt på lagstiftarnas val av socknarna som territoriellt underlag 
för landskommunerna. Man kan ana en outtalad kritik om brist på framsynthet, i något fall om 
politiskt spel på hög nivå. Kritiken har dock i sak varit sammanfallande: kommunerna blev 
redan från början för små. 
 

Genom anknytning av kommunbegreppet till sockenindelningen med dess medeltida anor blev 
kommunindelningen redan från början oregelbunden och splittrad. Olägenheterna framträdde allt mer 
genom förändringar i befolkningsunderlag som innebar folkminskning på den rena landsbygden och tillväxt 
i städer och tätorter.46 – Den kommunala indelningen 1862 års kommunallagstiftare stannade för var den 
sedan lång tid etablerade socknen. Detta skedde dock efter en viss tvekan i valet mellan andra större enheter 
såsom härad, prosteri och pastorat. Många socknar var emellertid redan vid denna tidpunkt 
befolkningsmässigt så svaga att man var tveksam om de ens kunde klara av att bedriva skolverksamhet 
enligt 1842 års folkskolestadga.47 

 
Nils Stjernquist påpekar att representationsreformen, varigenom ståndsriksdagen ersattes av 
tvåkammarriksdagen, innebar stora förändringar för adeln och prästerna och kompromisser 
behövdes. Det gällde då att sockra förslaget för förlorarna om det skulle gå igenom. 
Prästernas sockerpiller var bl.a. att prästernas ledande ställning på det lokala planet kom att 
bevaras för lång tid framöver, genom att sockenindelningen lades till grund för 
kommunindelningen på landet, och kyrkoherden var självskriven ordförande i kyrkoråd och 
skolstyrelse samt ägde rätt att delta i kommunalnämndens beslut. Ett alternativ som 
diskuterades var att lägga häradsindelningen till grund för kommunindelningen, en minst lika 
naturlig indelningsgrund menar Stjernquist. Han suckar också: 

Det må vara tillåtet att framhålla att, hade så skett, hade vi sluppit de stora och genomgripande 
kommunindelningsreformer som tvingades fram på 1950-, 60- och 70-talen under starka menings-
motsättningar.48 

 
1952 års storkommunreform 
 
Den process som ledde fram till storkommunreformen 1952 inleddes i riksdagen redan 1939, 
en nästan 13 år lång process. Den förefaller dock att ha varit nödvändig. – År 1943 hade 
hälften av landskommunerna mindre än 1 000 invånare, den minsta enbart 78 personer, och 
det var förre än en fjärdedel av landskommunerna som kom över 2 000 invånare. I den 
proposition som lämnades till riksdagen rekommenderades inte sammanläggningar mellan 
städer och landskommuner. Avsikten var inte att bygga de nya större kommunerna utifrån de 
större tätorterna.49 – Det sista påpekandet ser jag som en väsentlig skillnad mot direktiven för 
kommunblocksreformen och därmed hur 1971 års kommunindelning skulle komma att 
utformas. 
 

                                                
44 Nilsson, L., a.a., s. 17 f. 
45 Brändström, D., Grimlund, B. E. & Ricknell, L., a.a., s. 22. 
46 Nordström, L. & Olsson, R., a.a., s. 222. 
47 Brändström, D., Grimlund, B. E. & Ricknell, L., a.a., s. 28. 
48 Stjernquist, N., Tvåkammartiden. Sveriges riksdag 1867-1970, s. 36 ff. 
49 Wångmar, E., ”Storkommunens genomförande – nationellt och lokalt” i Aronsson, P., Nilsson, L. & 
Strömberg, T. (red.), Storkommunreformen. Striden om folkhemmets geografi, s. 55 ff. 
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Storkommunreformen 1952 innebar väsentliga förändringar för landskommunerna. Wångmar 
lyfter fram två väsentliga förändringar, utöver den rent geografiska omstrukturering som 
reformen innebar genom att man gick ifrån den gamla sockenindelningen. 

För det första innebar storkommunreformen i flertalet fall att en synnerligen lång tradition av 
sockensjälvstyre bröts. Till denna var en relativt stark lokal identitet kopplad, vilket i vissa fall medförde ett 
kraftigt lokalt motstånd mot reformen. Reformen kan därför ses som ett vägval mellan tradition och 
modernitet. --- För det andra blev storkommunreformen bara en etapp på vägen mot dagens storskaliga och 
centraliserade kommunstruktur, där kommunerna är en viktig del i välfärdsproduktionen.50 

 
Wångmar påpekar att antalet kommunala förtroendeuppdrag nu sjönk avsevärt, mellan 1951 
och 1974 med nästan 80 %. Tjänstemännens inflytande stärktes på politikernas bekostnad. 
Wångmar menar att ”den gamla lekmannaförvaltningen som länge hade levt kvar i flertalet 
landskommuner hade istället successivt ersatts av en tjänstemannaförvaltning”.51 
 
Utgångspunkten för storkommunreformen blev att en landskommun behövde få en 
normalstorlek på 3 000 invånare. Tunga faktorer som påverkade storleksbehovet var 
ekonomisk bärighet, skola, socialvård och hälsovård. I den kommunindelning som trädde i 
kraft 1952 sjönk antalet landskommuner från i runda tal 2 300 till 800. 52 
 
Även storkommunreformen utsattes för kritik, även här för att ha varit otillräcklig, men också 
för att ha tagit alltför stor hänsyn till traditioner. Kritiken kom snabbt, t.o.m. före 
genomförandet från några.53 
 
1964 års kommunblocksreform och 1971 års kommunreform 
 
Redan kort efter genomförandet av storkommunreformen inleddes diskussioner om ytterligare 
reducering av antalet kommuner, främst på grund av en ogynnsam befolkningsutveckling för 
ett stort antal av dem, men även på grund av allt mer omfattande kommunala uppgifter. En 
minsta befolkningsstorlek på 8 000 invånare diskuterades, med en förhållandevis stor del av 
dessa samlade i eller i närheten av den blivande kommunens centrum. I ett övergångsskede 
skulle dessa framtida kommuner kallas kommunblock, återspeglande att man inom rådande 
länsgränser skulle gruppera näraliggande kommuner som senare skulle bli en enda kommun. 
År 1964 skapades 282 kommunblock, att inledningsvis införas frivilligt, senare tvångsvis. 
Genom den fortgående sammanslagningen blev skillnaden mellan landskommuner och städer 
allt mindre, och 1971 infördes det enhetliga begreppet kommun.54 
 
Ett antal, och som jag ser det, väsentliga faktorer för en nödvändig kommunombildning förs 
fram enligt nedan (min kursivering): 

Ett antal element har under 1950-talet bidragit till att förändra betingelserna för kommunernas geografiska 
struktur. Strukturomvandlingen av det svenska samhället fortgick i accelererad takt under efterkrigstiden och 
skapade en geografisk koncentration av näringsliv och service. Trafikmedlens utveckling, framförallt bilens 
ökade användning, skapade nya rörelse- och aktivitetsmönster. Urbaniseringen innebar en ökande 
polarisering mellan stad och landsbygd, och antalet kommuner med låga befolkningstal ökade. --- Dessutom 
har en rad nya kommunala uppgifter tillkommit, och tillsammans med den övriga förvaltningsexplosionen, 
ökade de behovet av större befolknings- och skatteunderlag. En spontan regionalisering hade uppstått med 
grundval i befolkningens nya aktivitetsmönster, och de områden som dessa omfattade stod i åtskilliga fall 

                                                
50 Wångmar, E., Från sockenkommun till storkommun, s. 229. 
51 Ibid., s. 230. 
52 Nordström, L. & Olsson, R., a.a., s. 223. 
53 Ds Kn 1979:14, a.a., s. 57. 
54 Nordström, L. & Olsson, R., a.a., s. 223 ff. 
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inte i överensstämmelse med de administrativa områdena. --- Den ekonomisk-geografiska och demografiska 
utvecklingen under efterkrigstiden ryckte helt enkelt undan underlaget för indelningen i storkommuner.55 

 
Ett centralortstänkande kopplat till eftersträvade stordriftfördelar kom att i hög grad att prägla 
diskussionerna om nödvändigheten av en ny kommunal indelning. Därtill kom att 
kommunerna i en allt större omfattning integrerades i den översiktliga samhällsplaneringen, 
med ett utökat kommunalt ansvar. Det innebar en stärkt kommunal självständighet, men 
samtidigt en högre grad av integration mellan statliga och kommunala uppgifter.56 
 
Hård kritik över kommunblocksreformen framfördes. En väsentlig skillnad i kritiken jämfört 
med vad som fördes fram kring tidigare reformer var att man nu menade att kommunblocken 
var för stora, tidigare blev de nybildade kommunerna för små. Kärnpunkten kring 
problematiken ses ligga i kommunens effektivitet kontra dess demokrati, ett inte alltid lättlöst 
problem.57 
 
Den 1 januari 1974 var kommunblocksreformen genomförd. Till skillnad från de äldre 
kommuntyperna (landskommun, storkommun), som fortfarande hade starkt samband med den 
traditionella sockenindelningen var kommunblocken en på näringsgeografiska principer 
grundad funktionell enhet. Identiteten med sockenstrukturen var därmed upplöst. Den år 1971 
införda enhetliga kommuntypen upphävde också de förvaltningsmässiga skillnaderna mellan 
landskommun, stad och köping.58 
 
 
2.4.3 Stad och köping 
 
Stad 
 
Magnusson framhåller att det var först på 1200-talet som Sverige får ett fungerande 
stadsväsen, även om det redan tidigare fanns koncentrationer som man kanske kan kalla 
städer. Tidiga exempel här är Birka och Sigtuna från 800- och 900-talen. Men det var under 
1200-talet som antalet städer ökade, och det var då som Visby fick den första specifika 
stadsrätten, och det var i slutet av 1200-talet som de första stadsprivilegierna kom.59 – Vid 
1800-talets början fanns i Sverige 82 orter med särskilda privilegier som garanterade dem 
ställning och status som städer. Variationerna i storlek mellan enskilda städer var betydande, 
de flesta var små. Sammanlagt grundades det tio nya städer under 1800-talet. Efter att Säffle 
fått stadsrättigheter år 1951 bestod det svenska stadsväsendet av 133 orter och några 
ytterligare städer bildades ej därefter. Sverige blev formellt sett ett land utan städer i och med 
att en enhetlig kommuntyp infördes den 1 januari 1971.60 
 
Nilsson ger en näringshistorisk bild för städerna. Det var orter dit statsmakten i fiskalt syfte 
ville lokalisera handel, hantverk, manufaktur m.m. Städernas exklusivitet sökte staten skydda 
och garantera genom ett system av privilegier, lagar och förordningar. Städerna hade även 
andra särdrag än de näringsmässiga och ekonomiska. Förvaltningsmässigt skulle de skötas på 
ett sätt som avvek från förhållandena på landsbygden. Vidare var rättsväsendet annorlunda 
utformat i städerna, vilka bildade egna jurisdiktionsområden. 
                                                
55 Ds Kn 1979:14, a.a., s. 59. 
56 Ibid., s. 60 ff. 
57 Ibid., s. 80 f. 
58 Ibid., s. 86 f. 
59 Magnusson, L., Sveriges ekonomiska historia, s. 113. 
60 Nilsson, L., Den urbana transitionen, s. 35-46. 
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Den näringsmässiga särställning som städerna hade i det svenska samhället upplöstes 
successivt. Genom en serie av reformer från 1770-talet fram till 1864 infördes full 
näringsfrihet i Sverige och städernas privilegium att ensamma driva borgerlig näring var 
brutet. Därmed var också den bas undanryckt som tidigare garanterat städerna deras 
samhälleliga ställning. – Kommunallagarna av år 1862 gav Sverige en ny administrativ 
struktur. Genom dessa lagar fick Sverige också en ny form av stad, en stad som var bättre 
lämpad än vad den gamla varit att möta det industrisamhälle som höll på att växa fram. Det 
var en industrialismens stad som nu administrativt och juridiskt funnit sin form. – Formellt 
sett var det kommunreformerna från 1952 fram till 1971 som avskaffade städerna, men i 
realiteten hade de redan före reformerna spelat ut sin historiska roll. Kommunreformen 1971 
skapade en kommunaladministrativ struktur som var bättre lämpad för servicesamhällets 
krav.61 
 
Socknarnas tillkomst knyts gärna till kyrkan, städernas till handeln, diametrala motsatser 
sakralt respektive profant, om man så vill. Exempelvis skriver Nordström & Olsson: ” Stadens 
utvecklingslinje skiljer sig markant från socknens och landskommunens. Städernas uppkomst 
betingades ursprungligen av handeln.”62 – Men det finns ifrågasättanden till den bilden av 
städernas tillkomst, vilket jag ser som intressant. Man menar istället att kyrkan kan ha ett 
finger med i spelet även här, i gott sällskap med statsmakten. Kungen eller kyrkan har spelat 
en större roll än vad man tidigare ansett, genom att exempelvis via privilegier skapa 
möjligheter för handeln i städerna. Men det bakomliggande motivet var egentligen behovet av 
en maktbas. – Hagerman diskuterar medeltidsstädernas tillkomst och skriver: 

Förr brukade man föreställa sig att det var handelsverksamheten i sig som gav upphov till att städerna 
bildades. Men idag framstår de medeltida städerna inte längre som uppkomna genom några spontana 
processer.63 

 
Blomkvist pekar direkt på ”makthavarnas” roll för stadsbildningarna, när han kritiskt tar upp 
Eli Heckschers forskning från 1920-talet om det svenska stadsväsendets framväxt: 

… ett av de antaganden Heckscher byggde sin tes på [var] att de medeltida städerna skulle ha tillkommit 
utan statsmakternas medverkan. --- Städer antogs i huvudsak vara grundade av företagare, särskilt 
fjärrhandlare. --- Det förefaller troligt att kungarna, kyrkan och stormännen varit den starkare parten, när de 
första städerna grundades. --- Enligt senaste forskning var det alltså rikets ledare och överskikt som beredde 
plats för städerna. --- Allt vad vi lärt oss efter 1923 om vårt stadsväsen från medeltiden intill 1600-talet tyder 
således på att Heckschers alexanderhugg mot den traditionella stadspolitiken var missriktat.64  

 
Sockenstämmor hölls även i städerna, de första är kända från 1600-talet. Men de viktigaste 
organen för städernas självstyre var magistraten, som bestod av borgmästare och rådmän, och 
den allmänna rådstugan. I och med 1862 års kommunalförordningar blev magistratens roll 
främst som domstol, och den allmänna rådstugan ersattes av ett fullmäktige. Drätselkammaren 
blev det viktigaste förvaltningsorganet. De obligatoriskt gällande stadsstadgor som utfärdades 
under andra halvan av 1800-talet gällde byggnation, brandskydd, hälsovård och ordning.65  
 
Storkommunreformen 1952 ses som en reform främst för södra Sveriges landsbygd med dess 
många småkommuner. Städerna lämnades utanför, med de skilda systemen för stad och 
landsbygd kvarstående. Men även om städerna stod vid sidan av själva storkommunreformen 
                                                
61 Ibid., s. 36–81. 
62 Nordström, L. & Olsson, R., a.a., s. 219. 
63 Hagerman, M., Spåren av kungens män, s. 395. 
64 Blomkvist, N., ”Var medeltidsstäderna planerade?” i Kulturmiljövård 1993:2-3, s. 38 ff. 
65 Nilsson, L., ”Kommunernas plats. Indelningsreformer i historiskt perspektiv” i Aronsson, P., Nilsson, L. & 
Strömberg, T. (red.), Storkommunreformen. Striden om folkhemmets geografi, s. 12 ff. 
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fick reformen konsekvenser på annat sätt, genom den ökande inkorporeringen av 
landsbygdsområden eller hela landsbygdskommuner till städerna.66 Karaktären för begreppet 
stad och stadskommun, som gällande för mer rena tätorter, blev därmed i realiteten ”utspätt”, 
inte längre lika renodlat. Och till yttermera visso försvann ju sedan stadskommun år 1971 för 
att bli kommun. 
 
Köping 
 
Stad och köping är båda tätortsbegrepp. Men om stad som administrativt eller judiciellt 
begrepp går tillbaka till medeltiden så är begreppen köping och köpingskommun av betydligt 
yngre datum i samma sammanhang. Den svenska köpingsinstitutionen tillkom på 1600-talet67. 
 
Nordström & Olsson sätter in köpingen i sammanhanget här: 

Före näringsfrihetens genomförande 1864 var rätten att driva handel och hantverk förbehållen städerna. 
Redan på 1600-talet började dock försök göras att få handel medgiven på särskilda handelsplatser på landet. 
År 1820 stadgades sålunda att borgarna hade rätt att idka handel i vissa köpingar. Köpingen var från början 
knuten till någon stad som lydköping. Köpingen har tidigare ibland utgjort en landskommun. Ibland består 
den av ett ur landskommunen utbrutet tätbebyggt område som tidigare kan ha varit ett municipalsamhälle. 
Efter kommunreformen av år 1862 kom köpingen att få en ny särställning bland landskommunerna. 
Egenarten ligger främst däri att den organisatoriskt tillämpar bestämmelserna för stad i 
byggnadslagstiftningen. I fråga om de flesta arbetsuppgifterna räknas därför köpingen som ”kommun på 
landet” men kallas ”stadsliknande samhälle” då det t.ex. gäller byggnadsärenden.68 

 
Köpingarna var skyldiga att tillämpa städernas föreskrifter i fråga om byggnation och 
brandväsende, men städernas ordnings- och hälsovårdsstadgar var inte obligatoriska. Juridiskt 
löd köpingarna under landsrätt. Köpingstillståndet uppfattades gärna som en station på vägen 
mot stad. I 1862 års kommunalförordningar fick köpingarna rätt att bilda egen kommun.69 
 
År 1863 fanns 7 köpingskommuner i Sverige, år 1951 84 stycken. Under perioden bildades 
drygt 100 nya köpingar genom utbrytning från landskommuner eller ombildning av hela 
landskommuner. Cirka 25 köpingar försvann genom att de ombildades till städer.70  
 
Köpingsväsendet avvecklades i och med införandet av den enhetliga kommuntypen år 1971.71 
 
 
2.4.4 Municipalsamhälle och municipalköping 
 
Municipalsamhällen bildade till skillnad från städer och köpingar ej egna kommuner utan 
ingick som särskilda enheter inom landskommunerna och tillhörde dem i bl.a. administrativt 
och judiciellt avseende. Invånarna var medlemmar i både municipalsamhälle och 
landskommun. Municipalsamhällena bildade vad som brukar kallas specialkommuner, ibland 
karaktäriserade som en kommun i kommunen. Flera municipalsamhällen kunde finnas inom 
samma kommun, men ett municipalsamhälle kunde även ligga i mer än en kommun. 
Variationerna i befolkningsstorlek var stora, från under 100 invånare till över 10 000. Det 

                                                
66 Ibid., s. 21 f. 
67 Nilsson, L., Den urbana transitionen, s. 46. 
68 Nordström, L. & Olsson, R., a.a., s. 221 f. 
69 Nilsson, L., ”Kommunernas plats. Indelningsreformer i historiskt perspektiv” i Aronsson, P., Nilsson, L. & 
Strömberg, T. (red.), Storkommunreformen. Striden om folkhemmets geografi, s. 12 f. 
70 Wångmar, E., ”Storkommunens genomförande – nationellt och lokalt” i Aronsson, P., Nilsson, L. & 
Strömberg, T. (red.), Storkommunreformen. Striden om folkhemmets geografi, s. 73. 
71 Nilsson, L., Den urbana transitionen, s. 51. 
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första municipalsamhället bildades år 1875, men det var först vid det följande sekelskiftet som 
bestämmelser kom som reglerade deras samhälleliga ställning.72 
 
Municipalområden kan definieras som 

särskilda samhällen inom landskommunerna, som oberoende av kommunen i övrigt hade att vårda de 
angelägenheter och utföra de uppgifter, vilka blev en konsekvens av stadsstadgors tillämpning inom 
området.73 

 
Municipalköpingar var köpingar som ej utgjorde egna kommuner, och antalet uppgick till 
enbart ett tiotal.74 
 
Municipalsamhällena utgjordes alltså av kommundelar med i vissa avseenden egna 
förvaltningsorgan, och med egen beskattningsrätt. Som mest fanns 225 municipalsamhällen i 
Sverige, år 1940. Municipalbildningarna försvann, liksom städer och köpingar, år 1971.75 
 
Municipalsamhällen tillkom för att lösa problem i form av exempelvis oordnad bebyggelse 
kring industrier, järnvägsstationer och andra tillväxtpunkter på det sena 1800-talets 
landsbygd. De kom också att utgöra ett sätt att hantera inomkommunala tvister mellan glesare 
och tätare bebyggda kommundelar.76  
 
Municipalsamhällena kan kanske ses som något av en hybrid, en bastard eller en övergångs- 
eller mellanform bland de samhällstyper som tagits upp ovan. Kritiker till samhällsformen 
tycks även ha funnits. Rudolf Kjellén har i en artikel om köpingar och municipalsamhällen 
från år 1907, alltså mindre än tio år efter att municipalsamhällena fått sin judiciella form, 
formuleringar som kan ses som lätt kritiserande eller ironiserande till de påfund som de nya 
övergångsformerna från landsbygd till stad förefaller att utgöra enligt hans mening.  

Ett studium af dessa öfvergångsformer har sålunda icke blott samma allmänna intresse, som anomalier från 
rena typer i sig själfva bjuda; det skänker oss tillika en inblick i den moderna svenska statens 
»embryologiska» utveckling. --- Men om municipierna således hafva flere rötter kvar i den rena 
landsbygden, så följa de å andra sidan i mångt och mycket köpingarnes utveckling. --- I själfva verket intaga 
municipalsamhällena i den praktiska reformpolitiken ständigt platsen vid köpingarnes sida, och de hafva 
således äfven i representationshänseende efter 1900 varit i fråga att jämställas med stad. --- Till yttermera 
visso stadgar municipalparagrafen i sitt sista mom. (5), att hvad här är skrifvet om municipalsamhälle 
»gäller äfven om köping, som icke utgör egen kommun», alltså en ny brygga inom öfvergångsformationen. 
--- Svenska statens af forno berömda organisationstalang har här fått ett rikt fält att arbeta på, och 
utvecklingen tillför den allt jämnt nytt stoff i form af uppväxande industri- och kommunikationssamhällen, 
vilka längta till provisorisk själfstyrelseform på sin utvecklingsväg i riktning mot den fullt privilegierade 
staden.77 

 
Kritik finns även av senare datum, från arbetet med storkommunreformen 1952: 

I sitt arbete inför reformen riktar kommunindelningskommittén allvarlig kritik mot municipalsamhällena. 
Dels menar de att många landskommuner verkligen tillgodosett tätorternas behov men att 
municipallagstiftningen bidragit till att minska detta intresse och bidragit till att skapa en motsättning mellan 
tätort och landsbygd. Dels menar de att där municipalsamhällena har bildats så har de ekonomiska 
förutsättningarna många gånger varit så dåliga att möjligheten att ta ansvar för tätorten varit liten. Den 

                                                
72 Nilsson, L., a.a., s. 54 f. 
73 Ibid., s. 55. 
74 Wångmar, E., a.a., s. 72. 
75 Ibid., s. 55 ff. 
76 Nilsson. L., Historisk tätortsstatistik, del 1, s. 4. 
77 Kjellén, R., ”En öfvergångsformation inom den svenska lokalförvaltningen” i Statsvetenskaplig tidskrift 1907, 
s. 7-30. 
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generella slutsatsen är att ett municipalsamhällsbildande inte utgjort någon garanti för en sund utveckling i 
tätorten.78 

 
Summerar man genomgången i detta kapitels avsnitt om utvecklingen från socken till 
kommun så kan konstateras att såväl socken och landskommun som stad och köping samt 
municipalsamhälle och municipalköping förpassades till historiens bakgård och ersattes med 
det enhetliga begreppet kommun i och med kommunreformen som genomfördes den första 
januari i nådens år 1971. 

                                                
78 Svensson, P., ”Storkommunreformen, municipalsamhället och andra indelningsförändringar” i Aronsson, P., 
Nilsson, L. & Strömberg, T. (red.), Storkommunreformen. Striden om folkhemmets geografi, s. 106. 
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3 NÅGRA UTVECKLINGSDRAG, EN KORT ÅTERBLICK 
 
Detta kapitel ger en bild av några övergripande drag av utvecklingen i Sverige. De ämnen 
som tagits upp är synnerligen vittomfattande, men har berörts mycket kortfattat. Samtidigt har 
enbart några få aspekter på utvecklingen tagits upp. – Kapitlet skall ses som en kort 
förankring och ett perspektiv bakåt inom det föreliggande arbetets specifika intresseområde. 
Delar av kapitlet är en återgivning ur ett tidigare arbete.79 
 
 
3.1 Befolkningsutvecklingen i Sverige 
 
Sveriges befolkning ligger idag över 9 miljoner. Den första miljonen nåddes omkring år 1600, 
den andra omkring 170 år senare, den tredje efter ytterligare cirka 70 år, och den fjärde cirka 
30 år senare. Sedan planade ökningstakten ut med i grova tal cirka 30 år mellan varje miljon 
fram till 1950, då folkmängden växte från 7 miljoner år 1950 till 8 miljoner år 1970.80 Den 
snabba ökningen förefaller ha varit temporär eftersom den nionde miljonen låtit vänta på sig i 
mer än 30 år.81 – Utvecklingen för perioden 1870–2000, med grovt sett en fördubbling av 
folkmängden, visas i figur 3:1.  
 
Figur 3:1. Folkmängden i hela riket perioden 1870–2000 
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Källor: BiSOS 1870 del 1, 1880 del 1, 1890 del 2, samtliga tab. 1, 1900:1 tab. 2; SOS, Folkräkningen 1910, 
1920, 1930, 1940, 1950 och 1960 del 1 tab. 1; FoB 1970:1 tab. 2, FoB 1980:3 tab. 8, FoB 1990:2 tab. 11; 
Befolkningsstatistik 2000:3 tab. 4.1 
 
 
3.2 Näringslivsutvecklingen i Sverige 
 
Två korta meningar på omslaget till en bok av Erik Dahmén fångar en intensiv, händelserik 
och spännande period i landets ekonomiska utveckling: 

Mellan 1870 och 1970 hade Sverige den snabbaste ekonomiska tillväxten i världen efter Japan. Mellan 1970 
och 1985 hade Sverige den lägsta reala tillväxten i bruttonationalinkomst per invånare bland OECD-
länderna.82  
 

                                                
79 Kåpe, L., Bakgrund till 1990-talets tillväxtproblem i svenska medelstora städer – en forskningsansats, s. 5 ff.  
80 FoB, Folk- och Bostadsräkningen 1970 del 4, s. 18. 
81 Enligt preliminär beräkning passerades niomiljonersstrecket den 12 augusti 2004. www.scb.se [2004-08-12]. 
82 Dahmén, E., Den ekonomiska tillväxtens förutsättningar. 
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En liknande beskrivning ges av Bo Carlsson: 
Den genomsnittliga tillväxttakten för den svenska ekonomin har under de senaste hundra åren varit högre än 
i något annat land. Sedan mitten av 1960-talet har emellertid förutsättningarna för den industriella 
utvecklingen väsentligt förändrats.83 
 

Tillväxttakten under en hundraårsperiod, mätt som BNP per capita, var genomsnittligt en halv 
procentenhet högre i Sverige per år än i något annat industriland. Perioden från omkring 1930 
t.o.m. 1960-talet, med ”tillväxtpucklar” decenniet efter andra världskriget samt 1960-talet, 
drog upp landets genomsnitt jämfört andra länder. Men från 1970-talet har tillväxttakten fallit 
väsentligt. Carlsson ser mitten av 1960-talet som en brytpunkt i Sveriges industriella 
utveckling. Fram till dess hade den svenska exportens andel av hela världsexporten ökat, men 
därefter minskat, speciellt efter år 1973.84 
 
Även Mats Larsson har tagit BNP-utvecklingen som ett intressant mått att mäta ekonomisk 
förändring på, om än med reservationer för vissa jämförbarhetsproblem vid långa 
tidsperioder. Under perioden 1861–1985 ökade bruttonationalprodukten i Sverige med cirka 
40 gånger, räknat i fasta priser, vilket betyder en genomsnittlig årlig tillväxt på cirka 3 
procent. Tar man hänsyn till befolkningstillväxten i landet under perioden, alltså BNP per 
capita, så blev tillväxten ändock cirka 19 gånger under perioden.85 
 
Söderberg & Lundgren ger en koncentrerad bild av hur industrin utvecklades från 1800-talets 
senare del. – Omkring 1870 var cirka 90 000 sysselsatta inom industrin, varav hälften inom 
gruv-, järn- och trävarusektorn. År 1910 hade antalet inom industrin femdubblats, och gruv-, 
järn- och trävarusektorn stod för cirka 40 procent därav. – Det hade samtidigt skett en påtaglig 
diversifiering inom industrin, där bl.a. sågverkens expansion avtagit men massa- och pappers-
industrin växte snabbt, samtidigt som verkstadsindustrin blivit mycket betydelsefull.86  
 
Söderberg & Lundgren har också gett en bild av järnhanteringen och dess strukturella 
omvandling. – Fram till 1800-talets mitt bedrevs järnhanteringen hantverksmässigt, i små 
produktionsenheter, med en geografiskt decentraliserad lokalisering. Det var 1600- och 1700-
talens svenska politik, utformad för att undvika brist på skog, och därmed brist på träkol, som 
gav lokaliseringsmönstret. År 1846 släpptes tillverkningen fri, med spelrum för 
marknadskrafter. – Perioden 1850–1890 har kallats den stora bruksdödens epok, då en 
tredjedel av bruken lades ned, och med en betydande regional omfördelning i branschen. Men 
totalt sett minskade inte produktionen, den ökade i stället kraftigt. – Koncentrationen av 
tillverkningen fortsatte ytterligare under 1900-talets början. Mindre än 40 järnverk svarade för 
mer än 90 procent av den totala produktionen av smältstycken och göt.87 
 
Norborg har spaltat upp några väsentliga faktorer för den svenska industrialiseringsprocessen 
från 1850-talet, och han sätter inledningsvis in dem i det samhälleliga sammanhanget: 

Under perioden från 1800-talets mitt till första världskriget förvandlades det gamla jordbrukslandet Sverige 
till ett industrisamhälle. Detta skeende var inte fullt så omvälvande som den gängse termen industriell 
revolution antyder. Snarast bestod det i en rad successiva förändringar inom skilda områden, och det fanns 
landsdelar och samhällssektorer som inte i någon högre grad berördes av moderniseringen. Några milstolpar 
i utvecklingen är särskilt viktiga.88 

                                                
83 Carlsson, B., ”70-talets ekonomiska kris i historisk belysning” i Jörberg, L. (red.), Ekonomi Under Debatt: 
Ekonomisk Historia, s. 120. 
84 Ibid., s. 120 ff. 
85 Larsson, M., En svensk ekonomisk historia 1850-1985, s. 16 ff. 
86Söderberg, J. & Lundgren, N.-G., Ekonomisk geografisk koncentration 1850-1980, s. 11. 
87Ibid., s. 14 f. 
88 Norborg, L.-A., Sveriges historia under 1800- och 1900-talen, s. 53. 
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Sågverken. Under 1850-talet skedde ett genombrott inom den norrländska sågverksindustrin, 
med en bakgrund i ökad efterfrågan från industriländerna, särskilt från Storbritannien, i 
kombination med att ångsågar och ångfartyg gav möjligheter till export av stora kvantiteter. – 
Järnvägarna. Mellan 1850 och 1880 byggdes ett svenskt järnvägsnät upp. De förbättrade 
transportmöjligheterna för råvaror och industriprodukter förbättrade industrins lokaliserings-
möjligheter, samtidigt som en efterfrågan skapades på maskiner, reservdelar och reparationer. 
Järnvägsstationerna drog till sig handel, servicefunktioner och småindustri, och samhällen av 
en ny typ utvecklades. – Järn- och stålindustrin. Den svenska järnhanteringen befann sig 
redan vid 1800-talets mitt i ett starkt utvecklingsskede. Genom ny processteknik gavs 
möjligheter att massproducera stål i en omfattning utan tidigare motstycke. Det gav underlag 
för expansion, med mekanisering och investeringar, men också krav på koncentration, som 
gav ”den stora bruksdöden”. Under perioden 1870–1913 försvann 90 procent av de 
värmländska stångjärnbruken, av cirka 60 blev sex kvar. De brukssamhällen som blev kvar 
förändrades också till sin karaktär. – Verkstäder. Genom den industriella förändringen växte 
marknaden för verkstadsprodukter. Verkstadsindustrin expanderade snabbt, särskilt snabbt 
under 1870-talet och årtiondena kring sekelskiftet. Tillverkningen blev efter hand allt mer 
specialiserad och standardiserad, och nya industrier växte upp med sin grund i nya 
uppfinningar. – Pappers- och massaindustrin. Sulfat- och sulfitmetoderna möjliggjorde 
produktion i stor skala av pappersmassa och papper, med en utveckling som beskrivs som 
explosionsartad. I slutet av 1880-talet producerades årligen drygt 60 000 ton massa, cirka 20 
år senare över 1,1 miljoner ton per år. Massaindustrin övertog sågverksindustrins roll som 
motor i träsektorns utveckling. – Jordbrukets industrialisering. Jordbrukets produktivitet 
ökades starkt under senare delen av 1800-talet. En betydande del av produktionen kunde 
exporteras, och arbetskraft kunde föras över till industri och servicenäringar. – 
Hemmamarknadsindustrin. Årtiondena runt sekelskiftet innebar ett genombrott för bl.a. textil- 
och konfektionsindustri, snickeri- och möbelindustri samt livsmedelsindustri. Stigande 
inkomster och allt mindre tid över gav att det som i det förindustriella samhället gjordes 
hemma nu i stället köptes på marknaden eller i staden.89  
 
Sett över en drygt sekellång period var förskjutningarna i sysselsättning mellan de tre 
sektorerna jordbruk, industri och tjänster mycket stora. År 1870 arbetade över 70 procent 
inom jordbruket, år 1980 endast 5 procent, medan tjänstesektorn gick från mindre än 10 
procent upp till 65 procent. Industrins andel av de sysselsatta steg från 20 procent vid 
periodens början till att utgöra 30 procent vid periodens slut. Men här skall observeras att 
industrins andel var över 40 procent år 1950. 90 
 
Jordbruket var sysselsättningsmässigt sett störst till en bit in på 1930-talet, för att då ersättas 
av industrin som största sektor. Den rollen övertogs omkring 1960 av tjänstesektorn. Men ser 
man på produktionsvärdet översteg industrin jordbruket redan kring sekelskiftet, en ledar-
placering som behölls till 1960-talet, då tjänstesektorn kom att ha det högsta produktions-
värdet av de tre näringslivssektorerna. – Industrialiseringen innebar att andelen förvärvs-
arbetande kvinnor ökade, och genom tjänstesektorns expansion blev ökningen än större.91 
 
Efter andra världskriget har statlig politik och den offentliga sektorns expansion spelat en 
avgörande roll för Sveriges ekonomiska utveckling, enligt Mats Larsson. Politiken, fram till 
cirka 1985, präglades av den keynesianska teorin, med statliga åtgärder för att stimulera och 
                                                
89 Ibid., s. 53-58. 
90 Larsson, M., a.a., s. 19 ff. 
91 Ibid. 
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för att skydda sysselsättningen inom olika branscher. – En stark uppbyggnad av 
”välfärdsstaten” skedde från andra världskrigets slut, med bl.a. ett grundskydd för de enskilda 
människorna genom olika försäkringsåtgärder. Det innebar, i förening med den offentliga 
sektorns expansion, även ett ökat skattetryck.92 
 
Efter en mer än två decennier lång period med positiv ekonomisk utveckling i Sverige, 1950- 
och 1960-talen samt början av 1970-talet, kom ”1970-talets ekonomiska kris”93, 
sammanfallande med en internationell ekonomisk nedgång. Larsson ser den cirka 10 år långa 
svenska krisen som en kombination av konjunktur- och strukturkris, innebärande bl.a. en 
omfattande strukturomvandling i ett antal branscher inom industrisektorn.94 – Denna 
strukturomvandling kan förmodas ha påverkat näringslivet i många värmländska kommuner. 
 
Lennart Schön ger en i mångt och mycket med Bo Carlsson och Mats Larsson snarlik bild av 
den ekonomiska utvecklingen i Sverige. Han poängterar att ”Tillväxten är ett av de mest 
särpräglade dragen i de senaste seklens svenska ekonomiska historia”, och att ”Sverige tillhör 
den grupp av nationer som haft den starkaste tillväxten i världen”95. Den utvecklingen höll i 
sig fram till omkring 1975 för att därefter mattas, sett i förhållande både till tidigare skeden 
och till omvärlden. Han belyser den produktivitetsökning som skett i landet under två sekler 
med att man, mätt efter BNP, nu på mindre än tre veckor skulle klara av en årsproduktion vid 
1800-talets början. Tillväxten har, enligt Schön, lett till omvälvande förändringar inom nästan 
alla områden av samhällslivet. Investeringar, innovationer samt institutioner utformade för att 
gynna investeringar och innovationer har i ett dynamiskt samspel skapat denna tillväxt och 
omvandling.96 
 
Schön gör en periodindelning, som ger utvecklingen av näringslivet i Sverige i något av ett 
nötskal:  

1790–1850 Jordbrukets omvandling 
1850–1890 Tidig industrialisering inom jordbrukssamhället 
1890–1930 Det moderna industrisamhällets genombrott 
1930–1975 Det moderna industrisamhällets utveckling med en växande industriproduktion 
1975– Tjänstesamhällets eller det postindustriella samhällets genombrottsperiod.97 

 
I en rapport från NUTEK menar man att under 1990-talet har flera ekonomiska kriser 
uppstått, sett nationellt och internationellt. Det fanns en svensk kris i början av 1990-talet, 
men bilden framställs som ljusare under slutet av decenniet. De kriser som då uppstod, i bl.a. 
Asien, Latinamerika och Ryssland, fick enbart begränsade effekter på den svenska ekonomin. 
Men, påpekas det, även om Sveriges ekonomi har hamnat på rätt köl så har landet fallit i 
OECDs så kallade välfärdsliga. År 1970 låg landet på tredje plats men år 1997 på sjuttonde. 
Man menar att den svenska tillväxten legat under den genomsnittliga tillväxten i industri-
världen under flera decennier.98 
 
Walter Korpi är mycket kritisk till många forskares beskrivning av Sveriges utvecklingstakt 
jämfört andra länders, och till hur man använt statistiken här. Han menar att Sverige inte alls 

                                                
92 Ibid., s. 113 f. 
93 Ibid., s. 123. 
94 Ibid., s. 125. 
95 Schön, L., En modern svensk ekonomisk historia. Tillväxt och omvandling under två sekel, s. 13. 
96 Ibid., s. 14 ff. 
97 Ibid., s. 24. 
98 NUTEK, rapport R 1999:27, Nyckeltal om svenskt näringsliv, s. 7. 
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har halkat efter andra länder i tillväxt på det sätt som exempelvis NUTEK beskrivit enligt 
ovan, utan i stället hävdat sig väl.99 
 
Summerar man budskapen från i avsnittet refererad litteratur så kan konstateras att den ekono-
miska utvecklingen i Sverige under en mer än sekellång period präglades av en stark tillväxt, 
men visade tecken på kris eller åtminstone svaghet såväl för 1970-talet som för 1990-talet. 
 
Sammanfattande kan förändringar i näringslivets struktur under perioden 1870–2000 
illustreras i mycket grova drag med figur 3:2. Olika yrkens eller näringsgrenars storlek har 
mätts via ”sysselsättningstal” av över tid varierande karaktär och kvalitet. Kraftiga 
reservationer görs för osäkerheter och jämförbarhetsproblem över tid i det bakomliggande 
källmaterialet. Bland annat har definitioner, populationsunderlag och avgränsningar varierat 
avsevärt under perioden. Hänvisning görs till vad som skrivits mer utförligt om just 
yrkesstatistiken, särskilt för äldre material, i kapitlet om källmaterial. 
 
Figuren skall inte användas för att se på enskilda sektorers storlek vid specifika tillfällen, utan 
avsikten är enbart att figuren skall illustrera den långsiktiga trenden i näringslivet. Jag har 
avsiktligt sökt markera att de sammantagna osäkerheterna är stora vad gäller de valda 
näringslivssektorernas relativa storlek genom att låta figurens värdeaxel vara mycket oprecis i 
sin indelning.  
 
Figur 3:2. En grov fördelning i näringslivssektorer av befolkningen eller sysselsättningen i 
hela riket 1870–2000 
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Källor: För perioden 1870–1950 Historisk statistik för Sverige Del 1. Befolkning, tab. 23; Folkräkningen 1960 
del VIII tab. A; FoB 1970 del 8, tab. C; FoB 1980 del 6:2, tab. 5; FoB 1990 del 5, tab. 22; för år 2000 RAMS 
AM 0207  
 
 
 
 
 

                                                
99 Korpi, W., Halkar Sverige Efter – Sveriges ekonomiska tillväxt 1820-1990 i jämförande belysning, s. 81 ff. 
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3.3 Befolkningsutvecklingen i Värmland  
 
Med ett steg nedåt i perspektivet kan befolkningsutvecklingen i Värmland före 1870 
illustreras av ett utdrag ur Nordisk Familjebok från år 1922. (Historisk statistik för Sverige har 
endast sammanräknade siffror för Närkes och Värmlands län fram till slutet av 1700-talet.100) 

Under 1700-talets fredsår ökades folkmängden raskt och utgjorde 1750 öfver 100,000, 1770 120,000. --- 
Vid sekelskiftet 1800 utgjorde folkmängden i länet 135,000 och växte sedan med obetydliga afbrott till 1879 
(271,000), sjönk sedan under 1880-talet och har under de senaste årtiondena fluktuerat obetydligt.101  

 
Värmland hade alltså, liksom hela riket, en folkökning från 1750-talet fram till 1880-talet, där 
en fördubbling av folkmängden i länet mellan åren 1800 och 1880 är värd att poängtera. Men 
den kraftiga ökning som därefter fanns i riket som helhet, med en fördubbling fram till nutid 
grovt sett, återfinner man inte i Värmland. Där har utvecklingen gått från cirka 260 000 år 
1870 till cirka 275 000 år 2000. – Utvecklingen 1870–2000 för Värmland visas i figur 3:3. 
 
Här skall poängteras att med Värmlands län avses i figurerna 3:3 och 3:4 den geografiska 
omfattning som länet har idag. Ytan har så att säga konstanthållits från år 2000 och bakåt till 
kommunreformen år 1863, för att få en uppfattning om befolkningsutvecklingen utan 
påverkan av administrativa indelningsändringar under perioden. Exempel här är Södra Råda 
och Nysund som försvunnit bort från Värmlands län och Bjurtjärn som har tillkommit. Södra 
Rådas och Nysunds folkmängd finns alltså inte med alls under perioden, medan Bjurjärns 
folkmängd finns med hela perioden, även för den tid kommunen hörde till Örebro län. – 
Motsvarande uppgifter för de enskilda kommunerna i Värmland, alltså ytterligare ett steg 
nedåt i perspektiv, finns i kapitel 8. 
 
Figur 3:3. Folkmängden i Värmlands län perioden 1870–2000 
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Källor: BiSOS 1870 del 1, 1880 del 1, 1890 del 2, samtliga tab. 1, 1900:1 tab. 2; SOS, Folkräkningen 1910, 
1920, 1930, 1940, 1950 och 1960 del 1 tab. 1; FoB 1970:1 tab. 2, FoB 1980:3 tab. 8, FoB 1990:2 tab. 11; 
Befolkningsstatistik 2000:3 tab. 4.1 
 
Ett sätt att belysa befolkningsutvecklingen i Värmland är att i ett jämförande perspektiv visa 
hur folkmängden i Värmland förändrats under perioden 1870–2000 i förhållande till hela 
Sveriges befolkning. Detta visas i figur 3:4, en bild som inte pekar på en positiv utveckling 
för länet för den som ser en befolkningstillväxt som önskvärd och eftersträvansvärd. 
                                                
100 Historisk statistik för Sverige del 1. Befolkning, tab. 5. 
101 Nordisk Familjebok del 33, s. 321 f. 
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Figur 3:4. Värmlands läns andel av hela rikets befolkning perioden 1870–2000 
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Källor: BiSOS 1870 del 1, 1880 del 1, 1890 del 2, samtliga tab. 1, 1900:1 tab. 2; SOS, Folkräkningen 1910, 
1920, 1930, 1940, 1950 och 1960 del 1 tab. 1; FoB 1970:1 tab. 2, FoB 1980:3 tab. 8, FoB 1990:2 tab. 11; 
Befolkningsstatistik 2000:3 tab. 4.1 
 
Norberg ger några drag av befolkningsutvecklingen i Värmland under 1800-talet. År 1800 
uppgick invånarantalet i Värmlands län till 135 000 personer, år 1850 till 222 000, en ökning 
med mer än 60 procent. Ytterligare 50 år senare bodde cirka 250 000 i länet, alltså en 
betydligt beskedligare ökningstakt under andra halvan av 1800-talet. Men då hade nästan 
120 000 personer flyttat ut ur länet under de 50 åren.102 
 
Länet började i mitten på 1800-talet att ”överbefolkas”, främst p.g.a. hög fertilitet och låg 
spädbarnsdödlighet, och den allt talrikare agrara befolkningen fick svårt att klara sig. Utöver 
jordbruket dominerade i Värmland bruksrörelsen och trävaruhanteringen. De ekonomiska 
villkoren för dess industrigrenar började försämras i mitten på 1850-talet. Nödåren i slutet av 
1860-talet drabbade Värmland hårt, tio år senare följde järnbrukens stora kris med stora 
omstruktureringar, och under 1880-talet kom en riksomfattande jordbrukskris. Detta är 
faktorer som bidrog till den stora utflyttningen från länet.103 
 
Flyttningsalternativen var i stort sett tre: emigration, flyttning till städerna samt flyttning till 
de uppväxande industridistrikten. Emigrationen från Värmland under senare delen av 1800-
talet var betydande, i huvudsak till Amerika och Norge. – I början på 1860-talet fanns de 
flesta utflyttade värmlänningarna i grannlänen, men tio år senare vägde det över för Norrland, 
för att på 1890-talet vara mer än var tredje utflyttad värmlänning som flyttade dit. Därefter 
ökade andelen utflyttade till bl.a. Göteborg och Bohuslän. I Stockholm hade inslaget av 
värmlänningar hela tiden varit betydande.104 
 
Utflyttningen från Värmland var tämligen snett fördelad mellan olika delar av länet. Av 
närmare 8 000 utflyttade värmlänningar till Västernorrlands län under perioden 1860–1894 
kom mer än 40 procent från Fryksdalen, medan cirka 10 procent kom från vardera Gillberga 
och Jösse härad. Resterande, mindre än 40 procent, fördelade sig på övriga cirka femton 
härader och städer.105 
 

                                                
102Norberg, A., Sågarnas ö. Alnö och industrialiseringen 1860–1910, s. 38. 
103Ibid., s. 38 f. 
104Ibid., s. 39.  
105Ibid., s. 32. 
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Befolkningsomflyttningarna fick demografiska effekter. De som flyttade var människor i 
produktiva åldrar, 15–50 år, samt deras barn, vilket gav en ökande andel äldre i de 
värmländska utflyttningsregionerna. Detta sammanföll i stort med en rikstrend med sjunkande 
födelsetal, vilket spädde på effekten.106  
 
Mellan åren 1860 och 1910 var det i stort sett bara värmländska industrisocknar som hade en 
befolkningsökning på mer än 20 procent. Av jordbrukssocknarna var det bara Dalby som hade 
en tillväxt över 10 procent, medan 46 stycken hade en minskning på mer än 10 procent.107 
 
Adamson tar upp befolkningsutvecklingen i Värmland i ett jämförande perspektiv. Han 
konstaterar att Värmlands län år 1860 var landets tredje största i fråga om folkmängd, efter en 
långvarig och kraftig tillväxtperiod. Men år 1915 hade länet halkat ned till en sjunde plats. – 
Varför? Bakom den utvecklingen låg bl.a. att den naturliga folkökningen hade motverkats av 
emigrationen. Bruksdöden i Värmland ligger då nära till hands som förklaring till skeendet, 
menar Adamson. Exempelvis uteblev avfolkningen där driften vid bruket kunde fortsätta. Men 
det sambandet är inte helt givet och invändningsfritt, utan en större vikt lägger Adamson vid 
att jordbruket i sitt uppodlande nått gränsen för det rimligt lönsamma.108 
 
Värmlands län var ett av de områden i Sverige som hade den starkaste utvandringen. – Under 
1800-talets senare halva var variationerna i utvandringsfrekvens respektive inrikes migration 
stora inom Värmland. Socknar nära norska gränsen hade jämförelsevis låga tal för inrikes 
flyttningar, där arbetsvandringar till Norge ses som en ersättare. Motsatsen gällde för 
socknarna i Vänerbygden, med höga tal för inrikes flyttningar. Emigrationen därifrån var i 
gengäld jämförelsevis låg. Sammantaget för länet var omfattningen på inrikes flyttningar 
jämförelsevis låg. I stället var arbetsvandringarna från flera regioner i länet vanliga.109 
 
Söderberg har sett på bl.a. migration och arbetsvandringar i Värmland under senare halvan av 
1800-talet. Utöver effekter på befolkningsutvecklingen drar han den övergripande slutsatsen 
att denna befolkningsrörlighet, denna ekonomiska anpassningsprocess, bidrog till att den 
ekonomiska polariseringen i länet inte blev så omfattande som man kunnat förvänta sig under 
industriepoken.110 Som bidragande orsaker ses bl.a. att arbetslösheten minskade, kvarvarande 
skogsägare kunde sälja sin skog till högre priser och utvandrare skickade betydande bidrag 
hem till kvarvarande anhöriga.111 
 
Länet upplevde under 1800-talets första halva en kraftig befolkningsökning, fram till omkring 
1860, och den baserades på att marginella odlingsmarker togs i anspråk. Svåra missväxtår i 
slutet på 1860-talet utlöste den första stora vågen av Amerikaemigration, som följdes av en 
ännu större utvandring under 1880-talet. Det var skogsbygderna i norr och i väster som mest 
påtagligt började avfolkas, särskilt den fattigaste delen, norra Värmland. Från västra Värmland 
flyttade många till Norge. Emigrationen gav länet ett utflyttningsöverskott för männen, vilket 
inte var det vanliga mönstret i Sverige under industrialiseringsepokens början. Det var som 
regel kvinnorna som var mest lättrörliga och försvann till städerna för tjänstejobb. – 
                                                
106Ibid., s. 49. 
107Ibid., s. 52. Indelningen här av landsförsamlingarna i Värmland i industrisocknar, jordbrukssocknar och 
skogssocknar kommer från en jordbruksutredning för Värmlands län i början på 1900-talet. Ibid., s. 51. 
108Adamson, R., ”Strukturförändringar i värmländsk industri före första världskriget” i Värmland förr och nu, 
årgång 66, s. 48 ff. 
109Norman, H., Från Bergslagen till Nordamerika, s.127 ff. 
110Söderberg, J., ”Ekonomisk utveckling och fattigdom på den värmländska landsbygden 1860–1910” i 
Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 5 1983, s. 52. 
111Ibid., s. 48. 
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Arbetsvandringarna från Värmland gav viktiga inkomstökningar, men de behövde inte 
innebära byte av bostadsort, d.v.s. en direkt påverkan på befolkningsutvecklingen.112 
 
Avslutningsvis är värt att återge Nordisk Familjeboks karaktäristik av värmlänningen, från år 
1922, en karaktäristik som synes mig kunna borga för att befolkningen kan tänkas försöka 
göra det bästa möjliga av sin situation: 

Befolkningen har länge vitsordats som fridsam, allvarlig, arbetsam och redlig.113 
 
 
3.4 Näringslivsutvecklingen i Värmland 
 
Merkantilismens grundtankar om ransonering av produktionsmedlen och begränsning av 
produktionskvantiteter, där näringslivet jämkades och reglerades av statsmakten präglade 
1700-talets ekonomiska politik. Produktionsmedel som ransonerades var malmen, 
vattenkraften och kolskogarna. Den politiken kom också att prägla lokalisering och framväxt 
av bl.a. järnindustrin i Värmland. Den gav även näringsgrenen ett drag av orörlighet, genom 
att den som väl fått ett bruksprivilegium höll hårt i detta.114 
 
I mitten av 1800-talet övergavs merkantilismen som politisk idé för att ersättas av 
liberalismen. Den industriella utvecklingen kom att gynnas av institutionella förändringar i 
liberalismens anda och av tekniska uppfinningar. Industriföretagen fick ge sig in på fri och 
obunden tävlan. När bruksprivilegierna försvann så försvann också en av de viktigaste 
förutsättningarna för många bruks verksamhet, bruk med ett ofördelaktigt läge. 

Kampen mot ett ogynnsamt läge blev allt hårdare. Om ett eller annat årtionde tystnade hammarslagen, och 
forsen gav kraft åt en anläggning av annat slag eller brusade fram mellan det gamlas ruiner.115 

 
I ett arbete om järnhanteringen i Sverige tecknar Jalmar Furuskog några övergripande drag 
över utveckling i Värmland, varur utdrag görs här.116 
 
Gruvdrift och bruksrörelser kom igång något senare i Värmland än i övriga Mellansverige 
men i slutet av 1600-talet intog Värmland en ledande plats med närmare 100 hamrar för 
järnbearbetning. Om alla järnbruk som existerat i Värmland summeras kommer man till 120 
stycken, något som Furuskog betecknar som ”en obestridlig rekordsiffra”117. 
 
I Värmland rådde en ovanligt markerad skillnad mellan bergslag och landsbygd, och i inget 
annat landskap uppnådde brukslagstiftningen så fullständigt sitt krav att bergsmännens 
tackjärnsblåsning skulle skiljas från brukspatronernas smide. Eftersom malmfyndigheterna är 
koncentrerade till landskapets östra del kom bruken att läggas söder, väster och norr om 
bergslagen. Furuskog ger ett koncentrat av utvecklingen: 

Alla dessa delar av landskapet blev också under 1600- och 1700-talen översållade med järnbruk, från Årås 
vid sydgränsen mot Västergötland till Töcksfors och Lennartsfors nära norska gränsen i väster och Letafors 
långt uppe i nordligaste Älvdalen. Ingenstans i Sverige kan man så dramatiskt följa hur bruksrörelsen under 
två sekler efter 1620-talet erövrar den ena bygden efter den andra, når sin största utbredning på 1830-talet för 
att under 1800-talets senare hälft åter dra sig tillbaka från bygd efter bygd och koncentrera sig till ett mindre 
område närmast bergslagen.118 

                                                
112Ibid., s. 48 f. 
113Nordisk Familjebok, band 33, spalt 314. 
114Furuskog, J., De värmländska järnbruken, s. 240 f. 
115Ibid., s. 347. 
116Furuskog, J., Det svenska järnet genom tiderna, s. 197-211. 
117Ibid., s. 197. 
118Ibid., s. 198 f. 
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En, som det förefaller, delvis handritad karta tagen ur Furuskogs arbete ger en illustrativ, 
översiktlig bild av utbredningen av hyttor, järnbruk och järnverk i Värmland under perioden 
1800–1869. Jag ser den som värd att återge även om bildkvalitet blir låg vid återgivningen. 
Det framkommer dock tillräckligt tydligt att det verkligen rörde som om ett stort antal 
anläggningar med spridning över stora delar av Värmland. En motsvarande bild över dagens 
förhållanden skulle ge enbart en bråkdel av dessa markeringar. 
 
Figur 3:5. Hyttor, järnbruk samt martin- eller bessemerverk i Värmland 1800–1869 
 

 
Källa: Furuskog, J., De värmländska järnbruken, appendix 
 
Söder om Kristinehamn uppfördes under senare hälften av 1600-talet en rad järnbruk, där 
Björneborg med privilegier från 1660-talet är bäst känt. – Kring Karlstad uppstod redan under 
första hälften av 1600-talet ett antal bruk, som Edsvalla, Borgvik, Alster, Gunnerud och 
Mölnbacka. – Vid Klarälven uppstod aldrig några järnbruk, eftersom dåtidens teknik inte 
klarade av det stora vattenflödet. Munkfors kanske uppfattas som ett undantag, men detta är 
skenbart, då man grävde ut en sidogren för att anlägga smedjor. Hammarbruken i 
Klarälvdalen förlades i stället till Klarälvens biflöden. – Kring Fryken, Värmeln och 
Glavsfjorden uppstod på 1600-talet ett stort antal järnbruk, en bruksbygd som under 1700-
talet vidgas ända bort mot gränsen mot såväl Norge som Dalsland. Alla dessa bearbetade 
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tackjärn som kom från hyttorna i Filipstads bergslag. – Norr om gruvbygden utgjorde Rämen 
vid 1600-talets mitt den svenska bergshanteringens yttersta utpost mot ödemarken. 
 
Nyeds socken, nordost om Karlstad och idag ingående i Karlstads kommun, ser Furuskog som 
ett utmärkt exempel på den roll som stångjärnssmidet kom att få för den ekonomiska 
utvecklingen i skilda bygder. 1500-talets jordbruksbygd blev under 1600-talet i all hast 
industrialiserad. Stångjärnsbruk och herrgårdar byggdes, och man körde järn och kol på 
vintrarna. Men denna epok kom att vara cirka 250 år, sedan försvann den lika snabbt som den 
kom. Socknen återgick till att bli en jordbruksbygd. 
 
De värmländska bruken sätts av Furuskog in i en övergripande nationell jämförelse: 

När den värmländska järnhanteringen vid mitten av 1800-talet hade uppnått sin största utbredning, bildade 
landskapets olika järnbruksbygder ett sammanhängande bruksområde som både i geografisk utsträckning och 
i produktivitet vida överträffade alla andra svenska bruksbygder.119 

 
En jämförelse mellan länen i södra och mellersta Sverige från slutet av 1850-talet visar enligt 
Furuskog att Värmlands län var klart störst vad gäller såväl antalet järnbruk som 
tillverkningsmängd där, mätt efter vikt. Kopparbergs, Örebro och Västmanlands län följde 
närmast efter. – Bland de stångjärnsproducerande landskapen kom Dalarna närmast efter 
Värmland. – När det gäller tackjärnstillverkning, alltså masugnarnas produktion för vidare 
bearbetning, kommer Värmland på tredje plats, efter Kopparbergs och Örebro län. Men där 
påpekar Furuskog att när det värmländska tackjärnet gick till det värmländska bruksområdets 
egna behov, så gick produktionen från de andra två ut också till sydligare bruksbygder än den 
egna.120 
 
Furuskog har även tagit upp andra branscher i Värmland utöver järnbruken. Nya gruvor kom 
att utvidga gruvdriften i det värmländska bergslagsområdet runt sekelskiftet år 1700. Det var 
främst i Nordmark, Persberg och Långban.121 
 
Till de två huvudnäringar som tidigare gett Värmland dess prägel, jordbruket och 
järnindustrin, kom under 1800-talet trävaruhanteringen som den tredje av landskapets 
dominerande näringsgrenar. Trävaruhantering hade gamla rötter i landskapet, tillbaka till 
1600-talet, med export via Göteborg av bl.a. mastträd, bräder och ved. Vattendrivna sågar 
började anläggas från mitten av 1600-talet, särskilt i den västra delen av Värmland. Notervärt 
här är att tillkomsten av sågarna kopplas till att det var tillåtet för vem som helst att fälla 
sågtimmer i kronoskog i Värmland.122 – Under 1800-talets senare hälft kom såväl 
institutionella som marknadsmässiga och tekniska förändringar att ge trävaruhanteringen en 
allt mer dominerande ställning i Värmlands näringsliv. Tullar togs bort, ny aktiebolagslag 
skapade ekonomiska möjligheter, ny näringslagstiftning gav bruksägarna fri förfoganderätt 
över sina skogar och virkespriserna steg. Vid många bruk fann man att trävaruhanteringen var 
mer lönsam än järnhanteringen, och sågverken kom att bli järnbrukens efterträdare. – När 
ångsågarna kom behövde man ej längre en lokalisering vid en fors, utan enkla transporter blev 
i stället styrande. Detta innebar att sågverksrörelsen koncentrerades i allt högre grad till 
slättlandet runt Karlstad. Här kan poängteras att kring Klarälvens mynning växte nu upp en 
industribygd som inte hade rötter i någon äldre brukshantering.123 
 
                                                
119Furuskog, J., De värmländska järnbruken, s. 447. 
120Ibid., s. 447 f. 
121Ibid., s. 246 f. 
122Ibid., s. 359 f. 
123Ibid., s. 361 ff. 
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Från och med 1870-talet kom på ett stort antal platser i Värmland järnbruken att efterträdas av 
trämassefabriker. Värmland var tidigt ute med träsliperier, att jämföras med den relativt sett 
sena framväxten av den värmländska järnhanteringen. Värmland gavs fördelar av bl.a. ett bra 
system av flottningsleder och läge nära västkustens exporthamnar. År 1890 fanns i Värmland 
fjorton träsliperier, i hela övriga Sverige totalt sjutton. De kemiska trämassefabrikerna fick 
inte samma utbredning i Värmland som träsliperierna. – Träsliperierna låg ofta avsides till in i 
landet, medan de kemiska massafabrikerna var mer beroende av närhet till bra hamn.124 
 
Kraftstationer kom i många fall att bli hyttornas och järnbrukens efterträdare. Kraftstationer 
kunde anläggas vid såväl stora som små vattenfall. På 1920-talet fanns över 200 vattendrivna 
kraftstationer i Värmland. En effekt av kraftstationerna var att de verkade konserverande på 
äldre industriföretags läge. Man kunde nu t.ex. leva kvar längre på en plats genom att samla 
ström från flera kraftverk till en och samma ort. – En egenhet med den nya elektrotekniken 
var att den gav dels en industriell koncentration, dels möjligheter till spridning av 
småindustrier. En annan egenhet var att den inte var samhällsbildande på samma sätt som 
exempelvis järnbruken. Kraftstationerna ”skötte sig ju själva”, med ett minimum av personal. 
En tredje egenhet var de landskapsförändringar som de gav. Utöver själva kraftstationerna 
byggdes dammar, skapades nya sjöar, drogs vattentuber och kraftledningar.125 
 
Furuskog gör kopplingar mellan jordbrukets utveckling och utvecklingen av järnbruken. Ett 
från 1800-talets mitt allt rationellare jordbruk gav i många fall ett värdefullt stöd till själva 
järnbruksrörelsen. Men jordbruket kunde också påskynda järnbrukets avveckling. Genom en 
växande omsorg om jordbruket blev hyttorna mer en plåga, som behölls för att behålla 
privilegierna. När liberalismen tog över kom näringsfriheten att påskynda avvecklingen av 
bergsbruk och järnbruk till förmån för jordbruket. – I många av de mer bördiga socknarna var 
man hårt uppbundna med körslor för bruken. När brukshanteringen lades ner kunde man mer 
odelat ägna sig åt jordbruket. Exempel här är Väse och Ölme socknar samt vissa socknar i 
Fryksdalen. I mer ofruktbara bygder var man tidigare tvingade att odla spannmål för 
anställdas behov, men förbättrade kommunikationer gjorde den omsorgen överflödig. Vid 
järnbruk i värmländska låglandsområden togs forsen i anspråk för kvarnar eller tegelbruk när 
hammaren tystnat.126 
 
Näringslivets utveckling krävde understöd av en förbättrad infrastruktur. Kanaler och olika 
typer av järnvägar byggdes i Värmland. Trollhätte kanals öppnande år 1800 var en viktig 
händelse för värmländskt näringsliv, och värmländska företag var starkt engagerade i 
företaget. Östra Värmland hade störst behov av den förbättring det innebar att inte längre 
behöva lasta om tackjärn och bruksprodukter på hästforor förbi fallen vid Trollhättan. – En 
stor del av Nordmarks härad fick bättre transportmöjligheter genom ett kanalsystem som band 
samman dalsländska sjöar, och med förbindelse till Vänern. – Den första kanalen i Värmland 
var Säffle kanal, färdig 1837, som förbinder Glavsfjorden med Vänern. – Kanaler som tillkom 
sent, och fick en underordnad betydelse för bruksnäringarna genom att järnvägar byggdes i 
stället, var Bergslagens kanal i östra delen av länet, och en kanal, av två planerade, vid forsar i 
Klarälvens nedre del. En planerad kanal som aldrig hann bli verklighet p.g.a. järnvägarnas 
snabba utveckling var en kanal mellan Fryken och Klarälven.127 
 

                                                
124Ibid., s. 366 f. 
125Ibid., s. 370 ff. 
126Ibid., s. 374 ff. 
127Ibid., s. 347 ff. 
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Man var tidigt ute i Värmlands bergslag och bruksbygder med anläggande av olika typer av 
järnvägar. Mycket skedde under några decennier i mitten av 1800-talet. Furuskog skiljer här 
mellan fyra typer av småbanor: gruvbanor, för transporter av malm; bruksbanor, för 
transporter av bruksvaror mellan tillverkning och lastageplatser; fallbanor, för att leda trafik 
förbi vattenfall; sjöbanor, som skapade trafikleder mellan sjöar. I många fall bekostades 
banorna av de enskilda bruken. – Bruksbanor i Lesjöfors och Liljendal anslöt sig till sjöbanor 
som ingick i en stor östvärmländsk trafikled. Furuskog benämner dessa sjöbanor, som med 
korta banor mellan sjöarna skapade en sammanhängande trafikled från Vänern ända upp till 
Rämens sockens nordgräns, som ”ett kommunikationssystem som i sin art är enastående i 
Sverige och därmed sannolikt i hela världen”128. – En mycket tidig sjöbana, färdig 1849, 
byggdes mellan Fryken och Klarälven. Den har ansetts som Värmlands och Sveriges första 
järnväg. Men då tar man inte hänsyn till de små fallbanor som tidigare byggts vid Klarälvens 
fall i Munkfors och Forshaga. En typisk bruksbana var Uddeholmsbanan, Karlstad-Munkfors-
Hagfors-Nordmarken. Den något säregna sträckningen motiveras av gruvfältens och 
järnbrukens läge.129 
 
Fryxell tar upp glasindustrin i Värmland, och påpekar att den på 1910-talet i storlek kom 
närmast efter pappersindustrin mätt i antal arbetare, och hamnade i storlek på tredje plats 
bland länen i Sverige. Länet hade fyra glasbruk, med en huvudsakligen inhemsk avsättning av 
sin tillverkning.130 – Därtill konstaterar han: 

Värmlands industri kan i sina väsentliga drag tjäna som en bild i förminskad skala av hela landets.131 
 
Söderberg ger en delvis kompletterande bild till utvecklingen i Värmland. Den statliga 
”lokaliseringspolitik”, som Söderberg kallar merkantilismen, gav redan på 1700-talet det 
värmländska näringslivet en tydlig och över länet varierad regional struktur. 

Den svenska järnhanteringens lokalisering förändrades under 1600- och 1700-talen till följd av en statlig 
brukspolitik som sökte få till stånd etableringar av stångjärnsbruk i skogrika regioner utanför den centrala 
bergslagen för att undvika brist på träkol. Bergslagens egen skog skulle i huvudsak förbehållas masugnarna. 
Denna lokaliseringspolitik fick större konsekvenser för Värmlands län än för något annat.132 

 
Han menar i sitt arbete om den värmländska landsbygden att länet illustrerar flera drag som 
var typiska för den svenska industrialiseringen: en rumsligt ganska spridd industriutveckling, 
ofta lokaliserad till snabbt växande orter på landsbygden och baserad på exploatering av 
inhemska råvaror för export.133 
 
På grund av den statliga lokaliseringspolitiken kom ett stort antal stångjärnsbruk att anläggas 
väster om Klarälven medan merparten av länets masugnar fanns i öster, i Bergslagen. 
Stångjärnsbruken i Värmland, varav hälften låg väster om Klarälven, utgjorde en femtedel av 
det totala antalet i Sverige. Under 1800-talet andra hälft kom detta mönster att radikalt 
förändras. Nittio procent av de västvärmländska bruken hade lagts ned år 1890. Bruksdöden 
spred sig i Värmland från väster åt öster, där dock en något större andel av bruken överlevde. 
Som ”dödsorsaker” anges stigande träkolspriser och besvärliga transporter, men främst de 
förändrade götstålsprocesserna.134 
                                                
128Ibid., s. 352. 
129Ibid., s. 350 ff. 
130 Fryxell, K. A., ”Industri” i Hildebrandsson, H. H. & Samuelsson, S. (red.), En bok om Värmland, del II, s. 
200. 
131 Ibid., s. 189. 
132Söderberg, J., ”Ekonomisk utveckling och fattigdom på den värmländska landsbygden 1860–1910” i 
Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 5 1983, s. 46. 
133Ibid. 
134Ibid. 
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De sociala återverkningarna av bruksnedläggningarna blev dock mindre än vad man skulle ha 
kunnat förvänta sig. Dels var järnindustrin i stort då en dynamisk bransch med avsevärt 
ökande sysselsättning, dels anlades på flera håll massa- eller pappersfabriker i nära anslutning 
till järnbruksnedläggelserna. Bruksdöden inom järnindustrin var f.ö. delvis betingad av 
konkurrensen om skogsråvaran mellan branscherna.135 
 
Den värmländska trävaruhanteringen växte kraftigt under första halvan av 1800-talet, med 
bl.a. en betydande export av sågade trävaror till England via Göteborg. Den största tillväxten 
kom under senare halvan av 1800-talet att ske i västra Värmland. Tyngdpunkten för branschen 
sett över hela riket kom dock att förskjutas mot Norrland. – För Värmlands del kom den stora 
tillväxten inom massaindustrin, med 37 fabriker i drift i länet vid sekelskiftet år 1900, då 
främst i de centrala och västra delarna. Sågverken hamnade då gärna nära Vänern, p.g.a. 
ångkraftens genombrott som möjliggjorde lokalisering där transportkostnader minimerades.136 
 
Sammantaget växte Värmland fram som ett industrilän, med en växande andel av rikets 
industriproduktion under en femtioårsperiod från 1860-talet. Industrialiseringen kom i 
huvudsak att ske utanför städerna. Förloppet präglades inom Värmland inte av ökande 
ekonomiska klyftor mellan de olika regionerna, utan snarast av utjämning. Bakom detta ligger 
ett samspel mellan ekonomisk tillväxt och flera typer av anpassning genom 
befolkningsrörlighet, som arbetsvandringar och migration.137 
 
Wahlberg har sett på järnhanteringen i Värmland efter första världskriget utbrott. Han har bl.a. 
spaltat upp vid vilka skilda bruk som olika typer av stålprodukter togs fram. – Slående är då, 
som jag ser det, hur en tidig strukturering av branschen levt kvar som specialisering för skilda 
bruk i Värmland. Artikeln är skriven i slutet av 1960-talet, och 1910-talets struktur fanns kvar 
femtio år senare, och delar av den finns kvar ännu på 2000-talet. Intressant ur en helt annan 
synvinkel, och vid sidan av ämnet här, är ortsnamnen, där sex av sju slutar på ”-fors”. 
Uppräkningen ger en tydlig illustration av brukens ”lokaliseringsprincip”. – Wahlberg skriver: 

Värmlandsbruken tillverkade 1914 en i princip större variation av produkttyper än i dag. --- Redan under 
första världskriget var strukturuppdelningen och specialisering av tillverkningen emellertid iögonfallande. 
Några exempel: 
Björneborg: Grova smiden och högklassigt gjuteritackjärn. 
Degerfors: Plåt och handelsjärnsprofiler. 
Bofors: Kanoner, smiden och verktygsstål. 
Storfors: Rör och rörprodukter. 
Hagfors: Verktygsstål, ihåligt borrstål, skruv etc. --- 
Munkfors: Kallvalsade band, tråd och fjädrar. 
Lesjöfors: Fjädrar och trådprodukter. 
Som synes specialiteter som fortfarande om med få undantag kännetecknar bruken även i dag.138 

 
Notervärt i sammanhanget är Adamsons påpekande om att i Värmland saknades, i stort sett, 
textil- och livsmedelsindustri, två industrigrenar som spelade en stor roll vid den tidiga 
industrialiseringen på många håll i landet.139 
 
Mycket av vad som förts fram i detta avsnitt om näringslivets utveckling i Värmland har 
handlat om järnet och skogen. – Här kan tilläggas att Värmland fortfarande var ett agrart land 
år 1920, sett statistiskt. År 1930 förefaller att vara något av en brytpunkt i detta avseende. 
                                                
135Ibid. 
136Ibid., s. 46 f. 
137Ibid., s. 52. 
138Wahlberg, Å., ”Värmlands järnhantering efter 1914” i Värmland förr och nu, årgång 66, s. 64. 
139Adamson, R., a.a., s. 45. 
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Med reservationer för osäkerheter i bakomliggande material visar statistiken att jordbruket i 
länet stod för cirka 53 procent år 1920, mätt i folkmängd efter yrke, medan motsvarande tal 
för år 1930, då mätt i folkmängd efter näringsgren, var nästan exakt 50 procent, för att år 1940 
ligga under 45 procent. Jordbrukssektorn var dock år 1940 fortfarande den största av de tre 
näringslivssektorerna, jordbruk, industri respektive tjänster.140 
 
Avslutningsvis kan det vara av intresse att, via en figur, i grova drag jämföra de tre 
näringslivssektorernas storlek mellan Värmland och hela riket över tid. – Jag vill poängtera de 
stora osäkerheter och jämförbarhetsproblem som finns i bakomliggande källmaterial för figur 
3:6, i likhet med vad som gäller för figur 3:2 över hela rikets olika näringslivsandelar. Figur 
3:6 bör närmast ses som en grov och översiktlig illustration av en långsiktig tendens för det 
värmländska näringslivet, där procentenheter enbart är ungefärliga. – Likaså finns anledning 
att poängtera att variationer av olika storlek sinsemellan kommunerna ligger dolda i de 
summerade länsuppgifterna om storleksandelar, liksom för hela riket. 
 
Figur 3:6 visar att Värmland under hela perioden 1870–2000 hade en större andel inom den 
”regressiva” jordbrukssektorn och en mindre andel inom den ”progressiva” tjänstesektorn än 
vad Sverige som helhet hade. Vad gäller industrisektorn så låg Värmlands andel lägre än 
rikets andel under ”uppbyggnadsfasen” och vice versa under ”avvecklingsfasen”. 
Sammantaget ligger det nära till hands att utifrån figuren kategorisera Värmlands näringsliv 
som ”eftersläpande”. 
 
Men poängteras skall här att i statistikens kalla siffror kan inget utläsas om kvaliteten i 
näringslivets struktur, bara om kvantiteten. Det skulle ju kunna vara så att Värmland, i ett 
jämförande perspektiv, hade en ovanligt hög kvalitet på det näringsliv som jag kallat 
eftersläpande. Därom förtäljer figuren alltså intet. 
 
Figur 3:6. Differens i procentenheter för näringslivsandelar mellan Värmland och hela riket 
1870–2000, mätt i befolknings- eller sysselsättningstal 
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Källor: För hela rikets tal: För perioden 1870–1950 Historisk statistik för Sverige Del 1. Befolkning, tab. 23; 
Folkräkningen 1960:VIII, tab. A; FoB 1970:8, tab. C; FoB 1980:6:2, tab. 5; FoB 1990:5, tab. 22; för år 2000 
RAMS AM 0207. För Värmland: BiSOS 1890 A:3, tab. Y; BiSOS 1900 A:3 tab. Å; Folkräkningen den 31 dec. 
1910:III, tab. 4; dito 1920:IV, tab 3; Dito 1930:III, tab. 7; Dito 1940:III, tab. 8; dito 1950:IV, tab. 1; 
Folkräkningen den 1 nov. 1960:VIII, tab. 2; FoB 1970:8, tab. 1; FoB 1980:6:2, tab. 5; FoB 1990:5, tab. 22; för år 
2000 SCBs RAMS AM 0207 
                                                
140SCB, Folkräkningen den 31 december 1920:IV tab. 3, 1930:III tab. 7 och 1940:III tab. 8. 
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4 EN BEGREPPSDISKUSSION 
 
4.1 Region, regional utveckling och tillväxt 
 
Region 
 
Begreppet region används återkommande i föreliggande arbete. Konstateras kan att mycket, 
jag skulle vilja säga väldigt mycket, redan har sagts och skrivits i forskarvärlden om 
innebörder och definitioner av begreppet region. Nedanstående är inte ytterligare ett inlägg i 
försöken att klargöra begreppets innebörd, det är endast en fingervisning om vad som i arbetet 
lagts i begreppet. 
 
Betydelsen, definitionen, av begreppet är ofta en fråga om tolkning som ges av sitt 
sammanhang, en definition som då kan bli mer eller mindre precis. Regionbegreppet är 
svårdefinierat, och det kan i sammanhanget här närmast illustreras med ett citat: ”… en region 
kan man inte definiera, den känner man igen”141. 
 
Jag vill här också återknyta till vad jag skrivit inledningsvis i arbetet. Vad som avses med 
begreppet region i ett specifikt sammanhang är i hög grad avhängigt dels av vad man är ute 
efter i det specifika arbetet, dels av skalan, eller nivån, i det specifika sammanhanget. 
 
Aronsson diskuterar begreppet region med ett, som jag ser det, mot vetenskapssamhället i viss 
mån kritiskt förhållningssätt. Inledningsvis anges vad han avser med begreppet här: 

… framför allt områden med sammanhängande likheter eller interaktiva fält av viss intensitet i kulturella, 
ekonomiska, sociala eller politiska dimensioner.142 

 
Aronsson pekar också på ett par anknytande begrepp, men av en annan karaktär. Regionalism 
är exempelvis regionala rörelsers krav på politiskt självbestämmande, och regionalisering kan 
vara statens försök till administrativ indelning, medan region i sin tur är ett analytiskt 
definierat begrepp.143 
 
Regioner kan finnas på alla territoriella nivåer, och de kan vara naturligt uppfattade, historiskt 
skapade, eller vetenskapliga konstruktioner. De kan vara avgränsade genom objektiva 
kriterier, som homogenitet eller funktionalitet, genom subjektiva identiteter eller genom 
instrumentella behov.144 
 
Forskningens sätt att urskilja regioner präglas av flera inflytanden. Ett exempel är att de 
problemdefinitioner som står starka i den samtida samhällsdebatten influerar. Dessa är i sin 
tur förbundna med den historiska samhällsutvecklingen. Vetenskapliga traditioner inom skilda 
discipliner påverkar också hur man uppfattar en region. – Aronsson beskriver att det har skett 
en utveckling från realism och naturalism över instrumentalism till konstruktivism, där 
regionerna först uppfattas som konsekvenser av naturgeografiska förutsättningar, men senare 
fokuseras kriterierna för region i termer av egenskaper eller relationer. Idag dras ofta en 
subjektiv sida av regionen in i resonemanget, som identitet, kultur eller historiska traditioner. 
En konsekvens av breddningen av kriterierna blir framhävandet av det godtyckliga i 
gränsdragningarna, menar Aronsson, där värdet avgörs av hur väl kriterierna svarar på en 

                                                
141 Wetterberg, G., Kommunerna, s. 233. 
142 Aronsson, P., Regionernas roll i Sveriges historia, s. 16. 
143 Ibid., s. 195. 
144 Ibid., s. 16 ff. 
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ställd fråga.145 – Genom godtyckligheten i bestämning och urval av kriterier för 
regionbegreppet finns det, enligt Aronsson, också en känsla av att den regionala indelningen i 
minst lika hög grad åstadkoms av vetenskapen som av verkligheten. Han tar även upp att 
definitioner av begreppet region har blivit politiskt intressant, där man efterfrågar ett 
regionbegrepp som är tillgängligt för politiska åtgärder.146 
 
Legnér tar upp en intressant aspekt på begreppet region, väl värd att ha i åtanke som jag ser 
det. I korthet går det ut på att begreppet region kan gälla ett dynamiskt förhållande mellan 
platser och funktioner, men det kan likaväl gälla ett betraktelsesätt. Begreppet kan alltså avse 
såväl processer som perspektiv, och då såväl var för sig som sammantagna.147 
 
Castensson ger en beskrivning av begreppet region på en övergripande nivå: 

En region kan definieras med utgångspunkt från en eller flera faktorer. De kan gälla historiska eller 
naturgeografiska förhållanden, näringslivets sammansättning, språktillhörighet, människors identitet, m.m. 
Regionbegreppet är således inte enkelt och entydigt. Det beror på vem som definierar regionen och på det 
tidsmässiga och geografiska sammanhanget.148 

 
Sörlin & Törnqvist har en kort beskrivning av begreppet region: 

Med regional nivå avses då en nivå mellan den nationella och den snävt lokala. Regioner kan vara 
administrativa enheter, etnisk-kulturellt homogena områden, naturgeografiskt avgränsade trakter eller så 
kallade funktionella, centrerade regioner med ett eller ett par dominerande administrativa och ekonomiska 
centra. En vanlig benämning på de senare är stadsregioner.149 

 
Nationalencyklopedin gör en begreppsdefinition som i stort samanfaller med Sörlin & 
Törnqvists. Man beskriver funktionella, centrerade regioner med: 

… områden som hålls samman genom starka inre samband (t.ex. en lokal arbetsmarknad, en tätort med 
pendlingsomland eller ett kommersiellt centrum med kundomland).150 

 
SIKA för en längre diskussion om regionbegreppet som mycket väl illustrerar övervägandena 
i föreliggande arbete. Jag vill särskilt peka på den mening som kursiverats av mig i utdraget 
nedan. 

Region används som bekant för att beteckna många olika typer av geografiska områden. Ibland kallas en hel 
världsdel för en region. I andra sammanhang avses en grupp länder, en landsdel, eller bara en eller ett par 
kommuner. I samtliga dessa fall kan region vara en riktig benämning. Det är sammanhanget eller funktionen 
som avgör hur en region bör avgränsas. [Egen kursivering] I praktiken baseras regionindelningar ofta helt 
på administrativa avgränsningar, som t.ex. län och kommuner. Detta fungerar bra om den administrativa och 
funktionella regionindelningen sammanfaller. --- I vissa fall är emellertid den administrativa 
regionindelningen helt föråldrad. Ett exempel på detta är länsuppdelningen i Mälardalsregionen. --- Därför 
har det funktionella regionbegreppet alltmer kommit i fokus inom den kulturgeografiska och 
regionalekonomiska forskningen. Det funktionella regionbegreppet har den stora fördelen att regionen i 
detta sammanhang definieras av människornas och företagens verkliga beteenden, t.ex. handel och pendling. 
Storleken på de funktionella regionerna varierar beroende på vilken fråga som är aktuell. Talar man om 
högskolefrågor kan de funktionella regionerna vara relativt stora och bestå av ett stort antal kommuner i 
flera olika län. När det gäller arbetspendling och regionförstoring är det emellertid mest relevant att fokusera 
på lokala arbetsmarknadsregioner (s.k. LA-regioner).151 

 

                                                
145 Ibid., s. 222 f. 
146 Ibid., s. 200. 
147 Legnér, M., ”Regioner kan ersätta nationalstater” i Svenska Dagbladet, Kulturbilagan, 2003-04-22, s. 7. 
148 Castensson, R., ”Region – ett mångfaldigt begrepp” i Blomberg, B. & Lindquist, S.-O. (red.), Den regionala 
särarten, s. 40. 
149 Sörlin, S. & Törnqvist, G., Kunskap för välstånd – Universiteten och omvandlingen av Sverige, s. 45 f. 
150 Nationalencyklopedin, band 15, s. 465. 
151 SIKA, rapport 2001:3, Infrastruktur och regional utveckling, s. 14 f. 
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I ett arbete om regionbegreppet ur ett geografiskt perspektiv konstateras att olika 
ämnesdiscipliner tycks ha ett mer eller mindre komplicerat förhållande till begreppet region. 
Statsvetare, idéhistoriker och ekonomer tas som exempel på forskare med ett tämligen 
okomplicerat förhållningssätt. ”Kulturgeograferna är däremot mer ’osäkra’, då användningen 
av regionbegreppet inom geografin kan inbegripa vitt skilda aspekter.”152 
 
Hur ser en historiker på regionbegreppet? Anna Götlind har i ett arbete studerat teknisk-
industriella förändringar i Dalarna perioden 1700–1900. Beröringspunkter eller likheter finns 
mellan hennes arbete om Dalarna och med föreliggande arbete om Värmland, därför är 
diskussionen i hennes arbete av extra intresse. – Hon har, efter överväganden av diskuterande 
karaktär, bestämt sig för att Dalarna skall kunna ses som en sammanhållen region när det, som 
i hennes arbete, gäller näringsverksamheten i landskapet och länet.153 Men argumenten ser jag 
som ”inte helt invändningsfria”. 
 
Utgångspunkten i diskussionen är en definition av begreppet region av Peter Aronsson i 
boken Regionernas roll i Sveriges historia: Med region avses här framför allt områden med 
sammanhållande likheter eller interaktiva fält av viss intensitet i kulturella, ekonomiska, 
sociala eller politiska dimensioner. – Götlind konstaterar att med denna definition så är en 
region inget annat än ett geografiskt område som kan uppvisa homogenitet i ett eller annat 
avseende. Hur är det då med Dalarna, är det ett homogent område? I vissa avseenden är det 
så, t.ex. läns-/landskapsgräns, men inte kyrkligt stift. Kanske också socialt och kulturellt 
homogent, även om den kulturella identiteten oftast ses kopplad till socken, senare kommun. 
 
Går man däremot över till att se på Dalarna ur näringsgeografisk ståndpunkt framstår Dalarna 
inte som en enhetlig region, enligt Götlind. Länet har historiskt varit splittrat näringsmässigt, 
och olika länsdelar vänder sig åt olika håll.  

Vi möter här ett tudelat Dalarna, som består av två regioner: Dalabergslagen, med sin gruv- och bruksindustri, 
och det ”egentliga” Dalarna, som befinner sig i bakvattnet jämfört med de södra länsdelarna, både materiellt 
och kulturellt.154 
 

Likheter mellan Dalarna och Värmland ser jag t.ex. vad gäller argumentet ovan om kulturell 
identitet, men kanske särskilt vad gäller den näringsgeografiska splittringen och att olika delar 
av länet har vänt och vänder sig åt olika håll. 
 
Argumentet för Götlinds val av regionsavgränsning återges här: 

Varför väljer jag då Dalarna som avgränsning för arbetet och inte någon av de näringsgeografiska regioner 
som har diskuterats ovan: Bergslagen eller ”det egentliga Dalarna”? Jag tror att det, trots länets 
näringsmässiga mångfald, kan finnas motiv för att välja just den administrativa regionen, länet, som 
utgångspunkt för analysen. Ett sådant är att många av gårdagens och dagens aktörer, inte minst olika statliga 
och regionala institutioner, har tagit sin utgångspunkt i just den administrativa regionen.155 

 
Som jag ser det blir Götlinds argument för att i hennes näringshistoriskt/näringsgeografiskt 
inriktade arbete använda den administrativa regionen som territoriell avgränsning, helt enkelt 
att man brukar använda regionbegreppet så, även om det nu i sammanhanget här inte råkar 
uppfattas som en alldeles relevant avgränsning. 
 

                                                
152Jansson, K., Regionbegreppet ur ett geografiskt perspektiv, s. 5. 
153Götlind, A., Vardagens teknik. Exemplet Dalarna 1700–1900, s. 29-33. 
154Ibid., s. 31 f. 
155Ibid., s. 33. 
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Jag får ett sammantaget intryck av att det i arbetet varit problematiskt att se Dalarna som ett 
homogent område, att det inte motsvarade definitionen. I slutkapitlet skriver Götlind: 

Hur förhåller det sig då med det tudelade Dalarna? Är det bara en myt? Nej, det är det inte. --- Är det kanske 
så att den verkliga tudelningen i regionen Dalarna sedan sekelskiftet inte har gått mellan norr och söder, 
mellan ”det egentliga” Dalarna och Bergslagen, utan mellan landsbygd och industrisamhälle?156 
 

En för föreliggande arbete intressant fråga är då: Är Värmland, näringshistoriskt och/eller 
näringsgeografiskt, homogent, tudelat eller flerdelat, är det en eller flera regioner? 
 
Staffan Helmfrid har belyst problemet med regionindelningar. Han understryker två 
dimensioner i avgränsningsproblematiken, skalan och tiden:  

Regionindelningens problem är ju delvis en funktion av skalan (global, nationell, lokal). Tidsdimensionen 
kräver ett dynamiskt begrepp.157 

 
Jag uppfattar just tiden som ett underskattat problem med regionavgränsningar, eftersom 
dynamiken i samhället rimligen bör påverka regioners utformning och funktioner. Detta ligger 
förmodligen som en förklaring till att föreliggande arbete rör sig växlande mellan 
administrativa och funktionella regioner, eftersom de två begreppen över tid inte stämmer 
särskilt väl överens till ytan. 
 
Henning & Liljenäs kommer med ett observandum, värt att beakta, inte minst i ett arbete som 
föreliggande där jag översiktligt och ibland utan preciseringar återger andras forsknings-
resultat. – Man menar att det finns en mängd olika perspektiv på och definitioner av begreppet 
region. Ett bekymmer är att begrepp som noggrant definieras i ett specifikt vetenskapligt 
sammanhang kanske kommer att utnyttjas i andra sammanhang och då inte sällan med en 
mindre entydig innebörd än den ursprungliga. – Man påpekar att ordet region förekommer i 
olika sammansättningar och används flitigt utan större stringens i statliga utredningar och i 
planeringslitteratur. Men ofta baseras regionavgränsningen på intuition.158 
 
Det finns vanligtvis en tydlig skiljelinje mellan begreppen administrativ respektive funktionell 
region. – Henning & Liljenäs frågar sig om det kan finnas någon koppling mellan de två 
begreppen. Det finns ett ömsesidigt beroende mellan funktionella regioner och administrativa 
regionindelningar, där funktionella regioner ger upphov till administrativa gränser, samtidigt 
som det är naturligt att administrativa gränser påverkar funktionella regioners utsträckning. 
Man menar att idag förefaller utgångspunkten vara att de funktionella regionerna skall styra 
de administrativa regionernas utformning. Men samtidigt hävdar många att de funktionella 
regionerna förändras så snabbt att det inte är rimligt att låta dessa styra de administrativa 
gränserna. De funktionella regionerna överlappar också varandra, vilket gör det svårt att 
fastställa administrativa regioners gränser utifrån de funktionella regionerna utsträckning.159 
 
Man möts ofta av uttrycket den regionala nivån. I Sverige är detta ofta liktydigt med länen. ”I 
administrativa sammanhang betecknar region vanligen en nivå mellan centralmakten och 
lokalsamhället …”160 
 

                                                
156Ibid., s. 245 ff. 
157 Helmfrid, S., ”Bruk och missbruk av regionbegreppet” i Region och samhälle, s. 19. 
158 Henning, R. & Liljenäs, I., ”Regioner som begrepp och fenomen” i SOU 1992:64, bilaga 1 till betänkande av 
regionutredningen, Utsikter mot framtidens regioner, s. 7 och 14. 
159 Ibid., s. 62-69. 
160 Nationalencyklopedin, band 15, s. 465. 
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Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling, visar i en diskussion om 
regionbegreppet på samma tankegång. Här pekar man samtidigt på att det finns en koppling 
mellan begreppen administrativ respektive funktionell region: 

Den administrativa regionen är egentligen en form av funktionell region där territoriell räckvidd för beslut 
och regelverk utgör grunden. Här ligger ofta regionen mellan den statliga och lokala nivån och utgörs av län, 
delstater, kantoner, planeringsområden etc.161 

 
I föreliggande arbete avses, i de fall precisering görs, med administrativ region ett område 
avgränsat av exempelvis kommun- eller länsgräns. Med funktionell region avses ett område 
som inte är lika tydligt geografiskt avgränsat, utan ett område som bygger på funktionell 
samverkan, som kan vara på frivillig basis och varierat beroende på sak, eller utgående från 
officiell indelning, som exempelvis lokala arbetsmarknader. Dock, ofta används enbart 
begreppet region utan närmare precisering. Sammanhanget får då avgöra vad som avses. 
 
I praktiken innebär detta att arbetets folkmängds- och sysselsättningssiffror som regel har en 
grund i administrativa regioner, på varierande skalnivå. Analyserande text däremot kommer 
ofta in på geografiskt mer eller mindre precist avgränsade områden som närmast kan kallas 
funktionella regioner. Dessa funktionella regioner kan då till ytan utgöras av en eller flera 
eller delar av administrativa regioner. Eftersom arbetet i mångt och mycket har ett 
ekonomisk-historiskt perspektiv så innebär det också att de funktionella regionernas 
utsträckning varierar över tid, och att dessa då kommer att omfatta administrativa regioner av 
olika omfattning. 
 
Regional utveckling och tillväxt 
 
I en rapport från den regionalpolitiska utredningen visar man mer övergripande på sin syn på 
regional utveckling: 

Det är viktigt att påpeka att regional utveckling inte enbart är en fråga om att förbättra näringslivets 
tillväxtförutsättningar. Regional utveckling handlar också om att öka medborgarnas sociala och ekonomiska 
välfärd.162 

 
I en rapport från NUTEK definieras begreppet regional utveckling: 

Regional utveckling kan ju i princip definieras så brett att allt som gör att regionen utvecklas positivt ingår i 
det regionala utvecklingsarbetet. Traditionellt har regional utveckling till stor del handlat om näringslivs- 
och sysselsättningsutveckling och de förutsättningar som varit tätt knutna till detta såsom kommunikationer 
och utbildning. I många av de strategier som nu tas fram innefattar regional utveckling även frågor som en 
god livsmiljö och ett bra vardagsliv för länets invånare.163 

 
I ovan relaterade rapport från den regionalpolitiska utredningen samt i en rapport från SIKA 
diskuteras begreppet ”regional utveckling” på ett nästan likalydande sätt. Formuleringarna 
nedan är från den regionalpolitiska utredningen: 

Även begreppet regional utveckling kan definieras på flera olika sätt. Traditionellt brukar begreppet regional 
utveckling användas som synonym till ekonomisk tillväxt i en region, oftast definierad som bruttoregional-
produkt (BRP) per capita. Denna definition kan dock med rätta kritiseras för att vara allt för endimensionell. 
Det är nämligen inte alltid som tillväxt leder [till] social och ekonomisk välfärd för invånarna i regionen. 
Dessutom har BRP-måttet vissa brister. Mot denna bakgrund är det rimligt att utgå ifrån att begreppet 
regional utveckling har såväl tillväxt- som välfärdsaspekter. --- Social och ekonomisk välfärd i regionen 

                                                
161 Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling, Forskningsplattform 2003. 
162SOU 2000:36, rapport 5, Persson, J. T., Kommunikationerna och den regionala utvecklingen, s. 7. 
163 NUTEK, rapport R 1996:40, 1996 års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige, s. 51. 
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består bland annat av följande delkomponenter; inkomstnivån, sysselsättningsgraden, tillgängligheten till 
privat och offentlig service samt livsmiljön.164 

 
Forslund & Karlsson har sett på begreppet regional ekonomisk utveckling. Som jag ser det 
utgör detta begrepp en delkomponent i det vidare begreppet ”regional utveckling”. – Forslund 
& Karlsson menar att när det gäller det övergripande begreppet ekonomisk utveckling finns en 
tendens att blanda ihop begreppen ”ekonomisk utveckling” och ”ekonomisk tillväxt”. 
Ekonomisk tillväxt är helt enkelt en kvantitativ expansion, medan ekonomisk utveckling 
däremot innebär strukturella förändringar som kan ge upphov till både tillväxt och 
stagnation.165 – Här framgår en skillnad jag anser finns mellan ordet tillväxt, som pekar uppåt, 
och ordet utveckling, som kan peka såväl uppåt som nedåt. 
 
Om regional ekonomisk utveckling skriver Forslund & Karlsson: 

Regional ekonomisk utveckling handlar om förändringar över tid i nivån på en regions ekonomiska välfärd 
(Haveman, 1976). I den ekonomiska utvecklingen innefattas alla komponenterna i samhällsmedborgarnas 
välfärd - varor, tjänster, fritid, miljökvalité, ekonomisk jämlikhet och allt annat som påverkar individernas 
tillfredsställelse eller nytta. Detta välfärdsbegrepp kan för närvarande inte kvantifieras. Det beror inte enbart 
på att individuell välfärd inte kan mätas otvetydigt utan också på att aggregering av välfärd över individer är 
omöjlig.166 

 
De komponenter man tar upp i citatet ovan skulle, enligt min mening, även kunna ses som en 
form av indikatorer, när man söker mått på ekonomisk utveckling. – Forslund & Karlsson tar 
också upp vad de kallar ”indirekta indikatorer på regional utveckling”167. Man exemplifierar 
med lokalisering av högteknologiska företag eller FoU-resurser, generering av uppfinningar 
och innovationer eller innovationsspridning. Dessa indirekta indikatorer har det gemensamt 
att de kan antas generera förändringar i inkomster och sysselsättning och därmed också 
påverka den regionala ekonomiska välfärden. 
 
I texten ovan trycker Forslund & Karlsson på att man måste skilja ordentligt på begreppen 
tillväxt respektive utveckling, i likhet med vad jag anser. Närmast motsatsen gäller i en 
rapport från Arena för Tillväxt. Där menar man att en definition av begreppet tillväxt även 
måste inrymma begreppet utveckling. 
 
Arena för Tillväxt arbetar utifrån en bred definition av begreppet tillväxt. Det innebär att 
tillväxt enligt Arenas ansats är vidare än den klassiska definitionen av ekonomisk tillväxt, 
mätt i BNP. Tillväxt är i denna bemärkelse ett kvantitativt mått. För att även de kvalitativa 
aspekterna skall inkluderas måste definitionen av tillväxt inrymma begreppet utveckling. 

• Med tillväxt menar Arena att värdet av den samlade produktionen av varor och tjänster ökar. Det kan 
antingen uppnås genom att det sker en produktionsökning eller att produktionen sker på ett effektivare 
sätt. Denna ekonomiska definition utgör grunden för tillväxtbegreppet. 

• Tillväxt av produktionen måste ske på ett långsiktigt hållbart sätt, utifrån ekologisk och social hänsyn. 
Detta är givna restriktioner som måste beaktas. 

• Tillväxt innebär också att människor ges förutsättningar att utvecklas och att det sker en ökning av 
välfärden i ett brett samhällsperspektiv.168 

 

                                                
164 SOU 2000:36 rapport 5, Persson, J. T., a.a., s. 16 f, samt SIKA, rapport 2001:3, Infrastruktur och regional 
utveckling, s. 15. 
165Ds 1991:55, Forslund, U. & Karlsson, C., Infrastrukturens regionala effekter – En genomgång av empiriska 
studier, s. 26. 
166Ibid. 
167Ibid., s. 28. 
168Arena för Tillväxt, rapport 1–03, Lokal och regional attraktionskraft. Kvantitativa perspektiv på attraktivitet, 
s. 3. 
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Klarheten kring begreppet regional utveckling ökar inte vid en jämförelse av de refererade 
arbetena ovan. Definitionen från Arena för Tillväxt innebär närmast att man jämställer, eller 
kanske snarast kallar begreppet ”tillväxt” för ”utveckling”, som jag ser det, och därmed går på 
tvärs mot andra. – ”Arena för Utveckling” kanske vore ett mer adekvat namn? Då skulle man 
kanske kunna slippa ifrån en tveksam definition? 
 
Sammantaget uppfattar jag att en definition av begreppet regional utveckling bör innebära 
regionala förändringar av såväl kvantitativa, ekonomiska faktorer som kvalitativa faktorer av 
individuell eller samhällelig välfärdskaraktär. – Med tillväxt avses vanligtvis i den löpande 
texten i arbetet ”helt enkel och okomplicerat” en tillväxt, en ökning, i t.ex. folkmängd, 
sysselsättningstal eller olika ekonomiska mått. Viktigt, som jag ser det, är att klargöra att 
tillväxt i föreliggande arbete ses som något positivt, som något önskvärt, där ej annat anges. 
Undantag kan dock finnas, exempelvis för en oönskad miljöförstörande verksamhet. – 
Begreppet utveckling används i arbetet på ett snarlikt sätt. En utveckling kan dock gå åt ”två 
olika håll”, den kan vara positiv eller negativ. – Vad gäller utveckling i befolkningshänseende 
läggs i begreppet endast den kvantitativa utvecklingen, förändring i folkmängd, alltså inte en 
utveckling hos befolkningen i något kvalitativt hänseende, om inte annat anges. Med en 
positiv utveckling avses en tillväxt, och med en negativ utveckling en minskning, med 
förbehåll som för begreppet ”tillväxt” ovan. 
 
 
4.2 Protoindustri, industri och industrialisering 
 
Industrialiseringen av Sverige, och Värmland, var en vittgående omstrukturering av såväl 
näringslivet som samhället i stort. Denna strukturförändring har också fått ett jämförelsevis 
stort utrymme i kapitlet med arbetets forskningsanknytning. 
 
Vad avses med begrepp som protoindustri, industri och industrialisering? Jag ”går baklänges” 
i den diskussionen här. – Det finns en kort och distinkt, men samtidigt bred definition i Schön 
av industrialisering: ”att industrins andel av produktion och sysselsättning ökar”169. Proble-
met med den definitionen är, som jag ser det, att den är för strikt. Den skulle innebära att om 
en kommun har en stor och betydelsefull andel av sin sysselsättning inom industrin, men en 
andel som inte längre är ökande, då skulle den kommunen därmed diskvalificeras. National-
encyklopedins ordbok har en med Schön snarlik beskrivning, men den är inte alls lika strikt 
vad gäller ”kravet” på ökning. Man uttrycker där att industrialisering är en överföring av den 
ekonomiska tyngdpunkten från jordbruk och hantverk till industri i ett land eller område170. 
Detta stämmer bättre med hur begreppet används i arbetet. – Jag har sett industrialise-
ringsepoken som en tidsperiod, diffus utan skarpa gränser och mer eller mindre individuell för 
olika kommuner, som inleds med att industriproduktionen får en allt viktigare roll i ekonomin, 
för att fortfarande vara av betydelse under perioden men inte längre ha den ledande rollen. 
 
Central, men svårbesvarad, är frågan om vad som avses med industri. – Schön redovisar ingen 
entydig och precis definition med vad han avser med begreppet industri, men han kommer 
indirekt in på detta när han anger en alternativ beskrivning av begreppet industrialisering, 
utöver ovan visade. Den rör sättet att producera, exempelvis införandet av ny teknik eller nya 
kemiska processer, inte produktionsandelens utveckling i förhållande till annan produktion. 
Industrialisering i det avseendet innebär en teknisk omvälvning ”där arbetaren förvandlas från 

                                                
169 Schön, L., Industrialismens förutsättningar, s. 6. 
170 Nationalencyklopedins ordbok, band 2. 
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att vara överordnad verktygen till att vara underordnad maskinerna”171. – Schön kategoriserar 
industrialisering utan teknisk omvälvning som en industriell utveckling inom jordbruks-
samhället som inom forskningen internationellt går ”under beteckningen protoindustriali-
sering”172, och var en föregångare till den moderna industrialiseringen. Manufakturer, en 
produktionsform tidsmässigt placerad före den moderna industrins genombrott, beskriver 
Schön som en form för hantverksmässig stordrift, ”närmast ett slags hantverksfabriker, där 
man sökte dra nytta av koncentrationens fördelar i råvaruanskaffning, övervakning och 
marknadsföring samt specialiseringens fördelar i arbetsdelningen”173. – Industrialisering med 
teknisk omvälvning kommer sedan att representeras av vad han beskriver som den moderna 
industrin174. Inledningsvis anger Schön att det industriella genombrottet i Sverige skedde 
under slutet av 1890-talet175, och därmed jämställer han indirekt begreppet industri med den 
moderna industrin och dess tekniska omvälvning, en åtskillnad boken igenom. 
 
Nationalencyklopedins ordboks definition, angiven ovan, betonar övergången från jordbruk 
och hantverk till industri. Man anger här alltså en skillnad mellan ”industri” respektive 
”jordbruk och hantverk”. – När Lars Magnusson diskuterar den tidiga svenska 
industrialiseringen konstaterar han att ordet ”industri” i dess mest inskränkta betydelse 
används för att ”beteckna en viss produktionsform: fabriksindustrin”176. Han fortsätter med att 
påpeka att ibland så utsträcks betydelsen till att även avse produktion före fabrikssystemets 
uppkomst, vilken då avser: ”… all icke-agrar tillverkning på landsbygden vid sidan av det 
skråbaserade hantverket. En annan beteckning för samma sak är ’proto-industri’.”177. 
Begreppet ”manufaktur” är ett i viss mån förvirrande begrepp menar Magnusson178, som 
används dels för att beskriva en produktionsform, dels som en kameral beteckning. Han 
placerar in manufakturerna i den tidiga industrialiseringen, före fabriksindustrin. ”Den 
centraliserade hantverksfabriken” brukar, enligt Magnusson, framhållas som det typiska 
draget för produktionsformen i litteraturen, men Magnusson hävdar att det ofta rörde sig om 
småskaliga anläggningar, med ett betydande inslag av kvinnliga hemarbetare i arbetskraften. 
 
I Historiska nationalräkenskaper för Sverige anges att uppgifter för industriproduktionen 
omfattar: ”yrkesmässigt industriellt arbete. Detta innebär att den del av industriell produktion, 
som förekommit i hemmen antingen som binäring till annan verksamhet eller som 
husbehovsarbete, inte omfattas av föreliggande serier.”179 Här räknas alltså inte hemindustri 
som industri. 
 
Bunte betecknar industri (bl.a.) som: 

… den produktionsform som karaktäriserar fabriksindustrin i industrisamhället. Industrins varuproduktion 
skiljer sig från protoindustriella produktionsformer (hemslöjd, hantverk, förlagsindustri, hemindustri) genom 
att den förbrukar större energitillgångar, genom att den bedrivs i större skala, i större anläggningar (fabriker) 
samt genom arbetsprocessens specialisering och mekanisering.180 

 
Begreppet industri framstår som problematiskt att strikt definiera. Med anknytning till Schöns 
beskrivning ser jag ”den moderna industrin”, efterföljaren till protoindustrin och manufakturer 
                                                
171 Schön, L., a.a., s. 6. 
172 Ibid., s. 7 f. 
173 Ibid., s. 12. 
174 Ibid., s. 15. 
175 Ibid., s. 5. 
176 Magnusson, L., Sveriges ekonomiska historia, s. 215. 
177 Ibid. 
178 Ibid., s. 231 ff. 
179 Schön, L., Historiska nationalräkenskaper för Sverige: 2 Industri och hantverk 1800-1980, s. 13. 
180 Bunte, R., ”Industri”, Nationalencyklopedin, band 9. 
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som produktionsform, som en precisering av begreppet industri. Jag anknyter även till Bunte, 
med hans något utförligare beskrivning av protoindustrin och synen på den som föregångare 
till industrin, samt hans karaktärisering av industri som fabriksindustri. Detta sammanfaller 
också med vad Magnusson lägger i begreppet i dess inskränkta betydelse. – Schematiskt kan 
produktionsformen industri, i dess inskränkta betydelse som fabriksindustri, sättas in i ett 
tidsmässigt förhållande till dess föregångare enligt figur 4:1. Figuren illustrerar också hur 
begreppet industri används i arbetet, alltså den kraftigare markerade rutan. 
 
Med begreppet protoindustri avses enligt Nationalencyklopedin, med hänvisning till det av 
Franklin Mendels myntade begreppet på 1960-talet, den verksamhet på landsbygden som 
under en längre tidsperiod föregick den industriella revolutionen och fabrikstillverkningen i 
Västeuropa.181 – Bunte beskriver protoindustriella produktionsformer som ”hemslöjd, 
hantverk, förlagsindustri och hemindustri”.182 – Magnusson ser begreppet som industri före 
fabrikssystemets genombrott, som kom att avse all icke-agrar tillverkning på landsbygden vid 
sidan av det skråbaserade hantverket.183 – Figur 4:1 ger begreppet protoindustri en schematisk 
inplacering i ”tid och rum”. 
 
Figur 4:1. Produktionsformers utveckling över tiden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Fritt efter föreläsningsanteckningar från Persson, C., 1999-09-01 
 
 
4.3 Urbanisering, kontraurbanisering och urbaniserad glesbygd 
 
I anslutning till en offentlig utredning tas begreppet urbanisering upp och man pekar på en 
bredd för begreppet: 

De som tilldelar ordet dess vidaste innehåller stryker under att saken rör sig om övergången till en ny 
livsform. --- Samhällsstatistikern och ekonomen är benägna att mäta urbaniseringen som en förskjutning av 
befolkningens gruppering i näringsgrenar … Den som ägnar sig åt fysisk planering lägger måhända mer vikt 
vid att observera den växande åtgången av mark för andra ändamål än jord- och skogsbruk. 
Samhällsgeografen beskriver urbaniseringen som en allt tätare ”packning” i rummet av arbetsplatser och 
befolkning …184 

 
Lars Nilsson för en tämligen ingående diskussion, i viss mån också som en form av 
klargörande problematisering, kring begreppet urbanisering, värd att återge och svår att 
argumentera mot, enligt min mening: 

                                                
181 Nationalencyklopedin, band 15, s. 313. 
182 Bunte, R., a.a. 
183 Magnusson, L., a.a., s. 215. 
184 Hägerstrand, T. & Öberg, S., bilaga 1 ”Befolkningsfördelningen och dess förändringar” i SOU 1970:14, 
Urbaniseringen i Sverige, bilagedel 1, s. 1:5. 
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Med urbanisering avser jag det förhållandet att en allt större del av en nations eller en regions befolkning 
finner sin bosättning i städer och andra tätbebyggda orter. Urbaniseringen kommer till uttryck i att antalet 
tätorter ökar och/eller i befolkningsmässig tillväxt av redan befintliga tätorter. Urbaniseringen i denna 
bemärkelse är en slags kvantitativ koncentrationsprocess och ett uttryck för en ändrad demografisk relation 
mellan stad och land. Urbanisering i ovan angiven bemärkelse har av Eric Lampard kallats för demografisk 
urbanisering. Denna terminologi har senare övertagits av bland andra Jan de Vries och Roger Andersson. 
Demografisk urbanisering kan uppkomma genom inflyttning av landsbygdsbor till städerna (glesbygdsbor 
till tätorterna), men även i den situation där städernas demografiska reproduktionsbetingelser är 
gynnsammare än landsbygdens. Förutom demografisk urbanisering brukar man tala om strukturell 
respektive beteendemässig urbanisering. Den strukturella urbaniseringen är inte fullt lika entydigt bestämd 
som den demografiska. Lampard menar därmed övergången från agrara till icke-agrara sysselsättningar och 
det är en process som kan utspelas såväl i städer som på landsbygd. De Vries har däremot definierat 
strukturell urbanisering som koncentration av antalet verksamheter eller aktiviteter (funktioner) till städer 
och tätorter. Det blir då fråga om ett mer ortsbundet förlopp. --- Den strukturella urbaniseringen kan, oavsett 
tolkning, utgöra en viktig förutsättning för den demografiska. --- Såväl den demografiska som den 
strukturella urbaniseringen kan någorlunda lätt uttryckas i kvantitativa termer. Den beteendemässiga 
urbaniseringen är däremot mer kvalitativ till sin natur och berör inre sociala och mentala förhållanden i 
stadssamhället. Med beteendeurbanisering avses nämligen uppkomsten och spridningen av en specifik 
livsstil, en särskild mentalitet, som kan kallas urban, då den företrädesvis återfinns bland människor som bor 
i stora befolkningsagglomerationer. Den urbana livsstilen behöver dock inte vara stadsunik utan kan vara 
företrädd i både städer och på landsbygd. --- Demografisk, strukturell och beteendemässig urbanisering är, 
menar jag, tre skilda fenomen. De är i vissa sammanhang starkt relaterade till varandra, men de kan uppträda 
och utvecklas oberoende av varandra. 185 

 
I föreliggande arbete avses med urbanisering vad som i Nilssons arbete mer preciserat kallats 
”demografisk urbanisering”, d.v.s. att en allt större del av ett lands eller en kommuns 
befolkning bosätter sig i städer eller andra tätorter, alltså inte strukturell eller beteendemässig 
urbanisering. 
 
I sammanhanget bör nämnas den gängse definitionen av vad som menas med begreppet tätort, 
en definition som är gemensam i de nordiska länderna sedan 1960-talet. I definitionen ligger 
sedan att det som inte är tätort är glesbygd. I förkortad version är definitionen av tätort: 

Som tätbebyggt område räknas alla hussamlingar med minst 200 invånare, såvida avståndet mellan husen 
normalt icke överstiger 200 meter.186 

 
Vad menas med kontraurbanisering? Westlund & Pichler återger en definition från år 1976: 
”… a process of population deconcentration; it implies a movement from a state of more 
concentration to a state of less concentration”.187 – Amcoff har sett på kontraurbaniseringen 
under 1970- och 1980-talen. Han ser själva begreppet kontraurbanisering som något 
svårgripbart, men uttrycker det som: ”kan [således] sägas referera till förändringar i 
befolkningssystemet till landsbygdens favör”188. – Jag ser Amcoffs ord som en god 
beskrivning av hur begreppet används i föreliggande arbete. Därtill uppfattar jag begreppet 
som att det kan mätas, som förändringar i befolkningstal mellan tätorter och glesbygd, utifrån 
den i Statistiska Meddelanden angivna definition av dessa två begrepp. 
 
Johannisson, Persson & Wiberg diskuterar begreppen glesbygd och urbaniserad glesbygd. 
Man menar att glesbygd kan ses ur åtminstone tre aspekter, en historisk-ekonomisk, en 
funktionell och en livsformsaspekt, där olika bedömare betonar olika aspekter olika starkt, i 
linje med sin problemuppfattning. Med ett historiskt-ekonomiskt synsätt utgår man från det 

                                                
185 Nilsson, L., Den urbana transitionen, s. 13 ff. 
186 SOS, Statistiska meddelanden MI 38 SM 0101, Tätorter 2000, s. 70. 
187 Westlund, H. & Pichler, W., En ny grön våg? Glesbygdstillväxt under storstadsexpansionens 90-tal, s. 3. 
188Amcoff, J., ”Kontraurbanisering i Sverige?” i Westlund, H. (red.), Lokal utveckling för regional omvandling, 
s. 13. 
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traditionella näringsunderlaget, och med livsformsaspekten är kollektiva värderingar en vanlig 
indelningsgrund. Med ett funktionellt synsätt kan en definition baseras på tämligen entydiga 
avståndskriterier. Men, påpekar man, oavsett hur glesbygdsbegreppet bestäms så måste man 
vara medveten om att det förändras.189 
 
Vidare påpekar man att urbaniserad glesbygd är ett hittills odefinierat begrepp. Man ser 
begreppet på två olika sätt: dels åsyftas att alla glesbygder bär mer eller mindre tydliga urbana 
drag, dels åsyftas ett bestämt geografiskt område. Det geografiska området urbaniserad 
glesbygd preciseras tämligen exakt: 

Den urbaniserade glesbygden särskiljs först och främst från urbana zoner, varmed menas tätorter med över 
10 000 invånare och ett pendlingsomland med radien 30 kilometer. För det andra avskiljs rural glesbygd, 
dvs de delar av landet som ligger mer än 30 km från tätorter med mer än 2 000 invånare. Tätorter mellan 
2 000 och 10 000 invånare och en bilpendlingszon på trettio kilometer formar därmed det geografiska rum 
som vi benämner urbaniserad glesbygd.190 

 
I föreliggande arbete används begreppet glesbygd väsentligen utifrån det funktionella 
synsättet som det beskrivs i Johannisson, Persson & Wiberg. Den definitionen ser jag också 
vara i samklang med den definition som anges i Statistiska Meddelanden som refererats ovan. 
 
Begreppet urbaniserad glesbygd uppfattar jag däremot på ett annat sätt. Jag ser det mer som 
ett tämligen oprecist område än ett mer strikt definierat. Mitt synsätt ligger nära Johannisson, 
Persson & Wibergs första beskrivning, att alla glesbygder bär mer eller mindre tydliga urbana 
drag, men att säga att alla glesbygder har urbana drag känns dock som att gå väl långt. Min 
”definition”, och min uppfattning om begreppet, skall kanske närmast beskrivas som varande 
tämligen diffus och oprecis, eller, med ett lån av Amcoffs ord ovan, det är ett svårgripbart 
begrepp. 
 
 
4.4 Regionalpolitik 
 
Vad avses med begreppet regionalpolitik i föreliggande arbete? I framställningen nedan, som 
är hämtad ur ett eget tidigare arbete191, belyses olika uppfattningar om vad som inryms i 
begreppet. Genomgången har lett fram till en avgränsning för detta arbete, men utan skarpa 
konturer. I arbetet avses med begreppet regionalpolitik vad man vanligtvis lägger i uttrycken 
den lilla regionalpolitiken respektive den stora regionalpolitiken, vilka beskrivs nedan. 
 
En bred syn på regionalpolitiken har Bylund när han skriver: 

All politik är regionalpolitik. Ett politiskt beslut och även andra beslut av någon vikt berör ju människorna 
där de bor och är verksamma. Beslutet får ett lokalt och regionalt ”nedslag” som man brukar säga.192 

 
Regionalpolitiken har i Sverige uppfattats som underordnad den ekonomiska och sociala 
politik som förts för nationen i sin helhet, och i senare målformuleringar har jämlikheten 
mellan människor i ekonomiskt och socialt hänseende inom skilda regioner speciellt 
poängterats.193  
 
                                                
189 Ds 1989:22, Johannisson, B., Persson, L.O. & Wiberg, U., Urbaniserad glesbygd - verklighet och vision, 
s. 37 ff. 
190 Ibid., s. 43 f. 
191 Kåpe, L., Medelstora svenska städer. En studie av befolkning, näringsliv och ortssystem, s. 109 ff. 
192 Bylund, E., ”Intrikata frågor kring regionala problem” i Framtidens regionala politik kräver nya grepp, ERU-
rapport 82, s. 29. 
193 Ds I 1981:19, Perspektiv på stödområdesindelning, ERU, s. 11. 
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I en statsvetenskaplig avhandling om regionalpolitik förs en diskussion om vad som kan 
innefattas i begreppet: 

Det är svårt att strikt avgränsa vad som menas med regionalpolitik. De regionalpolitiska målen är att skapa 
förutsättningar för en balanserad befolkningsutveckling och att ge människor tillgång till arbete, service och 
god miljö oavsett var de bor i landet. --- Regionalpolitiken har därmed en geografisk dimension. Politiska 
insatser med ett bestämt geografiskt utfall kan betecknas som regionalpolitiska. --- Problemet att avgränsa 
regionalpolitiken från andra politikområden är att avgöra vilken betydelse det geografiska utfallet har i 
förhållande till andra intentioner.194 

 
I en rapport från Arbetsmarknadsdepartementet skriver man: ”Regionalpolitik är politiska 
åtgärder med påtagliga regionala konsekvenser.”195. Där görs sedan en uppdelning av 
politiska åtgärder i fyra grupper med avseende på det geografiska utfallet: (primär) 
regionalpolitik, sekundär regionalpolitik, politik med regional betydelse samt övrig politik. 
Med ”(primär) regionalpolitik” avses politiska åtgärder där det geografiska utfallet explicit 
angivits som ett överordnat mål, där exempel kan vara länsplaneringar och annan 
regionalpolitisk samhällsplanering samt regionalpolitiska stöd i olika former. Inom den 
”sekundära regionalpolitiken” återfinns politiska insatser där det geografiska utfallet är 
centralt och där de regionalpolitiska målen angivits, men dessa mål är underordnade eller 
jämställda andra mål inom den aktuella politiksektorn. Man menar att i den politiska debatten 
avses ofta den regionalpolitiska anpassningen av sektorspolitiken. Ett exempel är bevarandet 
av Inlandsbanan, som kan ses som både en regionalpolitisk och en trafikpolitisk insats, samt 
etablerandet av nya högskolor, som setts som en strategisk faktor för regional utveckling och 
även som en viktig del i att sprida ny teknik. ”Politik med regional betydelse” innehåller 
politiska åtgärder som saknar explicita regionalpolitiska mål, men som ändock har ett 
geografiskt utfall. Det kan vara politiska insatser vars geografiska spridning varierar beroende 
på exempelvis yrkesverksamhetsgrad eller befolkningstäthet. ”Övrig politik” omfattar 
politiska insatser utan geografisk inriktning, som barnbidrag och folkpensioner, allt enligt 
rapporten. 
 
I en offentlig utredning gör man en åtskillnad mellan ”den lilla regionalpolitiken” respektive 
”den stora regionalpolitiken”. Med ”den lilla regionalpolitiken” avser man olika företagsstöd 
till särskilt utpekade regioner, samt medel som fördelas över landet där statsmakten i 
medelsfördelningen beaktat specifika regionala behov. Med ”den stora regionalpolitiken” 
menar man den generella statliga politiken inom många skilda sektorer, exempelvis 
arbetsmarknad, utbildning och kommunikationer, som inte riktar sig specifikt till några 
regioner, men som är av avsevärt större betydelse för de aktuella regionerna, finansiellt och på 
annat sätt, än vad den lilla regionalpolitiken är.196 
 
I REKO-STAT-utredningen diskuterar man begreppen ”den lilla regionalpolitiken” respektive 
”den stora regionalpolitiken”, då insatta i ett förhållande till begreppet regionpolitik: 

Vi använder här begreppet regionpolitik för en samordnad men geografiskt differentierad statlig politik i 
syfte att uppnå mellanregional balans och stimulera tillväxt i varje region. Begreppet regionalpolitik - eller 
den ’lilla’ regionalpolitiken - reserveras därmed för den nuvarande politik som riktar sig till bestämda 
regionalpolitiska stödområden och som bedrivs med budgetmedel under utgiftsområde 19 [’Regional 
utveckling och utjämning’, egen anm.]. Begreppet den ’stora’ regionalpolitiken reserverar vi för de 
sammantagna statliga insatser inom alla samhällssektorer som har ett geografiskt utfall, medvetet eller 
omedvetet. Regionpolitiken enligt vår terminologi omfattar därmed en med hänsyn till den regionalpolitiska 
problembilden medveten och aktivt styrd del av den ’stora’ regionalpolitiken.197 

                                                
194 Johansson, J., Offentligt och privat i regionalpolitiken, s. 75. 
195 Ds 1989:28, Förhandlingsekonomin i regionalpolitiken, ERU, s. 8. 
196 SOU 1996:69, Kompetens och kapital - om statligt stöd till företag, s. 68. 
197 SOU 1997:13, Regionalpolitik för hela Sverige, betänkandet, s. 223. 
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Begreppen den lilla regionalpolitiken respektive den stora regionalpolitiken, som de beskrivs 
ovan, sammanfaller ju väl i sak i de relaterade arbetena. Beskrivningarna på vad som avses 
med de två begreppen är i dag tämligen vedertagna för vad som betraktas som regionalpolitik. 
Detta skulle då vara svaret på frågan i avsnittets inledning om vad som avses med begreppet 
regionalpolitik. 
 
En avgränsning görs i föreliggande arbete genom att se på vad som hänt efter andra 
världskriget, då den moderna regionalpolitiken kan sägas ha tagit sin början. En annan 
avgränsning ligger i att här inte behandla regionalpolitiken i ett så brett fält som exempelvis 
Bylund antytt enligt ovan. I arbetet används inte begreppet regionpolitik som en del av 
regionalpolitiken, enligt SOU 1997:13. Avsikten är inte heller att djupare diskutera 
särskiljningen mellan vad som är liten respektive stor regionalpolitik. Gränsdragningar 
däremellan är många gånger svåra, och det har för arbetets syfte ingen avgörande betydelse 
om åtgärder som belyses skall räknas som hörande till den lilla eller till den stora 
regionalpolitiken. 
 
 
4.5 Tjänste- eller servicesamhället 
 
I ett arbete från år 2000 diskuterar Schön övergången från industrisektorn till tjänstesektorn 
som den största sektorn i samhället. Den diskussionen ger också kortfattat ett tidsperspektiv 
på omvandlingen. 

Många bedömare har sett de senaste decenniernas utveckling som slutet för industrins dominans och som 
övergången från ett industrisamhälle till ett tjänstesamhälle – åtminstone i de ledande industriländerna. 
Denna utveckling skulle då endast utgöra början på en långsiktig förskjutning till ett tjänstesamhälle som har 
sin historiska parallell i övergången från jordbrukssamhälle till industrisamhälle. Detta industrisamhälle 
nådde faktiskt sin kulmen både vad gäller produktionen och samhällsförhållandena 70–80 år efter 
genombrottstiden för att omedelbart efter denna kulmination få ge vika för det nya tjänstesamhällets 
genombrott och en tilltagande avindustrialisering.198 

 
Schön påpekar att begreppet tjänstesamhället inte är entydigt. Man kan skilja på tre aspekter 
av begreppet, även om det sedan inte finns vattentäta skott mellan dessa tre: 

För det första kan man avse ett samhälle där produktionen liksom konsumtionen till övervägande del består 
av tjänster [min kursivering]. Då mäter man proportionen mellan sektorerna i volymen varor eller tjänster 
som cirkulerar i samhället och tjänstsamhällets genombrott skulle alltså innebära ett trendbrott i relationen 
mellan varor och tjänster. För det andra kan man avse ett samhälle där människor till övervägande del 
arbetar inom tjänstesektorn [min kursivering]. --- Man kan även utsträcka definitionen till att omfatta även 
dem som är sysselsatta med att producera tjänster i de varuproducerande företagen och där dessa tjänster 
direkt används i varuproduktionen. --- För det tredje kan man avse ett samhälle där den dynamiska kraften i 
utvecklingen skapas inom tjänsteproduktionen [min kursivering]. Det är ett samhälle där centrala 
innovationer och andra tillväxtskapande faktorer är knutna till tjänsterna.199 

 
Schön ger en ”tidtabell” för samhällsomvandlingen i Sverige utifrån tolkningen av begreppet 
tjänstesamhälle som att en ökad andel av de totala resurserna läggs på tjänsteproduktion: 

Fram till omkring 1930, dvs. fram till slutskedet av industrisamhällets genombrottsepok, dominerades ännu 
sysselsättningen av jordbruket. Därefter tog industrisektorn överhanden, men mot slutet av 1960-talet 
övertog tjänstesektorn ledningen och nådde på 1990-talet drygt 70 procent av den totala sysselsättningen.200 

 

                                                
198 Schön, L., En modern ekonomisk historia, s. 455. 
199 Ibid., s. 455 f. 
200 Ibid., s. 458. 
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Enligt Nationalencyklopedin är tjänstesamhället ett ”samhälle i vilket ekonomin domineras av 
privat och offentlig tjänstesektor”201, alltså en tämligen vid tolkning av begreppets innebörd. 
Man gör dessutom ett, som jag ser det, intressant tillägg eller en precisering i sin beskrivning. 
Man påpekar att en viktig och växande del i tjänstesamhället är informations- och kunskaps-
baserade tjänster, och att benämningar som ofta används för att lyfta fram dessa centrala delar 
av tjänstesamhället är begreppen informationssamhälle eller kunskapssamhälle.202 
 
I föreliggande arbete används begreppet tjänste- eller servicesamhälle i samband med såväl 
rena statistikuppgifter som diskuterande eller analyserande text. 
 
Arbetets statistikunderlag utgörs i allt väsentligt av sysselsättningsuppgifter i olika former. 
Som naturligt ser jag då att knyta an begreppet tjänstesamhälle till Schöns andra definition 
ovan, ett samhälle där människor till övervägande del arbetar inom tjänstesektorn. Det pekar 
på att siffror kan ge en avgränsning. Den utvidgning av definitionen som Schön tar upp ter sig 
dock svår att göra utifrån det statistiska material som vanligtvis finns tillgänglig. – I detta 
sammanhang ser jag som viktigt att påpeka alla de osäkerheter som kan finnas i statistiska 
underlag. Utöver ”normala” fel och osäkerheter med statistiskt underlag tillkommer 
exempelvis sådant som att enbart betalda tjänster finns med, alltså ej eget hushållsarbete eller 
”svart” arbete, liksom den ”osynliga” överflyttning av tjänstearbete som finns inom industrin 
till fristående konsultföretag, med de effekter på underlag som detta ger. 
 
I diskuterande text, och kanske även i analyserande, är en definition svårare att hålla strikt till 
endera av de tre alternativ Schön pekat på. Sammanhanget utvisar förhoppningsvis vad som 
avses. Ofta kommer begreppet att användas i ett mer oprecist och övergripande perspektiv, 
där jag närmast avser att tyngden i samhällsekonomin ligger inom tjänstesektorn, d.v.s. en 
anknytning till formuleringen i Nationalencyklopedin. Schön pekar f.ö. också på svårigheten 
med en precisering, när han menar att vattentäta skott inte finns mellan de tre begrepp han 
skisserat. 

                                                
201 Nationalencyklopedin, band 18, s. 308. 
202 Ibid. 
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5 FORSKNING INOM ÄMNESOMRÅDET 
 
Kapitlet innehåller en ”mix” av teori och empiriska forskningsresultat. Avsikten med kapitlet 
kan sägas vara tudelat. Avsikten med det teoretiska innehållet är bl.a. att det skall kunna peka 
på vad som utgjort väsentliga faktorer i en kommuns utvecklingsförlopp vad gäller folkmängd 
och näringsliv. Det empiriska innehållet, faktauppgifterna, skall kunna ge underlag för 
jämförelser med värmländska förhållanden, eller återger värmländska förhållanden. De har 
därtill också ett egenvärde, som en historisk grund att stå på eller som intressanta uppgifter i 
sig. – Dock, viktigt att inledningsvis poängtera, vad som tas upp nedan är ett urval ur en 
mycket rikhaltig litteratur, och ett urval innehåller oundvikligen ett visst mått av subjektiva 
drag. 
 
Jag vill här återupprepa vad jag skrivit i inledningskapitlet, att som något av en 
förhandsuppfattning från min sida finns betydelsen av en orts, en kommuns, en regions ”arv 
och miljö” som tungt vägande faktorer för hur näringslivet har utvecklats. I detta ligger bl.a. 
att näringslivsstrukturen formats under lång tid, i samklang med områdets traditioner och 
kultur, samt läge och andra naturgivna förutsättningar. 
 
Framställningen är uppdelad under ett antal rubriker, för en viss strukturering av materialet. 
Denna struktur är dock svår att hålla konsekvent eftersom många refererade arbeten spänner 
över skilda rubriker i föreliggande arbete. I arbetet åtskilda ämnesområden är inte sällan även 
inflätade i varandra. 
 
Industrialiseringen och urbaniseringen av Sverige, och Värmland, var en vittgående 
omstrukturering av näringslivet och samhället i stort. Dessa strukturförändringar har också 
gett de inledande avsnitten i detta kapitel. – Delar av framställningen är hämtade från egna 
tidigare arbeten med näraliggande inriktning.203  
 
 
5.1 När industrialiserades Sverige?  
 
När kom det industriella genombrottet i Sverige? – Termen ”den industriella revolutionen” 
används för att beteckna vissa ekonomiska och tekniska förändringar som inträffade i England 
under senare delen av 1700- och förra delen av 1800-talet204. Dillard påpekar att det var ett 
antal faktorer som mognat fram som gav förutsättningar för industrialiseringsprocessen i 
England. Det gällde förbättringar inom jordbruket, tillväxt inom handeln, en ökad arbets-
delning inom industrin, ackumulation och mobilisering av kapital, samt inte minst viktigt 
vetenskapliga framsteg som i allt större utsträckning lade grunden till tekniska framgångar.205 
Efter att ha uppstått i England under 1700-talet spred sig mekaniseringen till den europeiska 
kontinenten och till Nordamerikas Förenta stater206. 
 
Gårdlund ”daterar” ganska så exakt det industriella genombrottet för Sveriges del till 1870-
talet. I detta begrepp lägger han då inte enbart tekniska och ekonomiska förändringar inom 

                                                
203Kåpe, L., Medelstora svenska städer. En studie av befolkning, näringsliv och ortssystem, Kåpe, L., Medelstora 
svenska städers utveckling – en forskningsansats, samt Kåpe, L., Bakgrund till 1990-talets tillväxtproblem i 
svenska medelstora städer – en forskningsansats. 
204 Dillard, D., Västeuropas och Förenta staternas ekonomiska historia, s. 199. 
205 Ibid. 
206 Ibid., s. 239. 
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produktionen, utan även en social påverkan som uppkommer i samhället i stort av 
förändringarna härvid: 

Med ”den industriella revolutionen” har väl menats en på kort tid skeende övergång till maskinmässig 
varutillverkning, vilken medfört en omvälvande förändring i folkets försörjning och arbetsliv. I denna 
mening hade före år 1870 ingen industriell revolution skett i vårt land. Det är rimligare att tala om det 
följande årtiondets genombrott i sådana termer. Och kanske svarar i Sverige 1890-talets uppsving bäst mot 
föreställningen om den industriella revolutionen.207 

 
Som ”den tidiga industrialiseringen” eller som ”industri före fabrikssystemets genombrott” 
kategoriserar Magnusson en del förstadier till fabriksindustrin i Sverige. Hit räknar han 
protoindustrin, eller som han hellre vill kalla den, ”avsaluslöjden”, samt tillverkning inom 
förlagssystem och manufakturer, där han särskilt poängterar textilindustrin som den viktigaste 
manufakturindustrin. De första tecknen till en mer storskalig och centraliserad produktionstyp 
kommer omkring år 1850. Även om det finns en del undantag så vill inte Magnusson tala om 
något direkt genombrott för en centraliserad storindustri i Sverige före 1870-talet. Han 
sammanfattar till en ”tidtabell” med att 1850-talet var en gräns mellan gammal och ny 
ordning, 1860-talet var en andhämtningspaus i processen, för att under 1870-talet skulle den 
industriella utvecklingen ta sats mot ett verkligt genombrott.208  
 
Magnusson påpekar att från mitten av 1800-talet går jordbrukets andel av ekonomin ner, 
räknat på både bruttonationalprodukt och antal sysselsatta. Överflyttningen går till industrin, 
vilket ger en påtaglig BNP-ökning från 1890-talet eftersom produktiviteten är högre inom 
industrin än inom jordbruket. Han vill tona ner ”revolutionen” för industrialiseringen, det är 
mer fråga om ett industriellt genombrott och en snabb tillväxt, med gradvisa förändringar i 
organisation och produktion. Tekniken som förklaringsfaktor till genombrottet har också 
kommit att skjutas alltmer i bakgrunden. Han framhåller i stället fyra andra för Sverige viktiga 
faktorer, som skapade ökad efterfrågan och ökad produktion: den internationella miljön, 
hemmamarknadens expansion, den tidigare så omfattande avsaluslöjden samt kapital-
försörjningen. Här anger Magnusson tidsperioden för det industriella genombrottet från mitten 
av 1800-talet och fram till första världskriget.209  
 
Samuelsson ger sin syn på industrialiseringen i Sverige. Med en del reservationer för 
vanskligheter med att överhuvudtaget datera samhällshistoriska perioder rubricerar han 
perioden 1850–1870 som ”Förberedelsernas tid” och perioden 1870–1914 som ”Genom-
brottens tid”, varav den senare bör indelas i två faser med brytpunkten omkring 1895. – Han 
menar att omkring 1870 hade Sverige hunnit över och kommit en bit bort från 
industrialiseringens första tröskel. Träindustrin hade fått ett genombrott i början av 1850-talet, 
när man började förädla sina produkter, och inom järnhanteringen kom då också ett uppsving. 
Järnvägsbyggandet, en viktig faktor för industriernas utvecklingsmöjligheter, kom igång så 
sakteliga på 1850-talet för att få sitt genombrott på 1870-talet. – Indelningen av perioden 
1870–1914 i två faser har sin grund i två skilda orsaker. Den ena var att en internationell 
lågkonjunktur rådde fram till 1895 med svag internationell efterfrågan på industriprodukterna, 
och då passade man i Sverige på att bygga upp infrastruktur, utbildning och tekniknivå. När 
omsvängningen sedan kom fanns goda förutsättningar för exportverksamhet. Den andra 
orsaken ser Samuelsson i verkstadsindustrins kraftiga tillväxt, med förskjutning från 
inhemska marknader och reparationer till en självständig och mångsidig exportnäring från 
mitten av 1890-talet. Dessutom började byggnadsverksamheten i Sverige då också få en 

                                                
207 Gårdlund, T., Industrialismens samhälle, s. 60. 
208 Magnusson, L., Sveriges ekonomiska historia, s. 215-242. 
209 Ibid., s. 301 ff. 
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alltmer industriell prägel, till viss del driven av att expansiva industrigrenar flyttade in i 
städerna.210 
 
Industrialiseringen var inte enbart ett stadsfenomen. Ett drag i den svenska industrialiserings-
processen var att många branscher växte fram och expanderade på landsbygden, som 
järnbruken, sågverken, pappersbruken, glasbruken, tegelbruken och kvarnindustrin. Närheten 
till råvaror och gamla hantverkstraditioner ses som viktiga orsaker till detta fenomen. I några 
fall kom brukssamhällen och tätorter kring industrierna att utvecklas till städer. 
Industrialismens genombrott innebar att städerna blev viktiga produktionscentra för 
industrivaror.211 
 
Lars Nilsson menar att de tre avslutande decennierna på 1800-talet brukar ses som 
industrialismens definitiva genombrottsskede i Sverige. De industriella landvinningarna var 
inte längre begränsade till vissa branscher och områden och inte heller beroende av jordbruket 
på samma sätt som tidigare. Vid den tiden skedde industrialiseringen på bred front. Nya varor 
producerades med nya metoder. Industrisektorn ökade starkare än någon annan näringsgren 
och i början av 1900-talet var industrins bidrag till BNP större än jordbrukets. Men 
sysselsättningsmässigt fortsatte de agrara verksamheterna att vara den största näringsgrenen 
fram till 1930-talet, då industrin passerade jordbruket även i det avseendet.212 
 
Sammanfattande kan sägas att Gårdlund var mycket tydlig när han satte tiden för det 
industriella genombrottet i Sverige till 1870-talet.213 – Med Samuelssons214 syn på när 
industrialiseringen startade i Sverige skulle jag vilja sätta startpunkten till tidigast år 1870. 
Han har kallat perioden 1850–1870 för ”Förberedelsernas tid” och perioden 1870–1914 för 
”Genombrottens tid”. År 1870 hade man kommit ”över tröskeln och en bit på väg”. – 
Magnusson215 ger också en indikation om att 1870-talet utgör något av en startpunkt. Han ser 
inget påtagligt genombrott för någon mer centraliserad storindustri i Sverige före 1870-talet. 
Hans ”tidtabell” är att 1850-talet var en gräns mellan gammal och ny ordning, 1860-talet var 
en paus i processen, men under 1870-talet tog den industriella utvecklingen sats för sitt 
genombrott. Storstadsutredningen216 pekar också på 1870-talet. Man skriver att när 
industrialiseringen sköt fart från 1870-talet började de större städerna växa snabbt, men också 
en del ”småstäder” som Borås, Eskilstuna och Västerås. – Lars Nilsson217 menar att de tre 
avslutande decennierna på 1800-talet brukar ses som industrialismens definitiva 
genombrottsskede i Sverige, med en industrialisering på bred front, d.v.s. från 1870-talet. – 
Den sammantagna bilden blir att man kan tala om att industrialiseringen börjar i Sverige på 
1870-talet. 
 
 
5.2 Tiden före industrialiseringen 
 
Eli Heckschers visar på ett perspektiv som inte är oviktigt att ha med sig i bakgrunden, även 
om nu föreliggande arbete har ett avsevärt kortare tidsperspektiv.  

                                                
210 Samuelsson, K., ”Industrisamhällets framväxt 1850 till 1914” i Sveriges Industri, s. 13-18. 
211 SOU 1990:32, Staden. Underlagsrapport från storstadsutredningen, s. 24 f. 
212 Nilsson, L., Den urbana transitionen, s. 193. 
213 Gårdlund, T., a.a., s. 60. 
214 Samuelsson, K., a.a., s. 13-18. 
215 Magnusson, L., a.a., s. 215-242. 
216 SOU 1990:32, a.a., s. 24 f. 
217 Nilsson, L., a.a., s. 193. 
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Ur den synpunkt som så valts finns det knappast något i ekonomiens historia som skapar en viktigare 
milstolpe än de förändringar som inträdde under halvseklet mellan 1750 och 1800. --- Det nuvarande 
samhällets ekonomiska sida skapades i högre grad genom de förändringar som började omkring 1750 än 
fallet är med vår nuvarande tillvaro på något annat område.218  

 
Trots Heckschers poängtering av betydelsen av de ekonomiska förändringarna från 1700-
talets mitt förbigår jag i allt väsentligt arbeten om den sekellånga utvecklingen därefter. – Jag 
vill dock med några få rader anknyta till en artikel av Mendels om protoindustrin och dess 
inverkan på den industriella utvecklingen219. Jag uppfattat detta skeende som betydelsefullt 
såväl för den svenska industrialiseringsprocessen, vilken kom i gång på allvar under 1800-
talets senare hälft, som för den ekonomiska utvecklingen i stort från den tiden. 
 
Enligt Mendels skapade den landsbygdsbaserade protoindustrin vissa förutsättningar för den 
kommande industrialiseringen. Kärnan där var, som jag ser det, att etablerade 
marknadskanaler, en kapitaluppbyggnad, ett utvecklat entreprenörskap bland köpmännen och 
folk som vant sig vid annat arbete än jordbruk, underlättade en övergång till mer renodlad 
industriell produktion. Även om Mendels kan sägas förneka existensen av protoindustri i 
städerna, finns dock kopplingar även till dessa, bl.a. genom förlagssystemets stadsköpmän, 
som drivande i den protoindustriella produktionen, och genom att städerna var en marknad för 
produkterna.  
 
Mendels iakttagelser ovan kan sättas in i ett svenskt sammanhang. Isacson & Magnusson tar 
upp frågan om protoindustrins roll i Sverige220. Man skriver att även om historiker inte direkt 
testat Mendels modell så har man dragit slutsatser om att yrkeskunskaper och industriella 
färdigheter utvecklades inom hemslöjd, hemindustri och bruksnäringar, med positiv betydelse 
för det industriella genombrottet. Förändringarna genom protoindustrin ses som en del i en 
större omformning av det svenska samhället, från utpräglat agrart till industrikapitalistiskt. I 
detta kommer exempelvis in att saluslöjden kunde ge en kapitalgrund, för att så småningom 
kunna utveckla fabriksindustrier, samt marknadskontakter, väsentliga för senare kommande 
fabriksindustrier. Isacson och Magnusson har då i begreppet protoindustri lagt en tämligen 
bred omfattning för tiden före industrialiseringen av Sverige, exempelvis hantverk utanför 
skråna och, kanske särskilt intressant för Värmlands del, även arbete vid järnbruk och 
bergsmanssmedjor.221 – Som tydliga exempel på protoindustri som utvecklades till fabriks-
industri pekar man bl.a. på saluslöjden i Sjuhäradsbygden, en bygd som utvecklades till något 
av ett centrum för textilindustri, och med knallarnas gårdfarihandel som blev 
postorderföretag, samt på kniv- och lietillverkning i Dalarna som utvecklades till 
metallindustrier, som gav både prägel och väsentliga inkomster till bygden, liksom 
skomakeriet i Närke, som utvecklades till ett skofabrikscentrum.222 
 
Protoindustrin bör kunna vara en faktor som satt både tidiga och tydliga spår i 
utvecklingsförloppen även i Värmland. Jag vill då särskilt peka på Isacson och Magnussons 
åsikt om att protoindustrin gav både yrkeskunskaper och industriella färdigheter. Som jag ser 
det finns det anknytningar i detta till vad jag skrev inledningsvis i kapitlet, att traditioner och 
kultur har varit med och format bygdens näringsliv. 

                                                
218 Heckscher, E. F., Industrialismen. Den ekonomiska utvecklingen sedan 1750, s. 11 f. 
219 Mendels, F. F., ”Proto-industrialization: The First Phase of the Industrialization Process” i Journal of 
Economic History, vol. xxxii, s. 241-261. 
220 Isacson, M. & Magnusson, L., Vägen till fabrikerna. Industriell tradition & yrkeskunnande i Sverige under 
1800-talet, s. 62 ff. 
221 Ibid., s. 64. 
222 Ibid., s. 89 ff. 
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Att protoindustriell verksamhet fanns representerad i Värmland ges belägg för i Furuskogs 
beskrivning av de värmländska bruken med anknytning till järnet. – I slutet på 1600-talet 
fanns nästan 90 hamrar, totalt i Värmland har det existerat mer än 120 järnbruk. I Värmlands 
östra del fanns bergslagen och tackjärnshyttorna medan smidesbruken spreds över landskapets 
övriga delar, ända till sydgränsen mot Västergötland, till gränsen i väster mot Norge och högt 
upp i norra Klarälvdalen. Den största utbredningen nåddes på 1830-talet, för att sedan minska 
kraftigt under 1800-talets senare del.223 – En något mer detaljerad beskrivning över tidig 
värmländsk järnhantering finns i kapitel 3 med en återblick på det värmländska näringslivet. 
 
I ett annat av Furuskogs arbeten ges en bild av ”det protoindustriella Värmland”, en bild inte 
helt utan positiva förtecken, som ger en aning om en viss förkärlek till vad han sett: 

Det värmländska bergslags- och bruksområdet bildar en av de märkligaste geografiska enheterna inom den 
äldre järnhanteringen. Gruvornas läge i öster, exportens bestämda orientering åt västkusten, Vänerns och de 
stora dalgångarnas roll som trafikleder och många andra omständigheter har givit Värmland dess säregna 
prägel, som klarast kännetecknas därav att väster om gruvornas nejd vårt lands obetingat främsta bruksbygd 
efter hand växte fram.224 

 
 
5.3 Industrialiseringen som utvecklingsfaktor 
 
Söderberg & Lundgren beskriver den svenska järnhanteringens kraftiga strukturomvandling 
från 1800-talets mitt, med den stora bruksdödens epok. Vad låg bakom detta skeende med 
”koncentration” som förtecken? Jag ser detta skeende som något av en övergångsprocess från 
protoindustriell till industriell verksamhet, och därmed framstår också (bruks-)döden som en 
utvecklingsfaktor. – Man menar att avgörande faktorer var förändringar i efterfrågan, skärpt 
konkurrens från världsmarknaden samt tekniska landvinningar som accentuerade stordrifts-
fördelar. Eftersom kostnadsutvecklingen för svenskt stångjärn var ogynnsam försökte man 
minska transportkostnader genom att lägga masugn och bruk intill varandra. Järnvägs-
byggandet innebar ytterligare incitament till driftskoncentration. Tekniska landvinningar som 
verkade i koncentrerande riktning var nya valsverk, som ersatte små räckhärdar, den nya 
smidesmetoden lancashiresmide, en metod som passade bättre för stora bruk än för små, samt 
de nya götstålsprocesserna, bessemer- och martinverk, med tillverkning i en helt ny 
storleksskala, gärna i kombination med valsverk.225 
 
Protoindustrin har setts som en faktor för den industriella utvecklingen. – Schön belyser en helt 
annan drivkraft för industrialiseringen, där efterfrågan på industrins varor indirekt ligger som 
utvecklingsfaktor. Var det den inhemska utvecklingen som var drivkraften för det industriella 
genombrottet, eller kom denna kraft utifrån? Författaren menar att den stora frågan gällande 
förutsättningarna för den svenska industrialiseringen blir frågan om vilken roll den inhemska 
utvecklingen av kommersiellt jordbruk och industriellt arbete spelade i förhållande till 
påverkan från den västeuropeiska industrialiseringen. Enligt Schön så har den europeiska 
industrialiseringens påverkan, och därmed exportindustrins utveckling, setts som den främsta 
orsaken till Sveriges industrialisering. Det är en uppfattning som förts fram av bl.a. Eli 
Heckscher, Arthur Montgomery, Torsten Gårdlund, Kurt Samuelsson och Lennart Jörberg.226 
 

                                                
223 Furuskog, J., Det svenska järnet genom tiderna, s. 198 f. 
224 Furuskog, J., De värmländska järnbruken, s. 449. 
225 Söderberg, J. & Lundgren, N.-G., Ekonomisk geografisk koncentration 1850-1980, s. 14 f. 
226 Schön, L., Industrialismens förutsättningar, s. 9. 
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Enligt Schön var den inhemska drivkraften den väsentligaste före det industriella genombrottet, 
främst tiden före 1870-talet. Under själva genombrottsperioden, 1890-talet, var exportens 
inverkan stark. De inhemska förändringarna med kapitalbildning och lönearbete samt 
hemmamarknadens tillväxt gav upphov till en modern industrialisering. Dessa inhemska 
förändringar var en förutsättning för en relativt snabb reaktion på en växande utländsk 
efterfrågan därefter. Exporten, den utländska drivkraften, förstärkte och fördjupade den 
utveckling som redan tidigare inletts med sin grund i den inhemska drivkraften.227  
 
Hur såg det ut i Värmland? Vart gick produkterna från de värmländska bruken före det 
industriella genombrottet, och under genombrottstiden? Både direkta och indirekta 
formuleringar i arbeten som tar upp värmländskt näringsliv pekar på en betydande export från 
Värmland. – Om man håller sig till enbart mycket grova drag så framgår det exempelvis av 
Furuskog att under 1700-talet så blev värmländskt bult-, knipp- och bandjärn samt spik 
alltmer dominerande på Göteborgs våg, d.v.s. en export av dessa varor, då främst till England. 
Knippjärnet exporterades för vidareförädling på plats till spik. Värmland hade i slutet av 
1600-talet en relativt framskjuten plats inom svenskt manufaktursmide, vilket tillskrivs läget 
med goda exportmöjligheter. Manufakturverk i västra Värmland hade f.ö. en god avsättning i 
Norge för varor för jordbrukets behov.228 – Indirekt framgår det att exporten var väsentlig för 
Värmland när Furuskog påpekar att värmländska bruksintressen var starkt engagerade i 
tillkomsten av Trollhätte kanal, öppnad år 1800, just för att den underlättade exporten av 
värmländskt järn. Kanalbyggen, sjöbanor och andra järnvägar byggdes i Värmland med 
samma motiv.229 – Export av trävaror hade gamla rötter i Värmland. Redan i början av 1600-
talet exporterades via Göteborg värmländska mastträd, bräder och ved. I mitten av 1600-talet 
gick rikets halva trävaruexport över Göteborg, och en avsevärd del därav kom från Värmland. 
Timmer nämns av Furuskog som exportvara under 1700- och 1800-talen, en hantering som 
ökade avsevärt när tullfrihet kom under 1860-talet. När trämasseindustrin växte fram under 
senare delen av 1800-talet kom många fabriker att byggas i Värmland, tack vare goda 
förutsättningar för export.230 – Söderberg pekar på det mer udda i industrialiseringsmönstret i 
Sverige från 1850-talets senare halva, där Värmland ses som ett typexempel. Industrin var ofta 
landsbygdslokaliserad, men han understryker dessutom att den var baserad på inhemska 
råvaror, för export. Även Söderberg tar upp den avsevärda trävaruexporten via Göteborg till 
England, här för senare delen av 1800-talet, och den utbyggnad av ångsågarna som kom att 
ske nära Vänern, tack vare de goda exportmöjligheterna därifrån.231 
 
Gårdlund har i en sammanfattande formulering pekat på väsentligheter som hänt fram till 1870 
och som enligt hans mening ligger som grund för den fortsatta vägen mot industrialism i 
Sverige. Här vill jag plocka fram och understryka att det rör sig om förändringar inom vitt 
skilda områden, som jordbrukets ökade produktivitet, institutionella förbättringar, teknik-
förbättringar och utbyggd infrastruktur. Som jag uppfattar dessa faktorer bör de kunna ses som 
underliggande drivkrafter och som förutsättningar för industriell framväxt såväl i de 
värmländska städerna som på den värmländska landsbygden. 

Påståendet, att den industriella produktionen före 1870 spelade en ringa roll för det svenska folkets 
försörjning, innebär ej, att stiltje rått i landets ekonomiska liv under föregående årtionden. Det hade tvärtom på 
alla områden kommit nytt liv i näringarna. Jordbruket hade gjort framsteg, framsteg som för folket betydde 
mer än något annat. Den gamla näringslagstiftningens fjättrar hade sprängts, kreditväsendet organiserats, det 

                                                
227 Ibid., s. 38. 
228 Furuskog, J., De värmländska järnbruken, s. 244 f. 
229 Ibid., s. 347 ff. 
230 Ibid., s. 359 ff och 367. 
231 Söderberg, J., ”Ekonomisk utveckling och fattigdom på den värmländska landsbygden 1860–1910” i 
Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 5 1983, s. 46 f. 
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tekniska kunnandet befrämjats, över land och vatten hade nya samfärdsvägar banats. Allt detta var 
betydelsefullt; en grund hade lagts för industrialismens samhälle.232 

 
Värmländska anknytningar här är exempelvis de infrastrukturella förbättringar som Furuskog 
tagit upp i sitt arbete om de värmländska bruken. Kanalbyggen i Värmland, och även utanför 
Värmland men med direkta fördelar för värmländsk export, samt olika typer av 
järnvägsbyggen som man var så tidig med i Värmland. Bättre transportmöjligheter sparade 
också tid åt forkarlar, eller gjorde dem överflödiga ibland, till fördel för annan verksamhet. – 
Likaså har han berört 1800-talets allt rationellare jordbruk i Värmland, som gav dels tid över 
för annan verksamhet, kanske industriellt arbete, dels större ekonomisk avkastning, till stöd 
för bruksrörelsen.233 
 
Bäcklund har sett på befolkningsutvecklingen från 1800-talets mitt och framåt i ett 
”storregionalt” perspektiv, där utvecklingen kopplas till bl.a. förändringar i näringslivet. 
Beteckningen storregion härrör sig till en indelning av landet i fyra regioner: Storstadslänen, 
Industrilänen, Södra periferin och Norra periferin. Värmland placeras in i Södra periferin, en 
relativt lågindustrialiserad grupp av län i södra och västra Sverige. Bäcklund konstaterar att 
den regionen dels drabbades hårt av emigrationen, dels utgjorde en arbetskraftsreservoar för 
andra delar av landet under industrialiseringen. Helt följdriktigt förlorade den också 
befolkningsandelar mellan 1870 och 1970.234 
 
Bäcklund menar att i ett långsiktigt perspektiv kan befolkningsomfördelningen ses som ett 
resultat av hur försörjningsmöjligheterna, till följd av industrialiseringen, utvecklades i landet. 
Fram till mitten av 1800-talet var det möjligheterna att ta upp nya jordbruk som till stor del 
bestämde vilka delar av landet som vann befolkningsandelar. Därefter är det framför allt 
tillgången på arbetstillfällen inom industri- och servicesektorerna som varit avgörande. –
Bäcklund konstaterar att det finns en ”strukturkomponent”, d.v.s. industrins struktur i 
regionen, som är inblandad i befolkningsutvecklingen. Är industristrukturen ”gammal”, 
relativt sett, så blir resultatet en efterhängsen långsamhet i befolkningstillväxt relativt sett eller 
kanske en relativt snabb befolkningsminskning, och vice versa. Storstadslänen har hela tiden 
haft en modernare näringsstruktur, d.v.s. en större andel av industri- och servicesektorn än 
övriga län, och vunnit befolkningsandelar i kraft av detta. Den södra periferin, med Värmland, 
hade däremot länge en relativt omodern näringsstruktur och förlorade därigenom snabbt 
befolkningsandelar.235  
 
Bäcklund konstaterar också att det finns en tendens till att glömma bort servicesektorn i 
samband med diskussioner om befolkningsutveckling, trots att den ur sysselsättningssynpunkt 
varit viktig och numera är helt avgörande. Han ser som orsak till denna glömska att 
servicesektorns utveckling helt enkelt setts som en mekanisk respons på industri-, inkomst- 
och befolkningsutvecklingen. – Han påpekar dessutom att generellt sett så har servicesektorn 
hela tiden varit betydligt mer lättrörlig än industrin.236 – En slutsats av det sista påpekandet 
skulle bli att den strukturkomponent som finns som påverkande faktor för befolknings-
utvecklingen när det gäller industrisysselsättningen, inte syns gälla för servicesektorn. 
 

                                                
232 Gårdlund, T., Industrialismens samhälle, s. 60. 
233 Furuskog, J., De värmländska järnbruken, s. 374 ff. 
234Bäcklund, D., Befolkningen och regionerna, s. 84. 
235Ibid., s. 84 ff. 
236Ibid., s. 86. 
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Som kommentar till Bäcklunds resultat kan möjligen sägas att den grova indelningen av 
landet i fyra storregioner förmodligen rymmer stora variationer inom respektive storregion. 
Exempelvis storregionen Södra periferin inrymmer åtta län: Kronobergs, Kalmar, Gotlands, 
Blekinge, Kristianstads, Hallands, Skaraborgs och Värmlands län. Blir resultaten 
representativa för Värmland? – Bäcklund är själv inne på vad som kan synas som en snarlik 
tankegång, när han menar att olika indelningar av landet kan ge olika resultat. I ett drygt tio 
sidor långt avsnitt förs en diskussion om att regionindelningar är ”en springande punkt i 
sammanhanget”.237 
 
Sett sammanfattande och i ett mycket övergripande perspektiv uppfattar jag själva 
industrialiseringsprocessen i sig som en kraftigt verkande utvecklingsfaktor, genom att den 
tvingade fram en rad stora förändringar, såväl ute i samhället som i produktionen. Vad som 
tagits upp i avsnittet av stora samhällspåverkande drag är förändringar inom jordbruket med 
en ökad produktivitet och en utveckling av ett kommersiellt jordbruk, varuexportens allt större 
omfattning och ekonomiska vikt, framväxten av lönearbete samt institutionella förändringar 
inom kapitalbildning, kreditväsende, näringslagstiftning och tullar. Industrialiseringen 
tvingade också fram förbättringar i samhällets infrastruktur inom ett antal områden. Till allt 
detta kommer den utveckling av produktionssätten som hänger samman men övergången från 
protoindustriell till industriell produktion, med bl.a. koncentration och stordrift som effekt. – 
En regions industriella struktur framstår också som en faktor för befolkningsutvecklingen, där 
en övervikt för äldre industri ger en jämförelsevis svag utveckling. 
 
 
5.4 Urbaniseringen som utvecklingsfaktor 
 
Den urbaniseringsprocess som pågått i landet sedan 1800-talets tidiga år har inneburit en 
betydelsefull omvandling av det svenska samhället. Det är en förändring som i stor 
utsträckning utspelat sig under den tidsperiod som föreliggande arbete omfattar, och som 
påverkat Värmland vad gäller utvecklingen av såväl befolkning som näringsliv. Här vill jag 
poängtera att i processens utfall har de enskilda kommunerna i Värmland påverkats med olika 
styrka och i olika riktning. Det har inte varit någon helt likformig process, varken över länet 
eller över landet, även om urbaniseringstrenden funnits över hela landet.  
 
Nilsson menar att urbaniseringen kanske kan ses som den mest genomgripande förändrings-
processen i Sveriges omvandling från ett agrarsamhälle till industrisamhälle och vidare till ett 
service- och informationssamhälle. Det var under 1830-talet som urbaniseringen tog fart och 
ett århundrade senare bodde mer än hälften av Sveriges befolkning i städer eller andra tätorter, 
år 1970 mer än 80 procent.238 
 
Öhman framför liknande synpunkter: 

Tidpunkterna - 1800 och 1980 - inramar den svenska urbaniseringen. År 1800 var urbaniseringen i sin linda 
då knappt 10 procent av befolkningen bodde i städer. År 1980 var den i stort sett genomförd med drygt 83 
procent av befolkningen boende i tätorter. Denna demografiska urbanisering – i betydelsen andel av 
befolkningen boende i tätorter – har satt djupa spår i det svenska samhället.239 

 
Nilsson påpekar att i ett långt tidsperspektiv kan urbaniseringen uppfattas som ett tämligen 
jämnt flöde av resurser från landsbygd till stad åtföljd av en kontinuerlig tätortstillväxt. Detta 

                                                
237 Ibid., s. 19 ff. 
238 Nilsson, L., Den urbana transitionen, s. 9. 
239 Öhman, J., ”De svenska städernas framväxt” i Öhman, J. (red.), Urbana samhällen och processer, s. 22. 
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gäller dock inte när man ser på den i kortare tidsperspektiv. Han ser tre långa faser i den 
svenska urbaniseringen alltsedan 1830-talet fram till 1970-talet. De tre faserna har haft 
periodlängder på 35–50 år med brytpunkter under 1880-talet, omkring 1920/1930 respektive 
omkring 1965/1970. Urbaniseringen har alltså inte varit någon linjär process påpekar han, den 
beskrivs i stället som långvågig.240 
 
Öhman noterar att år 1980 var andelen tätortsboende i Sverige drygt 83 procent. Till detta kan 
tilläggas att år 2000 var andelen 84 procent.241 Processen har alltså planat ut grovt sett. – I 
Värmland var tätortsandelen cirka 74 procent år 2000, och i stort oförändrad under 1990-
talet.242 
 
Nilsson gör en koppling mellan urbanisering och näringsliv. Under perioden 1835–1880 drevs 
urbaniseringen i huvudsak av fabriksväsendets utbyggnad. Under de två decennierna därefter 
ser han urbaniseringen i städerna som ledd av sektorn tjänster och samfärdsel, medan den i 
övriga tätorter var ledd av industrin. Perioden 1900–1920/1930 var det återigen industrin som 
blev ledande i urbaniseringen i alla typerna av tätorter, även om den sektorn växte 
långsammare än tjänstesektorn. Därefter blir mönstret otydligare.243 – Hans sista 
konstaterande här pekar mot att det för föreliggande arbete kan vara problematiskt att koppla 
samman urbaniseringsprocessen med förändringar i näringslivsstruktur i de värmländska 
kommunerna. Sysselsättningsuppgifter på kommunnivå som är fördelat efter olika 
näringslivssektorer finns i arbetet först från år 1930, det år då mönstret enligt Nilsson börjar 
bli otydligare. 
 
Nilsson menar vidare att den starkaste grundläggande kraften för urbaniseringen i Sverige var 
av ekonomisk natur, och utgjordes av befolkningens överföring från jordbruk till industri- och 
servicenäringar. ”Den moderna urbaniseringsprocessen har trots allt sina rötter i och är nära 
sammanvävd med industrialiseringen …”244 – För föreliggande arbete innebär detta att 
industrin som utvecklingsfaktor står sig stark, då ofta i värmländska städer och större orter, 
men att det även är en påminnelse om servicesektorns efterhand ökande betydelse, en sektor 
som förmodligen är något mer jämnt fördelad mellan tätorter och landsbygd. – Dessutom skall 
man ha i åtanke att industrialiseringen i Sverige, och i Värmland, ofta kom att ske på 
landsbygden, en landsbygd som kanske kom att bli ett urbant område. 
 
I en fortsatt diskussion påpekar Nilsson att det är två områden som innehåller de mest 
grundläggande variablerna för tolkning av urbaniseringens drivkrafter. Det ena området gäller 
demografiska förhållanden, nativitet, mortalitet och migration, och det andra området gäller 
arbetsmarknaden.245  
 
I en sammanfattning om städernas demografiska utveckling framkommer246 att Nilssons 
undersökning gett ett resultat som, enligt Nilsson, divergerar mot en allmänt spridd uppfattning 
om flyttningarnas stora betydelse för det sena 1800-talets stadstillväxt. Han har i stället kommit 
fram till att städernas egna ”interna” nativitets- och mortalitetsutveckling har varit av minst lika 
stor betydelse.  

                                                
240 Nilsson, L., a.a., s. 133. 
241 Statistiska meddelanden MI 38 SM 0101, Tätorter 2000, tab. A. 
242 Ibid., tab. M. 
243 Nilsson, L., a.a., s. 210 f. 
244 Ibid., s. 17. 
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Längre fram i detta kapitel har jag återgett forskningsresultat av Ahlberg. Han hävdar, 
tvärtemot Nilssons åsikt här, att flyttningsvinster bidragit mer till städernas expansion än den 
naturliga folkökningen. En förklaring till detta ser han i att man inte beaktar att inflyttningar i 
sig ger förutsättning för en snabbare naturlig folkökning. Låter som ett bestickande argument. 
 
Jag har ovan pekat på urbaniseringen som en påverkande faktor för såväl folkmängd som 
befolknings- och sysselsättningsstrukturer, verkande åt olika håll för olika kommuner i 
Värmland. Urbaniseringen har en ”motkraft” i kontraurbaniseringen, ibland kallad ”den gröna 
vågen”, en motkraft med mindre styrka än urbaniseringen men ändock märkbar i 
folkmängdssiffror och befolkningsstrukturer.  
 
Westlund & Pichler ger kort och översiktligt utvecklingen för kontraurbaniseringen i Sverige 
från 1970-talet. 1970-talet kännetecknades av en ökning av landsbygdsbefolkningen efter 
cirka 120 års urbanisering. Utvecklingen under 1980-talet är omtvistad. Enligt officiell 
statistik ökade befolkningen på landsbygden, men även i tätorterna. Decenniet innehöll såväl 
koncentration som spridning om man går ner på regional nivå. 1990-talet visar också på en 
splittrad bild, med bl.a. en kraftig befolkningsökning i storstadsområdena.247 
 
Undersökningens resultat ger en bild av en befolkningsutveckling under perioden som 
närmast är en polarisering, där storstadsregionerna ökar kraftigt, glesbygden ökar svagt och 
särskilt de mindre tätorterna minskar.248 – Det är den stadsnära glesbygden, särskilt kring 
storstadsregionerna och vissa regionala centra med hög tillgänglighet i det nya snabbtågsnätet 
som utvecklas mest positivt. De mindre tätorterna som inte är belägna i bältena strax utanför 
storstadsregionerna ses ha stora problem. De små tätorterna, som varken har storstadens 
kultur- och serviceutbud eller landsbygdens utrymmen och natur, har blivit de verkliga 
krisområdena.249 
 
Hur såg utvecklingen ut i de värmländska kommunerna under 1990-talet? Finns det något 
mönster av polarisering där? – Sett sammantaget för länet finns det en tendens till att 
kommunhuvudorter och glesbygd har ökat i befolkningsandel under decenniet medan gruppen 
övriga tätorter har minskat sin andel. Men det rör sig enbart om små förändringar, delar av en 
procentenhet. Ingen kommun avviker markant från mönstret. – Inom Karlstads kommun har 
de små tätorterna minskat sin andel med drygt två procentenheter, som fördelats ungefär lika 
mellan Karlstads tätort och glesbygden inom kommunen. I reella, ungefärliga tal innebär det 
för Karlstads kommun att de små tätorterna minskat med 1 000 personer, att glesbygden ökat 
med 1 200 och att Karlstads tätort ökat med 3 500 personer under decenniet.250 
 
Sammanfattat framhålles urbaniseringen i Sverige som en genomgripande utvecklingsprocess, 
nära sammanvävd med landets industrialisering. Den starkast verkande drivkraften för denna 
utvecklingsfaktor har varit av ekonomisk natur, genom överföringen av befolkningen från 
jordbruk till industri- och tjänstesektorer. För tolkningen av dessa drivkrafter finns det två 
grundläggande områden att studera, arbetsmarknaden samt de demografiska faktorerna 
nativitet, mortalitet, åldersstruktur och migration. Senare tids polariseringstendenser mellan 
ortstyper pekar på att också faktorer som orters miljö och kulturutbud är faktorer av intresse i 
sammanhanget. 
                                                
247Westlund, H. & Pichler, W., En ny grön våg? Glesbygdstillväxt under storstadsexpansionens 90-tal, s. 3. 
248Ibid., s. 11. 
249Ibid., s. 23 f. 
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5.5 Olika utvecklingsfaktorer 
 
I detta avsnitt finns tämligen vitt skilda aspekter upptagna som har anknytning till begreppet 
regional utveckling. – Jörberg har sett på tillväxtfaktorer för den industriella utvecklingen i 
Sverige på 1800-talet251. Jag tar upp detta arbete med tanken på det mer övergripande 
perspektiv Jörberg tar upp. – En långsiktig ekonomisk tillväxtfaktor som Jörberg analyserat är 
befolkningsutvecklingen från år 1800. Där pekar han på att det var en tillväxt, men den var 
geografiskt differentierad, och med en stor inrikes migration252. Omflyttningar kan i hög grad 
ha bidragit till att rekrytera arbetare till den begynnande industrin och även till att höja hela 
rikets produktion och produktivitet, av avgörande ekonomisk betydelse. – Viktigt som jag ser 
det är, att han menar att denna befolkningstillväxt var tillräckligt stor för att vara en 
tillväxtfaktor, men inte så stor att den blev ett hinder. Här kan också lyftas fram en 
metodaspekt på befolkningsutveckling som kan vara problematisk att hantera. Är det 
befolkningsutvecklingen som gett ekonomisk tillväxt eller är det den ekonomiska tillväxten 
som gett en befolkningstillväxt? 
 
En annan långsiktig tillväxtfaktor fanns i jordbrukets omvandling, en av de viktigaste 
faktorerna enligt Jörbergs bedömning, med mer påtagliga verkningar för befolkningen än 
industrialiseringen. Nyodling p.g.a. skiftesverksamheten, med ökad produktion, och en ökad 
produktivitet p.g.a. ökade investeringar i nya redskap gav inte bara försörjning till en växande 
befolkning utan även utrymme för en stor export, av avgörande betydelse för möjligheter till en 
industriell omvandling i Sverige. Ett intressant påpekande här är betydelsen av att 
omvandlingen av det svenska jordbruket kom före genombrottet för den svenska industrin. I 
det kapitalfattiga Sverige kom dessa båda näringsgrenar inte samtidigt att konkurrera om medel 
till investeringar. Jörberg ser också jordbrukets krav på förbättrade transportmöjligheter till 
utskeppningshamnar som pådrivare till järnvägsbyggandet, krav som var samstämmiga med 
exportindustrins. – Här kommer alltså infrastrukturinvesteringar in i bilden kring den 
industriella tillväxten. 
 
Ytterligare en tillväxtfaktor fanns, enligt Jörberg, i att man i Sverige hade förmågan att anpassa 
sig till vad som skedde utanför landets gränser. Anpassning inom exportindustrier, som järn- 
och sågverksindustrin, inte oviktiga i Värmland, till vad som efterfrågades kopplad till en god 
konkurrensförmåga gjorde att exportindustrin kom att bli pådrivande i den ekonomiska 
tillväxten. Jörberg påpekar också här253 att eftersom exportindustrin var först i den industriella 
utvecklingen behövde den inte heller till en början konkurrera med hemmamarknads-
industrierna om arbetskraft och kapital. Med anknytning till exempelvis Magnusson och 
Samuelsson254 kan denna synpunkt förefalla mig stämma in på järn- och sågverksindustrin, 
men inte med verkstadsindustrin. Den hade hemmamarknaden som motor till en början, 
därefter exportmarknaden, enligt Magnusson.  
 
Sammanfattat har Jörberg som tillväxtfaktorer tagit upp befolkningsutvecklingen, jordbrukets 
utveckling, infrastrukturuppbyggnaden, anpassnings- och konkurrensförmåga samt entrepre-

                                                
251 Jörberg, L., ”Några tillväxtfaktorer i 1800-talets svenska industriella utveckling” i Lundström, R. (red.), 
Kring industrialismens genombrott i Sverige, s. 13-47. 
252 ”… det tycks som det svenska folket var ett vandrande folk långt innan den moderna flyttningsrörelsen satte 
in.” Ibid., s. 16. 
253 Ibid., s. 22. 
254 Magnusson, L., Sveriges ekonomiska historia, s. 314 ff; Samuelsson, K., ”Industrisamhällets framväxt 1850 
till 1914” i Sveriges Industri, s. 18 och 25 f. 
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nörskap och kapitaltillgång. Som jag ser det så bör man kunna tolka dessa faktorer som 
väsentliga faktorer för den industriella tillväxten under 1800-talet i Sverige. 
 
I ett annat arbete av Jörberg255 tas befolkningstillväxt och utrikeshandel upp som två väsentliga 
faktorer för utvecklingen av den svenska ekonomin. Där är intressant att notera det 
komplicerade samband som påvisas mellan befolkningsökning och ekonomisk tillväxt, och hur 
man vanligtvis, som det förefaller, brukar hantera detta. 

Förändringar i giftermålsfrekvens, nativitet och i viss mån dödlighet bestäms till en del av den ekonomiska 
situationens förändringar. Under hela industrialiseringsskedet sedan mitten av 1800-talet har förändringar i 
befolkningens ökningstakt, migration och åldersfördelning klart påverkat den svenska ekonomin. 
Kausaliteten går givetvis i båda riktningarna, men för den ekonomiska analysen är det lättare att koncentrera 
uppmärksamheten på befolkningen som en oberoende variabel.256 

 
Samuelsson har sett på det svenska industrisamhällets framväxt från 1850. Han belyser i viss 
mån helt andra faktorer än Jörberg, av mer kvalitativ än kvantitativ karaktär skulle man kunna 
uttrycka det. Att hitta en fullgod förklaring låter sig icke göra, menar han257, men det finns 
viktiga förutsättningar värda att belysa. – Fattigdomen kan vara rikedomens moder. De fattiga 
i Sverige var inte tillräckligt fattiga för att inte kunna resa sig ur detta. Detta visas både av 
emigrationen, med över en miljon människor, och av migrationen, flytten till nya närings-
grenar hemma i Sverige, av över två miljoner. En förutsättning för industrialiseringen fanns 
också i att Sverige hade en rik yrkestradition, som på olika sätt kom den nya tiden till godo. – 
Här kan man kanske förmoda att en osynlig koppling till ”arvet” från protoindustri eller 
avsaluslöjd finns med i bakgrunden. 
 
Samuelsson pekar också på statens roll för industrialiseringen. Järnvägsbyggandet innebar en 
stimulans för hela näringslivet, samtidigt som det skapade både sysselsättning, med ökad 
penninghushållning, och en hög efterfrågan på varor. Statens utländska inlåning av kapital till 
järnvägsbyggandet innebar att industrin slapp en konkurrent på det området inom landet. 
Anslutning till frihandeln, en fast växelkurs och en beredvillighet hos statsmakten att ta in 
utländsk industriell expertis är andra faktorer som Samuelsson för fram.  
 
Magnusson är i viss mån kritisk till Jörbergs betoning av den utländska efterfrågan som 
pådrivare för den ekonomiska utvecklingen i Sverige, och den anpassning av industrin till vad 
som skedde utrikes258. Den inhemska expanderande efterfrågan skall inte undervärderas, 
understryker Magnusson, den gav betydelsefull draghjälp åt exporten. – Magnussons kritik 
skulle då indirekt också innefatta liknande åsikter som förts fram av Eli Heckscher, Arthur 
Montgomery, Torsten Gårdlund och Kurt Samuelsson. Detta enligt vad jag visat tidigare i 
kapitlet när jag refererade till Schön. – Det fanns inte bara en allmän tillväxt inom 
industrisektorn i Sverige under sent 1800-tal och framöver, utan även betydande strukturella 
förändringar och olika dynamik inom och mellan skilda industribranscher.259 – Detta framstår 
för mig som en viktig aspekt att ta i beaktande när man vill se på utvecklingen i enskilda 
områden av det värmländska näringslivet. 
 
”Det industriella genombrottet innebar att Sverige på allvar drogs in i den internationella 
ekonomin.”260 Detta citat ur Magnusson pekar indirekt på en ökad betydelse av internationella 

                                                
255 Jörberg, L., En översikt över den svenska ekonomiska utvecklingen 1870-1979, s. 2. 
256 Ibid., s. 13. 
257 Samuelsson, K., a.a., s. 25 ff. 
258 Magnusson, L., a.a., s. 306 f.  
259 Ibid., s. 303 f. 
260 Ibid., s. 343. 



 

 58 

konjunktursvängningar. Mer generellt rör det sig då ofta om cykliska växlingar med en 
periodicitet på cirka ett decennium, påpekar Magnusson261. Utöver dessa cykler tar han här 
även upp, också på det generella planet, de mer långsiktiga vågorna i ekonomin på kanske 40–
50 år som observerats, med en omvandlingsfas, en rationaliseringsfas och en krisfas. – 
Magnusson har i en längre diskussion visat på att både de kortare och de längre cyklerna finns 
synliga på den nationella nivån i Sverige, med kopplingar till den internationella 
utvecklingen262. Kan man se sådana cykliska svängningar i skilda värmländska regioner? 
Rimligen borde det kunna vara så, men med regionala variationer beroende på var tyngden i 
ekonomin ligger. 
 
Magnusson tar upp en sektor i den nationella ekonomin som växer alltmer i betydelse från 
senare delen av 1800-talet, den offentliga sektorn263. Där har varit en stadig ökning, mätt i 
både BNP och antal anställda, eftersom offentliga åtaganden och ambitioner tenderat att växa. 
Den största ökningen kom efter andra världskriget. Dessförinnan var den offentliga sektorns 
andel av ekonomi och sysselsättning ganska liten. – Det finns inom länet en varierande grad 
av offentlig förvaltning, där regionala och lokala centra tenderar att samla på sig sådana 
funktioner. Därför är utvecklingen av denna sektor av intresse. 
 
Ahlberg har i en omfattande studie264, daterad 1953 och i stor utsträckning byggande på 
kvantitativa metoder, sett på befolkningsutveckling och urbanisering i Sverige, samt på 
möjliga bakomliggande orsaker till utvecklingen, för en 40-årsperiod under 1900-talets första 
hälft. Även om undersökningen väsentligen ser på befolkningsutvecklingen i tätorter så 
sammanfaller den delvis i inriktningen med föreliggande arbete, som ju omfattar både tätorter 
och glesbygd. Resultat och synpunkter på metoder har därför ett intresse. 
 
Mycket komprimerat och sammanfattat från 300 sidor har vad gäller tätorters utveckling 
Ahlbergs undersökning pekat ut några påverkande faktorer av varierande tyngd: närings-
karaktär, geografiskt läge, ortsstorlek, konjunkturkänslighet samt folkmängdsutvecklingen för 
de arbetsföra åldrarna. Näringskaraktären ses som av grundläggande betydelse för 
befolkningstillväxten, i viss mån samverkande med det geografiska läget. Ortsstorlek bedöms 
inte ha haft något mer avgörande inflytande, medan konjunkturkänsligheten som utvecklings-
faktor varierar orter emellan. Folkmängdsutvecklingen för de arbetsföra åldrarna är väsentlig, 
i sin tur avhängig faktorerna migration samt naturlig folkökning.265 
 
Undersökningen har visat att inflyttningen från landsbygden till städerna var starkare under 
goda konjunkturer än under dåliga266, och att inflyttningarna i stor utsträckning gällde de 
yngre arbetsföra, speciellt kvinnorna267. Likaså visar undersökningen att den kraftiga tillväxt 
för städerna som fanns under 1940-talet till betydande del hade sin grund i städernas höga 
”interna” nativitet, men även beroende av en förhållandevis hög invandring268. Inflyttningen 
från landsbygden framstår då i en mer undanskymd roll. – Ovanstående pekar på faktorer av 
intresse att se på, bl.a. migrationen respektive den naturliga folkökningen, samt ålders-
strukturen, allt ställt i relation till näringslivets inriktning. 
 
                                                
261 Ibid., s. 345. 
262 Ibid., s. 347-380. 
263 Ibid., s. 392 f. 
264 Ahlberg, G., Befolkningsutvecklingen och urbaniseringen i Sverige 1911-50. 
265 Ibid., s. 280 ff. 
266 Ibid., s. 122. 
267 Ibid., s. 129. 
268 Ibid., s. 170. 
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En folkökning i en ort eller en stad kan generellt och mer övergripande sägas vara sammansatt 
av tre komponenter påpekar Ahlberg269: naturlig folkökning, d.v.s. skillnaden mellan 
födelsetal och dödstal, migrationsvinst, d.v.s. skillnaden mellan antalet in- och utflyttare, samt 
vinst genom områdesreglering. Formellt sett går det att särskilja dessa. Ahlberg understryker 
dock270 att i verkligheten är de olika komponenterna beroende av varandra på ett svåröver-
skådligt sätt. Han vill här särskilt framhålla att en stor inflyttning skapar förutsättningar för en 
stegring av den naturliga folkökningen. Undersökningen har visat att i grund och botten, i 
högre grad än vad siffror visar, har flyttningsvinster bidragit mer till städernas expansion än 
den naturliga folkökningen. – Detta ser jag som ett intressant konstaterande. Migrationen som 
utvecklingsfaktor ”växer” ju därmed indirekt i betydelse. Därutöver skall poängteras att detta 
konstaterande går ”på tvärs” med tidigare i kapitlet relaterade forskningsresultat från Nilsson. 
 
I en rapport från AMS från 1999 har man sett på arbetsmarknads- och befolkningsutveckling i 
ett regionalt perspektiv. Man lyfter då fram vissa faktorer som starkt påverkande, och 
därutöver finns några konstateranden som jag vill poängtera. – Faktorer för en gynnsam 
utveckling som tas upp är, i all korthet, ökad pendling, tillgång till attraktiva arbeten eller 
utbildningar, befolkningens åldersstruktur, med en hög andel personer i reproduktiv ålder och 
låg andel äldre, inflyttning av yngre och välutbildade, god företagskultur och entreprenörs-
anda, tillgång till högre utbildning, samt en god infrastruktur i ett brett perspektiv, särskilt vad 
gäller transporter och datakommunikation.271 – Fenomenet pendling får en datering, när man 
skriver att under 1970-talet blev begreppet pendling en faktor att räkna med i arbetslivet.272 – 
Det historiska arvet i en region spelar stor roll för näringsstrukturen, och företagskulturen 
spelar då en viktig roll. Småföretagandet i Småland ges som exempel. Men en etablerad 
näringsstruktur behöver inte alltid vara en positiv faktor. Skulle företagskultur och 
infrastruktur vara starkt inriktade mot branscher på tillbakagång så blir de i stället en hämsko 
för den fortsatta utvecklingen.273 – Infrastrukturen anges som en viktig utvecklingsfaktor, men 
med förbehåll och med olika vikt: 

En väl fungerande infrastruktur kan betraktas som ett nödvändigt villkor för den regionala utvecklingen. För 
att den skall komma till sin rätt fordras emellertid att ett antal villkor är uppfyllda: en viss tillväxtpotential i 
ekonomin, en viss teknisk nivå hos systemets brukare etc. Dessutom får infrastruktursatsningarna särskilt 
stor betydelse när de är unika för en region.274 

 
I en rapport från SIKA, Statens institut för kommunikationsanalys, från år 2001 tar man i ett 
koncentrat upp faktorer för regional utveckling. I rapporten innefattas i begreppet regional 
utveckling såväl ekonomi som välfärdsfaktorer: 

Hur den regionala ekonomin utvecklas på lång sikt avgörs enligt rapporten bl.a. av hur befintliga strukturer 
utnyttjas, graden av strukturomvandling, utbildningsnivån, befolkningens storlek och sammansättning samt 
av tillgängligheten i transportsystemet. Välfärd i regionen består bl.a. av följande delkomponenter: 
inkomstnivå och fördelning, sysselsättningsgrad, tillgänglighet till privat och offentlig service samt 
livsmiljö.275 

 
Informationsteknologi och inmarschen i ett IT-samhälle som faktor för regional utveckling 
har under senare år varit ett omtyckt ämne, som resulterat i ett stort antal rapporter. Jag ser 
inte att föreliggande arbete är rätt forum för att ytterligare bredda det utbudet, utan konstaterar 
kort och gott att IT med all sannolikhet är en viktig utvecklingsfaktor.  
                                                
269 Ibid., s. 254. 
270 Ibid., s. 257. 
271 Tydén, H., Arbetsmarknaden och befolkningen – utvecklingen i ett regionalt perspektiv, s. 2-7. 
272 Ibid., s. 12. 
273 Ibid., s. 60 f. 
274 Ibid., s. 57. 
275 SIKA, rapport 2001:3, Infrastruktur och regional utveckling, s. 15. 
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I en rapport till Regionalpolitiska utredningen har man sett på humankapital och socialt 
kapital i förhållande till finansiellt kapital. Man konstaterar där att humankapital och socialt 
kapital är minst lika viktiga faktorer som finansiellt kapital vid skapandet, befästandet och 
återskapandet av regional utvecklingskraft. Humankapital och socialt kapital har ett helt annat 
register att spela med jämfört finansiellt kapital, och de har dessutom en helt annan geografisk 
spridning. De utgör en lokal resurs för verksamhetsutveckling, och de bygger också upp en 
beredskap för en nödvändig import av ytterligare kunnande.276  
 
Boverket gav 1994 ut en rapport av ”visionär” karaktär.277 Där tar man övergripande och 
översiktligt upp utveckling och samband för begrepp som urbanisering, funktionell 
urbanisering, regionalisering och regionförstoring. Vill man se på utvecklingen i kommunerna 
av folkmängd och näringsliv och bakomliggande faktorer, så pekar rapporten exempelvis på 
en växande betydelse från 1970-talet för pendling och regionförstoring. 
 
Man ser två hittills genomgångna faser i den funktionella urbaniseringen. Den första skedde 
genom den täta urbaniseringen, den andra genom bilen. Spårbunden trafik ses som en tredje 
faktor som regionförstorare, när bilen uttömt sina möjligheter som regionförstorande kraft. – 
Skillnaden ur funktionell synvinkel mellan tätort och glesbygd har till stor del utplånats, 
särskilt i tätortsnära områden, och den urbaniserade glesbygden har uppstått. En vidsträckt 
stadsbygd har utvecklats kring de större städernas, tätt hopknuten främst genom 
bilpendling.278 
 
I en rapport från ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier, har man tagit fram en lista med 
cirka femtio regionala tillväxtindikatorer, inordnade under sex huvudgrupper. Därtill finns 
angivna vissa lämpliga statistiska metoder för mätning av indikatorerna, som några specifika 
variationsmått, ranganalyser och specialiseringsindex.279 – Utgångspunkten för listans 
utformning har varit en tolkning av den regionala politiken, som den formulerats av 
politikerna i olika termer, mål eller mått, t.ex. för ekonomisk tillväxt, sysselsättning eller 
välfärdsambitioner. En förankring för valda indikatorer finns i ekonomiska tillväxtteorier. 
Den angivna avsikten med indikatorerna är att de skall avspegla underliggande 
regionspecifika förutsättningar för tillväxt, och ge de stora dragen av tillgången till 
produktionsfaktorer, teknik och kapacitetsutnyttjande.280 
 
Listan omfattar, utifrån en seriös grund som jag uppfattar det, ett mycket brett fält av för 
föreliggande arbete intressanta utvecklingsfaktorer. Jag tar nedan upp huvudgrupperna, samt 
ett fåtal exempel på indikatorer, ibland något omformulerade, under dessa huvudgrupper. De 
fem första huvudgrupperna rör beståndsindikatorer, medan den sjätte rör flödesindikatorer: 

• Befolkningsgeografisk struktur, som befolkningstäthet, urbaniseringsgrad och tillgänglighet 
• Mänskliga resurser, som befolkningens storlek, åldersstruktur, utbildningsstruktur och nettomigration 
• Arbetsmarknadens struktur och funktionssätt, som relativt arbetskraftstal och förvärvsfrekvens 
• Näringsstruktur, som branschdiversifiering och arbetsställediversifiering 
• Infrastruktur och övrigt realkapital, som nätverk för transporter, IT samt utbildningskapacitet 
• Dynamik, som etableringar och nedläggningar av företag, investeringar, pendling och flyttning.281 

 
                                                
276 SOU 2000:36, rapport 13, Johannisson, B., Humankapital och socialt kapital som kraftkällor vid regional 
utveckling, s. 29. 
277Sverige 2009 – förslag till vision. 
278Ibid., s. 16 f. 
279 Eliasson, K. & Westerlund, O., Regionala tillväxtindikatorer – teoretiska aspekter, begrepp och empiriska 
illustrationer, ITPS, rapport A2003:004. 
280 Ibid., s. 5 ff och s. 63. 
281 Ibid., appendix A, s. 69 f. 



 

 61 

Ett mycket vittomfattande område, och en väsentlig faktor för regional utveckling som jag ser 
det, är regionalpolitiken. I denna räknar jag även in de Länsplaneringar som genomfördes 
under 1960- och 1970-talet, vilka, enligt min menig, kom att ge en styrning av förändrings-
processer som sannolikt påverkat hur såväl ortsstruktur som administrativa och funktionella 
regioner i Värmland ser ut idag. Regionalpolitiken har haft betydelse för befolknings-
utveckling och för tillväxt och förändring i näringslivet, exempelvis genom lokaliseringar av 
industrier eller statliga verk. Den påverkar också till en omfördelning mellan regioner av bl.a. 
befolkning, sysselsättning och i ekonomin. Regionalpolitik av modernare tappning växte fram 
från efterkrigstiden. Infrastrukturella satsningar framstår som kraftigt betonat bland 
regionalpolitikens effekter för regional utveckling, då närmast inom sektorn samfärdsel sedd i 
ett brett fält. Det är därtill en betoning som förefaller att stå sig oförändrat stark över tid.  
 
En centralt styrd samhällsplanering, med 1960- och 1970-talets Länsplaneringar och 
uppbyggnaden av ett ortssystem som viktig grund, kännetecknade den tidiga 
regionalpolitiken. En lokaliseringspolitik med direkta stöd i olika former skulle stärka 
regionala och subregionala centras utveckling. Utlokaliseringar av statliga verk från 
Stockholm till regionala centra, samt utbyggnaden av den högre utbildningen, med nya 
högskolor, var andra uppmärksammade regionalpolitiska drag. Som utvecklingsfaktor 
framstår högskoleutbyggnaden som tyngre vägande än utflyttningen av de statliga verken, 
genom olika positiva indirekta utvecklingseffekter som framhålles. – Som en indirekt form av 
regionalpolitik, med mindre lyckat utfall, framstår statliga sektorsorgans agerande vad gäller 
deras regionala organisation. – Lokaliseringspolitiken ersattes under 1980-talet av en 
inriktning på resursmobilisering i regioner och län, och därefter mot en stark betoning på 
teknisk kompetensutveckling. 
 
Sammanfattat kan sägas att i detta avsnitt finns ett brett spektrum av aspekter upptagna som 
har anknytning till begreppet regional utveckling. – Skillnader i tillväxttakt över tid 
konstateras mellan näringslivssektorerna industri, varuhandel och tjänster, liksom mellan 
skilda delar av industrisektorn, vilket pekar på att en regions eller orts näringslivsstruktur är 
en viktig faktor att beakta när utvecklingen skall analyseras. – Som en långsiktig ekonomisk 
tillväxtfaktor anges befolkningsutvecklingen. Ett påpekande av metodkaraktär finns här, 
vilket gäller kausalitetens riktning vad gäller förhållandet mellan ekonomisk tillväxt och 
befolkningstillväxt. – Ett antal arbeten har strukit under betydelsen av flyttningar samt 
befolkningens åldersstruktur för en regions eller en orts utvecklingsmöjligheter. – 
Regionalpolitiken, sedd i ett brett perspektiv, har utgjort och utgör en påverkande faktor för 
utveckling och omfördelning mellan regioner av bl.a. befolkning, sysselsättning och i 
ekonomin. 
 
Väsentliga utvecklingsfaktorer för den industriella tillväxten under decennierna kring förra 
sekelskiftet var jordbrukets utveckling, infrastrukturuppbyggnad, anpassnings- och 
konkurrensförmåga samt yrkestradition, entreprenörskap och kapitaltillgång. Statens roll lyfts 
fram för infrastrukturutbyggnaden och för institutionella förändringar, exempelvis för 
frihandel och fast växelkurs. Svängningar i internationella konjunkturer, cykliska svängningar 
och långsiktiga vågor, påverkade utvecklingen. 
 
Arbeten som tar upp gynnsamma utvecklingsfaktorer av senare datum poängterar tillgång till 
attraktiva arbeten, en åldersstruktur med en hög andel personer i reproduktiv ålder och låg 
andel äldre, inflyttning av yngre och välutbildade, god företagskultur och entreprenörsanda, 
tillgång till högre utbildning, samt en god infrastruktur i ett brett perspektiv, särskilt vad gäller 
transporter och datakommunikation. Tillgång till och utnyttjande av informationsteknik, IT, 
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ses som en grundläggande förutsättning. Man konstaterar en växande betydelse från 1970-
talet för pendling och regionförstoring. 
 
 
5.6 Demografi, migration och pendling som utvecklingsfaktorer 
 
Sune Åkerman understryker att flyttningar som en samhällsutvecklande faktor inte är ett 
sentida fenomen. Han menar att det finns en gammal fördom om att det gamla 
”bondesamhället” skulle ha präglats av orörlighet. Men migration är istället något som har 
präglat människan villkor från allra äldsta tid, i Europa redan från jägarkulturen för 10 000 år 
sedan. Utvecklingen till jordbruk skedde sedan i samband med en enorm flyttkarusell, med 
bl.a. indoeuropéernas vandringar. Ett annat exempel Åkerman tar upp är att utvecklingen av 
ett stadsväsen under medeltiden höjde flyttningsbenägenheten. Det var också ur ett starkt 
föränderligt agrarsamhälle som industrialisering och urbanisering växte fram. Det kapital och 
det kunnande, som var förutsättningen för utvecklingen under 1800-talet, hade aldrig kunnat 
samlas i ett stagnerande, orörligt landsbygdssamhälle.282 
 
Tidigare i kapitlet har befolkningens åldersstruktur förts fram som en faktor som kan påverka 
ett samhälles, en stads eller en kommuns tillväxt och utveckling, på olika sätt. – Gustav 
Sundbärg har i ett arbete från 1907 en indelning av befolkningen efter ålder, som pekar på 
olika tillväxtförlopp för olika samhällen beroende på hur storleksfördelning mellan andelen 
unga respektive äldre ser ut. Hans slutsatser utifrån resultat förefaller logiska. Det är en 
indelning som jag ser som intressant även i dag, kanske användbar för strukturering av arbeten 
där man vill jämföra den demografiska faktorn ålder med hur befolkningstillväxten sett ut 
eller kan komma att se ut. – Möjligen bör man beakta att förhållandena gäller sent 1800-tal, 
och att ”en femtioåring då inte är riktigt jämförbar med en femtioåring nu”, och att 
ålderssammansättningen i samhället är något förändrad nu jämfört då. Dessutom förefaller det 
som om Sundbärg här arbetat helt med ländertal, och går man ned på lägre nivåer kanske inte 
förhållanden och resultat är likvärdiga. 
 
Först konstateras att den relativa fördelningen mellan åldersklasserna i ett samhälle hänger 
samman med tre faktorer: 1) den ursprungliga storleken på respektive åldersklass, alltså hur 
många som föddes ett visst år: 2) graden av dödlighet i åldersklassen över tid; 3) in- och 
utflyttningar av personer i åldersklassen. – Bakomliggande forskning av Sundbärg har visat att 
i normalfallen i alla länder så består cirka halva befolkningen av åldersgruppen 15/50 år. Det 
konstaterandet utgör grunden för Sundbärgs gruppindelning. Däremot varierar storleken på 
gruppen unga, 0/15 år, samt gruppen äldre, 50/w år, mellan olika samhällen.283 Det ger tre 
möjliga samhällstyper: 
1) en stor andel unga, en liten andel äldre, vilket Sundbärg kallat en progressiv typ, 
2) lika stora andelar unga respektive äldre, en stationär typ, 
3) en liten andel unga, en stor andel äldre, en regressiv typ. 
 

                                                
282 Åkerman, S., “Flyttningar förr och nu” i Borgegård, L.-E. (red.), Flyttningar på gott och ont, s. 3 ff. 
283Ovan har jag använt originalkällans skrivsätt, från 1907, och tyder 0/15 som fr.o.m. 0 till 15 år (ej till och med 
15 år), 15/50 tyds som fr.o.m. 15 till 50 år, och 50/w tyds som fr.o.m. 50 år och uppåt. I annat fall uppstår en 
”statistisk oklarhet” vad gäller åldersgruppernas gränser. I vilken grupp skulle femtonåringen respektive 
femtioåringen placeras? 
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Den progressiva samhällstypen kännetecknas av en starkt växande befolkning, den stationära 
typen kännetecknas av ett stillastående, medan den regressiva typen kännetecknas av att 
befolkningstalet sjunker.284  
 
Ohlsson & Broomé tar i en artikel upp bl.a. ett par aspekter på sambanden mellan 
demografiska och ekonomiska faktorer. Traditionellt har man inom befolkningsekonomin 
betonat två aspekter, åldersaspekten respektive tidsaspekten. Åldersaspekten siktar in sig på 
att om det blir förändringar i åldersstrukturen då blir det också förändringar i efterfrågan på 
varor och tjänster. Men åldersaspekten är också viktig vad gäller produktionen av varor och 
tjänster. Åldern 20–64 står för den helt övervägande produktionen, medan barn och 
pensionärer enbart konsumerar. En förändring i åldersstrukturer påverkar då de 
yrkesverksammas försörjningsbörda. Dessutom påverkas ålderssammansättningen inom 
arbetsstyrkan, vilket inte är problemfritt. Tidsaspekten siktar in sig på förändringar över tid för 
exempelvis efterfrågan och levnadsstandard. Institutionella förändringar, som politiska beslut, 
kan förändra konsumtionsutrymme mellan åldersgrupper.285  
 
Lindh slår fast att förändringar i åldersstrukturen har genomgripande effekter på hela 
ekonomin. Ålderssammansättningen samvarierar på ett förutsägbart sätt med viktiga 
ekonomiska variabler som bl.a. tillväxt, inflation, sparande och investeringar. 
Åldersstrukturen har en stor tröghet eftersom folk bara blir ett år äldre för varje år som går. 
Inflyttning och dödlighet modifierar storleken på åldersklasserna, men denna påverkan är inte 
så stor och varierar inte särskilt kraftigt. Därför ger åldersstrukturen värdefull information om 
villkoren för ekonomisk utveckling flera decennier framöver.286 
 
Är flyttningsintensiteten högre eller lägre för stora kohorter? – Man har i flera länder funnit 
samband mellan kohortstorlek och val av utbildning, möjligheter att få arbete, startlön m.m., 
faktorer som påverkar flyttningsbenägenheten. Detta talar för att samband kan finnas mellan 
åldersgruppers storlek och flyttningsbenägenhet. – En undersökning ger dock resultatet att 
något enkelt samband inte kan spåras mellan födelsegruppernas storlek och flyttnings-
benägenheten.287 
 
Artikeln visar att såväl i ett långt som kort tidsperspektiv så har flyttningsbenägenheten ett 
påfallande stabilt mönster, med en koncentration till åldern 20–30 år, för såväl kortväga som 
långväga flyttningar, där långväga flyttningar gäller flyttning över länsgräns. – Vad gäller 
sambandet kohortstorlek och flyttningar ger det ett tidsperspektiv som beskrivs som 
medellångt, eftersom generationsstorlekar varierar i 20–30-årscykler. I detta tidsperspektiv är 
mönstret inte lika stabilt. Något enkelt samband kohortstorlek/flyttningar hittar man inte, 
däremot ett nytt eller nygammalt flyttningsmönster. När 40-talisterna nådde arbetsmarknaden 
flyttade de i mindre utsträckning än tidigare generationer. En förklaring till detta mönster ses i 
att industrin då expanderat färdigt, men den offentliga sektorn expanderade istället, men då i 
alla län. Det skulle alltså vara en strukturförändring på efterfrågesidan, inte kohortstorlek som 
gav mönstret.288 
 

                                                
284Sundbärg, G., Bevölkerungsstatistik Schwedens 1750–1900, s. 4 f. 
285Broomé, P. & Ohlsson, R., ”Generationseffekten” i Broomé, P. & Ohlsson, R. (red.), Generationseffekten. 
Befolkningsekonomiska problem, s. 9 ff. 
286Lindh, T., ”Demografi och ekonomi ger oss nyckeln till framtiden” i Framtider nr 1/2000, s. 8. 
287Bengtsson, T., ”Påverkar generationsstorleken migrationen?” i Broomé, P. & Ohlsson, R. (red.), 
Generationseffekten. Befolkningsekonomiska problem, s. 85. 
288Ibid., s. 85 f. 
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Vad har betytt mest för mönstret i befolkningsutvecklingen mellan kommunerna i Sverige 
mellan åren 1970 och 1996, flyttningar eller geografiska variationer i ”den naturliga 
folkökningen”, födslar och dödlighet, samt den åldersstruktur man hade i respektive kommun? 
Alltså migration kontra demografi. Håkansson har sett på utvecklingen ur detta perspektiv.289  
 
Undersökningens resultat ger en sammantagen trend till koncentration mellan kommunerna 
under perioden. – Omfördelningen mellan kommunerna avtog under perioden. Eftersom 
flyttningsfrekvensen inte avtog så visar det att flyttningar hade en avtagande omfördelande 
effekt, medan den naturliga folkökningen hade en ökande effekt. – Vidare visar 
undersökningen att naturlig folkökning bidrog till den långsiktiga trenden till koncentration, 
medan flyttningsmönstret varierade mellan koncentration och spridning. – I storstadsområden, 
universitetskommuner och i inre Norrland hade den naturliga folkökningen störst betydelse 
för åldersstrukturen, medan flyttningar var den viktigaste faktorn i alla andra kommuntyper. – 
Åldersfördelningen hade störst betydelse för den naturliga folkökningen, medan icke-
åldersrelaterade faktorer hade störst betydelse för flyttningar. Sammantaget ses 
åldersstrukturen som den viktigaste faktorn för omfördelningen av befolkningen mellan 
kommunerna mellan 1970 och 1996. Undersökningens resultat pekar också mot en fortsatt 
koncentrationsprocess mellan kommunerna.290 
 
Förändringar i befolkningens storlek och sammansättning beror på utfallet för fyra variabler: 
födelse- och dödstal samt in- och utflyttningar. Men indirekt påverkar flyttningarna även 
födelse- och dödstalen, vilket har lett till att flyttningar fått en central roll i analyser av 
befolkningens fördelning.291 – Ett notervärt påpekande gäller kohortstorlekarnas varierande 
storlek i Sverige. Stora kohorter är födda på 1920-talet, 1940-talet, 1960-talet och senare delen 
av 1980-talet, med mindre kohorter för perioderna däremellan. Det ger att flyttningsmönster 
präglas av decennievisa rytmiska variationer, eftersom flyttningsintensiteten skiljer sig mellan 
åldersgrupper.292 
 
Emigrationen från Sverige var omfattande under andra halvan av 1800-talet. Mellan 1840 och 
1930 emigrerade över en miljon människor från Sverige till USA. Andra, men mindre 
uppmärksammade strömmar gick till bl.a. Sydamerika, Tyskland, Danmark och Norge.293 – 
Sundbärg har räknat fram utvandringssiffror utifrån uppgifter om registrerad utvandring, men 
med framräknade tillägg för utvandring som av olika anledningar inte blev registrerad. Han 
har kommit fram till att det rör sig om nästan en miljon svenskar som utvandrade perioden 
1850–1900, varav närmare två tredjedelar gäller de två sista decennierna. Under fyra år på 
1880-talet var emigrationen så omfattande att den per år uppgick till över en procent av den 
totala befolkningen i landet, som då var cirka 4,5 miljoner. – Det fanns också en invandring 
till Sverige under 1800-talet, men av betydligt blygsammare storlek. Invandringen skedde de 
två sista decennierna, och omfattningen var drygt 100 000. – Utvandringsströmmen gick till 
cirka 80 procent till utomeuropeiska länder, till cirka 20 procent till Europa.294 
 

                                                
289Håkansson, J., ”Impact of Migration, Natural Population Change and Age Composition on the Redistribution 
of the Population in Sweden 1970 – 1996” i Håkansson, J., Changing Population Distribution in Sweden – Long 
Term Trends and Contemporary Tendencies, paper III. 
290Ibid., s. 13 f. 
291Andersson, R., ”Samhällets geografi och individens biografi - om flyttningar i urbaniseringsprocessen” i 
Berger, S. (red.), Samhällets geografi, s. 12. 
292Ibid., s. 13. 
293 Norborg, L.-A., Sveriges historia under 1800- och 1900-talen, s. 26. 
294Sundbärg, G., a.a., s. 72 och 159. 
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Schön påpekar att emigrationen koncentrerades i hög grad till tre decennier, 1860-talet, 1880-
talet och första decenniet på 1900-talet. Missväxt i Sverige under 1860-talet gav den första 
stora vågen, medan de senare mer styrdes av variationer i efterfrågan på arbetskraft i olika 
länders ekonomier, samt av minskade transportkostnader. Emigrationsvågorna kom att 
sammanfalla med de 20-åriga svängningarna, byggcyklerna, i den svenska ekonomin.295 
 
Magnusson tar upp emigrationens roll för den ekonomiska utvecklingen, med en kritisk 
inställning till annan forskning. Tesen att emigrationen av en miljon människor räddade landet 
från en utbredd svält och fattigdom borde i stället bytas ut mot en syn om att den snarast 
innebar en avtappning av både behövlig arbetskraft och efterfrågan menar Magnusson 296. 
Industrin, och även jordbruket, kunde ha växt snabbare om emigranter stannat kvar i landet. 
Det fanns i landet ett betydande efterfrågeöverskott på arbetskraft, vilket, översatt till 
befolkningsutveckling och till ekonomisk utveckling, förmodligen innebar en långsammare 
utveckling för orter och områden med tyngd inom industrisektorn. – Värmland var ju ett 
”emigrantlän”, men med variationer inom länet. Var emigrationen från Värmland en 
räddningsplanka eller var den en stoppkloss i utvecklingen sett i Magnussons perspektiv? 
Kanske varierande, beroende på vilken del av Värmland man granskar? 
 
Värmland var en av de regioner i Sverige som hade den starkaste utvandringen.297 För 
Värmlands del var emigrationen till Norge jämförelsevis omfattande. Från 1860-talet t.o.m. 
1920-talet emigrerade närmare 120 000 personer från Värmland, varav nästan var femte 
flyttade till Norge. Notervärt här är att emigration till Norge i värmlänningens ögon 
jämställdes mer med en inrikes flyttning än en emigration.298 
 
Arbetsvandringarna i det svenska agrarsamhället, som var av större omfattning och gick över 
längre avstånd än vad man vanligen föreställer sig, skiljer sig till sin karaktär från flyttningar 
och emigration på så sätt att arbetsvandraren som regel hade kvar sin kontakt med 
hemsocknen, dit han återvände efter vandringens slut.299 – Befolkningsrörligheten mellan 
Värmland och Norge var betydligt större än den officiellt registrerade. En stor andel av den 
var arbetsvandringar.300 – Ett viktigt alternativ för värmlänningen till emigration till Norge 
eller USA var arbetsvandringarna under senare delen av 1800-talet till Norrland, tillfälliga 
flyttningar som i senare skede ofta ledde till en registrerad utflyttning från Värmland.301 
 
Borgegård, Håkansson, & Malmberg har sett på befolkningsomfördelningen i Sverige, i 
termer av koncentration och spridning, i olika tidsperspektiv.302 – Det finns ingen generell 
trend i Sverige konstaterar man, utan det resultat man får fram beror på vilket tidsperspektiv 
och på vilken geografisk nivå undersökningen gäller. I ett tidsperspektiv på cirka 200 år, och 
på nationell nivå, har fördelningen gått från spridning till koncentration. Det pågick i det 
tidiga skedet en kolonisation av Sverige som gav spridning. Detta mönster, som rådde fram till 
1930-talet, ersattes av en koncentrationstendens när storstadsregionerna attraherade, med 
långväga inflyttningar dit. Efter 1970 saktade den tendensen av. 
 
                                                
295 Schön, L., En modern svensk ekonomisk historia. Tillväxt och omvandling under två sekel, s. 144 f. 
296 Magnusson, L., a.a., s. 308 f. 
297 Norman, H., Från Bergslagen till Nordamerika, s. 101. 
298 Norberg, A., Sågarnas ö. Alnö och industrialiseringen 1860-1910, s. 40 f. 
299 Norborg, L.-A., a.a., s. 22. 
300 Norberg, A., a.a., s. 40. 
301 Ibid., s. 47 f. 
302Borgegård, L.-E., Håkansson, J. & Malmberg, G., ”Population Redistribution in Sweden – Long Term Trends 
and Contemporary Tendencies i Geografiska Annaler 77 B nr 1, s. 31-45. 
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På den lokala nivån fanns ett snarlikt mönster. Jordbrukets expansion och skiftesrörelserna 
gav där inledningsvis ett mönster av spridning. En tillväxt i icke-agrara aktiviteter gav 
inledningsvis ökad lokal flyttning, inte urbanisering. En skillnad för den lokala nivån jämfört 
med den nationella var att redan från mitten av 1800-talet kom koncentrationstendensen, 
genom att det varit en konstant befolkningstillväxt i städerna sedan dess. På den lokala nivån 
fanns det en ungefärlig överensstämmelse i tiden mellan industrialiseringen och 
urbaniseringen. Det är ett mönster som skiljer sig mellan nationell och lokal nivå fram till 
1930-talet, därefter är mönstren mer lika. Industrialiseringen innebar i dess tidigare skede en 
spridning på den nationella nivån, med bl.a. långväga flyttningar till norrländsk trä- och 
pappersindustri, dessutom den omfattande emigrationen med över en miljon utflyttare 
oräknad, men en koncentration på den lokala nivån. 
 
Koncentrationsprocessen från 1930-talet kännetecknades under 1950-talet av en stegvis 
koncentration, från landsbygd till småorter och vidare till städerna. 1960-talet gav en mycket 
kraftig koncentration, ett gemensamt mönster för de olika nivåerna. Under 1970-talet kom 
sedan kontraurbaniseringen, med en spridning på den lokala nivån ut till landsbygden, men 
dock fortfarande en koncentration, om än avtagande, till storstadsområdena. 1980-talet och 
framöver visar ingen tydlig trend utan närmast växlande. – Man lyfter fram ett antal 
övergripande faktorer som varit av betydelse för befolkningsomfördelning, och för flyttningar, 
i Sverige: demografiska komponenter, ekonomisk-geografiska förhållanden, socio-
ekonomiska strukturer, attityder samt politiska faktorer. – Man konstaterar avslutningsvis att 
mycket av vad som händer i flyttningar händer inne i länen, varför analyser bör ske på lägre 
nivå. 
 
Johansson & Persson tar upp kopplingar mellan urbanisering och demografiska faktorer. Man 
påpekar att urbanisering kan ske på två sätt, utöver rena inkorporeringar och 
omklassificeringar. Det är dels genom naturlig folkökning, dels genom omflyttning, och det 
finns skillnader i förloppen mellan generationerna. Födelsetalen skiljer sig exempelvis mellan 
landsbygd och tätorter och vissa ålderskategorier är överrepresenterade vad gäller geografisk 
rörlighet. Exempel som tas upp är att den naturliga folkökningen betydde mest under 1940- 
och 1950-talen, med de stora födelsekullarna. Under mellankrigstiden sökte sig många i 
åldern 20–30 år, även då ur stora födelsekullar, ut på arbetsmarknaden, vilket innebar en 
förstärkt urbaniseringsprocess.303 
 
I det förindustriella samhället var långväga flyttningar, här definierade som flyttningar över 
länsgräns, av liten betydelse för regioners utveckling. Exempelvis var år 1860 över 90 procent 
av landets befolkning födda i det län man bodde. Flyttmönstret karaktäriserades då av en stor 
bofast del, den stora massan av jordbrukare, och en liten rörlig del, intellektuella, militärer 
och ämbetsmän. Men den gruppen flyttade som regel mellan städer, inte från landsbygden till 
städerna.304 
 
Industrialiseringen, och med det behov av industriarbetare som då uppstod, ändrade detta 
flyttningsmönster. Industrierna lokaliserades i stor utsträckning till städerna, och flyttningarna 
innebar även en näringsgrensväxling. Männen gick från jordbruket till industrin, medan 
kvinnorna i stor utsträckning gick från jordbruket till tjänstesektorn. – Notervärt är att 
kvinnorna statistiskt sett hade en något högre flyttningsbenägenhet än männen när man 
kommer in på 1900-talet. Det förklaras delvis av att kvinnorna följde sin man när han flyttade 
av arbetsmarknadsskäl, de var ju lättflyttade eftersom de inte hade eget förvärvsarbete som 
                                                
303 Johansson, M. & Persson L. O., Regioner för generationer, s. 77 ff. 
304 Ibid., s. 80 f. 
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band dem. Men även ensamstående kvinnor flyttade till städerna, ofta till arbeten som 
hembiträde eller inom hotell och restauranger.305 
 
Det fanns en minskad geografisk rörlighet under 1970-talet. Den förklaras med att den 
offentliga sektorns tillväxt i tidigare utflyttningsområden gjorde att kvinnorna i en högre grad 
än tidigare kom ut i förvärvsarbete, vilket blev en rörlighetshämmande faktor. – Man påpekar 
också att sjuttiotalets ”gröna våg”, med ett utflyttningsnetto för exempelvis Stockholms-
regionen, snarast är ett uttryck för en nedgång i flyttningarna än en ökad utflyttning från 
storstäderna. – Under 1980-talet ökade åter inflyttningen till storstäderna, men även 
utflyttningen därifrån var hög. Men nu är det inte industriarbetare som flyttar in utan 
högutbildade, som söker karriärmöjligheter.306 
 
I det postindustriella samhället kännetecknas flyttmönstret av att arbetsflyttningar görs i syfte 
att få ett bättre arbete i en vid bemärkelse, inte som i industrisamhället då man flyttade för att 
man saknade arbete. Karriärflyttningar har ersatt försörjningsflyttningar. – Under industria-
lismen var arbete och bostadsort intimt förknippade med varandra, men den bindningen blir 
allt lösare. Möjligheterna att bo på annan ort än där man arbetar har ökat, d.v.s. pendling kan 
ersätta flyttning. – Flyttningar av miljö- och trivselskäl blir allt vanligare. Man spår också att 
arbetskraftsorienterade arbetsplatser i allt högre grad kommer att förläggas till platser med 
höga trivselvärden.307 
 
I en rapport från Arena för Tillväxt från år 2003 har man tagit upp bl.a. industri- och 
tjänstesamhällets utveckling och den påverkan dessa processer haft på flyttningar. 
Nedanstående utdrag kan ses som något av en sammanfattning av efterkrigstidens 
utvecklingstendenser, främst från år 1975. Betydelsen av en kommuns ekonomiska historia 
och det geografiska läget för befolkningsutvecklingen understryks, vilket jag ser som 
intressant för föreliggande arbete. 

Förändringen i bosättningsmönstret visar att en kommuns ekonomiska historia och geografiska läge spelar en 
avgörande roll för dess befolkningsutveckling. Historiens betydelse illustreras av olikheterna i utvecklingen 
för de olika typerna av kommuner som diskuterats. Kommuner som år 1975 hade en stor industrisektor 
dominerad av ett företag framstår som de stora förlorarna efter år 1975. Dessa så kallade bruksorter tillhörde 
emellertid vinnarna under perioden 1950–1975. Också mer diversifierade industrikommuner har upplevt en 
försämring sedan år 1975, medan industrikommuner som domineras av småföretag klarat sig bättre. --- 
Förortskommuner och residensstäder tillhör utvecklingens permanenta vinnare. Deras befolkning har ökat 
med 230 respektive 41 procent sedan år 1950. Visserligen har befolkningsökningen i förortskommunerna 
avtagit betydligt jämfört med 1950–1975, men förortskommunerna fortsätter växa snabbare än andra typer. 
Samma utveckling kännetecknar residensstäderna. 
Det geografiska lägets betydelse illustreras av kontrasten mellan landsbygdskommunernas och 
förortskommunernas utveckling. Många av förortskommunerna har haft en struktur som liknar 
landsbygdskommunernas, men närheten till en storstad har lett till genomgripande förändringar av dem. Med 
den geografiska utvidgningen av de lokala arbetsmarknaderna har allt fler landsbygdskommuner kommit att 
framstå som intressanta bosättningsorter för personer med arbete i angränsande större städer. Att ingå i en 
stor lokal arbetsmarknad eller vara belägen i närheten av en sådan har varit en säker väg till 
befolkningstillväxt sedan år 1975. I glesbygdskommunerna som är omgivna av andra små kommuner och har 
stora avstånd till angränsande kommuncentrum har befolkningsminskningen fortsatt.308 

 
Rapportens val av undersökningsperioder, 1950–1975 respektive 1975–2000 kan sägas vara 
motiverat av samhällsutvecklingens mönster, vilka i sig är intressanta uppgifter. – År 1950 
bodde knappt hälften av landets befolkning i tätorter, tjugofem år senare drygt 80 procent. 
                                                
305 Ibid., s. 81 ff. 
306 Ibid., s. 86 f. 
307 Ibid., s. 96 f. 
308Arena för Tillväxt, rapport 2-03, Kunskapssamhällets geografi, s. 49. 
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Efter 1950 drevs urbaniseringsprocessen på av fler näringsgrenar än tidigare, och sambanden 
häremellan blir mer komplext. Att sysselsättningen inom primärnäringarna minskade kraftigt 
mellan 1950 och 1975 satte tydliga spår i geografin. En starkt bidragande orsak till en snabb 
befolkningstillväxt i residens- och universitetsstäder var den offentliga sektorns snabba 
utbyggnad. Den expansiva tillverkningsindustrin bidrog till en snabb befolkningsökning i 
många bruksorter. Under perioden 1950–1975 växte också den moderna förortskommunen 
fram.309 
 
Statistiskt framstår mitten av 1970-talet som en brytningstid. Strukturproblem inom industrin 
fördjupades. Utvecklingen bytte spår, där tillväxttakt reducerades och sysselsättningsökningen 
upphörde. Helhetsbilden av förändringen i bosättningsmönstret efter år 1975 är att det 
stabiliserades. Befolkningsökningen i Sverige var hälften så stor 1975–2000 som 25-
årsperioden före. Människors flyttningsbenägenhet sjönk påtagligt. Regionförstoringen 
fortgick, där en ökad pendling över allt större avstånd ledde till allt färre lokala arbets-
marknader. Ökningen i antalet förortskommuner innebar att fler stadsregioner växte fram, som 
Borås, Jönköping, Karlstad, Umeå, Västerås och Örebro.310 
 
En allt större del av arbetskraften är verksam i tjänsteproduktion. Mellan 1975 och 2000 
ökade antalet anställda där med 24 procent. Var femte sysselsatt är anställd av kommunen. I 
ett antal kommuner spelar landstinget motsvarande roll. Till det kommer att närmare 40 
procent är verksamma i den lokalt och regionalt inriktade privata tjänstesektorn. En 
konsekvens av detta är att cirka tre av fyra är sysselsatta med att betjäna den lokala och 
regionala marknaden.311 
 
Till det sista konstaterandet kan läggas att motsvarande förhållande gällde för Karlstads del år 
1975. Detta visas i en undersökning av hur antalet sysselsatta i Karlstad år 1975 var fördelade 
utifrån efterfrågan på vad som sammantaget producerades av varor och tjänster i kommunen. 
Drygt hälften gällde den inomkommunala marknaden, cirka en fjärdedel gällde övriga länet, 
samt resterande dryga femtedelen gällde övriga Sverige och exportmarknaden.312 
 
I rapporten från Arena för Tillväxt påpekar man vidare, att medan industrikommuner visade 
stagnation och tillbakagång mellan åren 1975 och 2000 så hade kommuner med stor andel 
anställda inom servicesektorn en befolkningstillväxt. ”Siffrorna ger anledning att hävda att 
kunskapssamhället inneburit en pånyttfödelse för servicekommunerna.”313 
 
I en rapport från regionalpolitiska utredningen314 analyseras regionala flyttningsmönster under 
1990-talet, med begreppet ”lokala arbetsmarknader” som den regionala indelningen. Man 
konstaterar att 1990-talet var ett årtionde som avvek från tidigare mönster med avseende på 
beroendet av arbetsmarknadens förändringar. Dels har sambandet med förändringarna i 
arbetsmarknadsläge till stor del upphört, av tradition med nära kopplingar, dels har de 
arbetsmarknadsrelaterade flyttningarna fått allt mindre betydelse. – I början av 1990-talet 
dominerade flyttningarna till arbete i alla årskullar från 19 till 59 år. Mot slutet av 1990-talet 
har flyttningarna allt mer koncentrerats till lägre åldrar. Numera är över hälften av flyttarna 
                                                
309Ibid., s. 6 ff. 
310Ibid., s. 12 ff. 
311Ibid., s. 20 f. 
312 Inomkommunal efterfrågan 54 %, övriga Värmland 24 %, övriga Sverige 16 %, export 6 %. Kåpe, L., 
Karlstads interaktion med omvärlden, s. 54. 
313Arena för Tillväxt, rapport 2-03, a.a., s. 46. 
314 SOU 2000:36 rapport 1, Johansson, M. & Persson, L.-O., Lokala arbetsmarknader i konkurrens – 
arbetskraftens rörlighet under 1990-talet. 
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mellan 20 och 29 år, och i de sex årsklasser som står för de största flyttgrupperna, 20–25-
åringar, är drygt hälften direkt relaterade till flyttning till eller från studier. 
 
I en rapport från Arena för Tillväxt ges några stora drag för pendlingen i Sverige år 2000. – 
Nästan 1,2 miljoner människor, eller 29 procent av den förvärvsarbetande befolkningen, 
pendlade över kommungräns. Mellan åren 1995 och 2000 ökade pendlingen med 2,6 procent. 
Acceptansen för att pendla ökar hela tiden och möjligheterna för att göra detta förbättras 
kontinuerligt. Pendling är ett resultat av att kommuner blir mer och mer beroende av sin 
närmaste omgivning. Därför bör perspektivet flyttas från den kommunala till den regionala 
nivån. Med ökad pendling kan en positiv arbetsmarknadsutveckling i en kommun påverka 
hela regionen, samtidigt som pendlingen i sig kan skapa bättre fungerande arbetsmarknader 
och vara källa till ekonomisk utveckling. – Eftersom svenskar i relativt liten omfattning flyttar 
mellan olika regioner blir de lokala arbetsmarknaderna relativt stängda mot varandra. 
Arbetsmarknadsproblem i Sverige löses idag inte med regionala omflyttningar av 
arbetskraften. Lösningar ligger inom det egna lokala arbetsmarknadsområdet eller genom 
ökad samverkan mellan närliggande sådana.315 
 
Sammanfattande kan sägas att områdena demografi och migration har tydliga kopplingar till 
varandra. Individers flyttningsmönster styrs bl.a. av i vilken livsfas man är, med högre 
frekvens för flyttning för yngre än för äldre, något som ger indirekta effekter på en orts eller 
regions födelse- och dödstal. Forskning har kunnat visa på tydliga samband mellan stor andel 
unga och tillväxt respektive stor andel äldre och tillbakagång. Olika åldersstrukturer ger också 
olikheter i efterfrågan på varor och tjänster, i sparande och investeringar, faktorer av betydelse 
för en regions utveckling. Olikheter i åldersstruktur innebär olikheter i flyttningsbenägenhet, 
där unga flyttar mer än äldre. Övergripande faktorer för flyttningar som betonas är 
ekonomisk-geografiska förhållanden, socio-ekonomiska strukturer, utbildningsnivå, attityder 
samt politiska faktorer. Flyttningar av miljö- och trivselskäl, begreppen då sedda i ett brett 
perspektiv, får allt större tyngd, medan arbetsmarknadsskäl förefaller att tappa i vikt. 
  
Emigrationen från Sverige var omfattande under andra halvan av 1800-talet. Mellan 1840 och 
1930 emigrerade över en miljon människor från Sverige till USA. Värmland var en av de 
regioner i Sverige som hade den starkaste utvandringen. Ett viktigt alternativ till emigration 
för värmlänningen var arbetsvandringarna under senare delen av 1800-talet. 
 
Flyttningsmönster på den nationella nivån har varit en koncentrationsprocess från 1930-talet 
med en stegvis koncentration från landsbygd till småorter och vidare till städerna under 1950-
talet, en kraftig koncentration under 1960-talet, samt under 1970-talet en kontraurbanisering, 
med en spridning på den lokala nivån ut till landsbygden. – Industri- och bruksorter 
kännetecknades av flyttningsvinster från 1950-talet, men av förluster från mitten av 1970-
talet. Förortskommuner och residensstäder kännetecknas däremot av flyttningsvinster under 
hela tiden från 1950-talet. – Tjänstesektorns framväxt, minskade regionala obalanser samt 
ökad kvinnlig förvärvsfrekvens har inneburit en minskning i långväga flyttningar. – 
Regionförstoring, genom pendling över allt större avstånd, har ökat väsentligt från mitten av 
1970-talet. Acceptansen för att pendla ökar hela tiden och möjligheterna för att göra detta 
förbättras kontinuerligt. 
 
 
 
 

                                                
315Arena för Tillväxt, På spåret – en studie om pendling och regionförstoring, s. 5 ff. 
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5.7 Tjänstesektorn som utvecklingsfaktor 
 
Tjänstesektorn är idag den dominerande sektorn, mätt i sysselsättning, av de tre sektorerna 
jord- och skogsbruk, industri och tjänster. Nygren & Persson tecknar i en rapport från år 2001 
några stora drag i utvecklingen. – I mitten av 1800-talet var fyra femtedelar av befolkningen 
sysselsatta inom jordbruket, drygt var tionde inom tjänsteproduktion. Idag är tre procent 
sysselsatta inom de primära näringarna, tre fjärdedelar inom tjänstesektorn. I mitten av 1960-
talet var nästan hälften sysselsatta med hantverk, industri och byggnadsverksamhet. – Under 
processen har tjänstesektorn gått igenom stora förändringar. Den kanske mest märkbara är att 
den offentliga delen har vuxit kraftigare än den privata, och är i dag störst av de två. Detta 
efter att den privata delen varit nästan dubbelt så stor som den offentliga år 1950, och 
fortfarande sysselsatte fler år 1970. En stor del av tjänstesektorns tillväxt kan härledas till den 
offentliga sektorns expansion sedan mitten av 1960-talet. Den kom att motverka effekterna av 
industrialiseringen genom att verka regionalt utjämnande sysselsättningsmässigt sett. – En 
annan förändring är en överföring från icke-betalt till betalt arbete. – Den offentliga 
tjänstesektorn har varit och är kvinnodominerad, med cirka 70 procent kvinnor av de 
sysselsatta där, jämfört med den privata tjänstesektorns cirka 60 procent män.316 
 
Tjänstesektorn fick uppleva kraftiga svängningar i sysselsättning under 1990-talet. Krisåren 
under decenniets första hälft innebar en sysselsättningsminskning inom tjänstesektorn. Den 
minskade dock inte lika kraftig som övriga sektorer av näringslivet, vilket innebar att 
tjänstesektorn som andel av sysselsättningen ökade under perioden. Den kraftigaste 
nedgången under 1990-talet inom tjänstesektorn var inom vård och omsorg, men även 
offentlig förvaltning, inklusive försvaret, minskade. De kunskapsintensiva delarna av den 
företagsorienterade tjänstesektorn synes ha ökat kraftigt under senare hälften av decenniet. 
Den privata delen av tjänstesektorn tycks vara mer konjunkturberoende än den offentliga.317 
 
I en bilaga till långtidsutredningen 1987 har man sett på tjänstesektorn, och i första hand de 
offentliga tjänsterna. – I en tillbakablick konstateras att den kommunala sektorn tar i anspråk 
en allt större del av landets produktion, med en fördubbling från strax över tio procent till 
dryga tjugo under perioden 1960–1985, landstingskommunerna då inräknade. Under 1960-
talet dominerade utbildningssektorn, under 1970-talet den sociala omsorgen. 
Expansionstakten sjönk under 1980-talet. Transfereringarna ökade med femtio procent mellan 
1970 och 1985. Den kommunala expansionen hade stor betydelse för sysselsättningen, där 
ökningarna under 1970-talet var särskilt påfallande. Kvinnorna stod för fyra femtedelar av den 
totala sysselsättningsökningen perioden 1970–1985.318 
 
Varför har tjänstesektorn vuxit så kraftigt, sett i både absoluta och relativa tal? – En förklaring 
är av statistisk art. Under senare tid har gränsen mellan varu- och tjänsteproduktion alltmer 
suddats ut. Den industrinära tjänstesektorns expansion är till en del betingad av statistiska 
omklassificeringar i samband med att delar av industrins tjänsteproduktion bolagiserats och 
därmed tillförts tjänstesektorn, trots att arbetets innehåll inte har förändrats. Det har statistiskt 
spätt på både avindustrialiseringen och tjänstesektorns expansion. – Å andra sidan har den 
interna tjänsteproduktionen inom industrin ökat, genom att industrivaror innehåller en allt 

                                                
316Nygren, O. & Persson, L. O., Det enkelriktade Sverige. Tjänstesektorn och den framtida regionala 
befolkningsutvecklingen, s. 18 f. 
317Ibid., s. 26 f. 
318Långtidsutredningen, LU 87, bilaga 25, Kommuner i förändring. Helhet och särdrag, s. 7 f. 
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större del tjänster, vilket inte syns i statistiken. Den tjänsteproduktionen hamnar alltså i 
industrisektorn.319 – Summerat, två statistiska ”fenomen” som verkar åt motsatta håll. 
 
Schön är inne på ett likartat resonemang. Information och tjänster har blivit en allt viktigare 
produktiv kraft inom såväl tjänstesektorn som den materiella produktionen. Det gör att 
gränserna mellan de gamla sektorerna jordbruk, industri och tjänster allt mer suddas ut. En 
konsekvens som Schön ser av detta är att strikta beräkningar av sysselsättningen enligt 
gammal indelning kan bli missvisande vad gäller de olika sektorernas betydelse. Det ger 
utrymme för olika tolkningar av krafterna bakom tjänstesamhällets genombrott, som kan leda 
fram till mycket olika perspektiv på dagens samhällsomvandling och på utsikterna för fortsatt 
tillväxt. Står samhället inför stagnation eller inför accelererande tillväxt, frågar sig Schön.320  
 
Sammanfattande kan konstateras att tjänstesektorn i dag är den klart dominerande sektorn 
mätt i sysselsättning, varför utvecklingen där har varit en betydelsefull faktor i en kommuns 
eller en regions totala utveckling. – I mitten av 1800-talet var fyra femtedelar av befolkningen 
sysselsatta inom jordbruket, drygt var tionde inom tjänsteproduktion. Idag är tre procent 
sysselsatta inom de primära näringarna, tre fjärdedelar inom tjänstesektorn. – Den offentliga 
delen av tjänstesektorn har vuxit kraftigare än den privata, och är i dag störst av de två, vilket 
härleds till den offentliga sektorns expansion sedan mitten av 1960-talet. Den offentliga 
tjänstesektorn har varit och är kvinnodominerad, med cirka 70 procent kvinnor. Den privata 
delen av tjänstesektorn tycks vara mer konjunkturberoende än den offentliga. De 
kunskapsintensiva delarna av den företagsorienterade tjänstesektorn synes ha ökat kraftigt 
under senare hälften av 1990-talet. 
 
En aspekt av metodkaraktär är att under senare tid har gränsen mellan varu- och 
tjänsteproduktion alltmer suddats ut, med konsekvensen att strikta beräkningar av 
sysselsättningen enligt gammal indelning kan bli missvisande vad gäller de olika sektorernas 
betydelse.  

                                                
319Nygren, O. & Persson, L. O., a.a., s. 23 f. 
320 Schön, L., En modern svensk ekonomisk historia, s. 461 f. 
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6 INDELNINGAR AV VÄRMLAND 
 
6.1 Några tidigare indelningar 
 
6.1.1 En juridisk indelning 
 
Häradena framträder som territoriella enheter i Svealand i mitten av 1300-talet. De utgjorde 
primärenheter för rättsskipningen. När häradsrätterna avskaffades genom en domstolsreform 
1971 förlorade häradena sin forna betydelse.321 
 
Figur 6:1. Karta över härader i Värmland år 1910 

Källa: Värmlands ortregister, sammanställd av Gunnar Jonsson, Säffle, utgiven av Värmlands Släktforskar-
förening, 1999 
 
6.1.2 En kyrklig indelning 
 
Socknarna utgjorde den minsta territoriella kyrkliga enheten, med anor i Mellansverige från 
tiden omkring 1150–1250. Genom 1862 års kommunallagar kom socknen att utgöra både 
kyrklig och borgerlig primärkommun, en ordning som upphävdes genom kommunindelningen 
år 1952. Beteckningen socken kom att ersättas av beteckningen församling i lagspråk.322 
 
För en karta över sockenindelning i Värmland hänvisas till omslagets främre insida. Kartan 
saknar angivelse av årtal, men källan behandlar emigrationstiden, senare delen av 1800-talet. 

                                                
321 Nationalencyklopedin, band 9, s. 264 f. 
322 Nationalencyklopedin, band 17, s. 36 f. 
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6.1.3 Funktionella indelningar 
 
I en rapport om ekonomisk utveckling på den värmländska landsbygden under 1800-talets 
senare hälft använder sig Johan Söderberg323 av en regionindelning som han hämtat ur ett 
arbete om befolkning och näringsliv i Mellansverige 1865–1940 av Olof Jonasson. Betydande 
skillnader finns i industriell utveckling under perioden mellan de fem regioner som 
indelningen av Värmland består av. De fem regionerna hålls samman geografiskt, så 
indelningen är även territoriell, inte enbart strukturell/funktionell. 
 
Söderberg ser vågrörelser av industriell tillväxt och tillbakagång i Värmland under 1800-talet, 
med olika regionala utfall. – Länets västra del gynnades av järnindustrins spridning under 
första halvan av 1800-talet, men berördes mer än någon annan del av nedläggningarna där 
under senare halvan av seklet. En kompensation fick man dock genom sågverks- och 
massaindustrins frammarsch. – Länets östra del drog under seklet åt sig en allt större andel av 
järnindustrin, men med en tendens till koncentration till ett fåtal orter. Regionen runt Karlstad 
fick den kraftigaste och mest mångsidiga industritillväxten, delvis tack vare träindustrins 
ökade lokalisering kring Vänern. – Länets norra del avindustrialiserades i princip efter att de 
fåtaliga järnbruken där lades ned, utan att ersättas med annan industri. Norra Värmland fick en 
allt tydligare prägel som råvaruleverantör av skogsprodukter.324 
 
Figur 6:2. Indelning av Värmland i fem regioner med olika industriell utveckling, avseende 
perioden 1871–1913 

 
Källa: Söderberg, J., ”Ekonomisk utveckling och fattigdom på den värmländska landsbygden 1860–1910” i 
Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 5 1983, s. 47, med egen bearbetning av kartan 

                                                
323Söderberg, J., ”Ekonomisk utveckling och fattigdom på den värmländska landsbygden 1860–1910” i 
Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 5 1983, s. 47. 
324Ibid. 
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Med reservation för någon feltolkning från min sida av den kartbild som finns i källan, det kan 
gälla enstaka landskommun, synes indelningen av länets landskommuner, köpingar och städer 
i fem regioner vara enligt nedan. 
 
Övre norra: 
Norra Finnskoga, Södra Finnskoga, Dalby, Nyskoga, Östmark, Lekvattnet och Bogen. 
 
Nedre norra: 
Norra Ny, Vitsand, Fryksände, Gräsmark, Mangskog och Gunnarskog. 
 
Bergslagen: 
Ekshärad, Gustav Adolf, Norra Råda, Sunnemo, Rämen, Nordmark, Gåsborn, Färnebo, Filipstad, Älvsbacka, 
Nedre Ullerud, Nyed, Brattfors, Kroppa, Lungsund, Bjurtjärn, Varnum, Kristinehamn, Visnum, Visnums-Kil, 
Rudskoga och Södra Råda. 
 
Västra och centrala: 
Lysvik, Sunne, Östra Emtervik, Västra Emtervik, Ransäter, Övre Ullerud, Brunskog, Boda, Värmskog, Stavnäs, 
Högerud, Glava, Arvika, Långserud, Svanskog, Sillerud, Silbodal, Älgå, Ny, Eda, Köla, Skillingmark, Järnskog, 
Karlanda, Östervallskog, Töcksmark, Holmedal, Västra Fågelvik, Trankil och Blomskog. 
 
Slättbygden: 
Ölme, Väse, Östra Fågelvik, Hammarö, Karlstad, Alster, Grava, Forshaga, Stora Kil, Nor, Segerstad, Frykerud, 
Grums, Borgvik, Gillberga, Ed, Bro, Kila, Tveta, By, Huggenäs, Södra Ny, Botilsäter, Ölserud, Millesvik och 
Eskilsäter. 
 
Jag uppfattar indelningen enligt figur 6:2 som användbar då man söker en bild av bl.a. 
olikheter i industriell utveckling i skilda delar av Värmland i tidigt skede av industriali-
seringsprocessen. – Notervärt, ur dagens perspektiv, kan vara att Bergslagsregionen sträcker 
sig i länets östra del fr.o.m. Ekshärad i norr t.o.m. Södra Råda i söder. Notervärt är också att 
här, liksom i många andra sammanhang, utgör en administrativ indelning grunden för en 
funktionell indelning. 
 
En indelning mycket lik ovanstående har använts i ett arbete av Anders Norberg325, gällande 
ungefär samma tidsperiod som ovan refererade. Där anges som ursprung en näringsgeografisk 
översikt över Värmland från dåvarande Högskolan i Göteborg från år 1946, med författare 
Olof Jonasson, samme författare som för indelningen ovan. 
 
Skillnaden mellan de två arbetena förefaller enbart vara att här har de två norra regionerna 
enligt indelningen ovan slagits samman till en enda, till totalt fyra regioner för länet. 
 
I ett annat arbete326 görs en indelning av Värmland där länets landsförsamlingar klassificeras i 
industrisocknar, jordbrukssocknar och skogssocknar. Den sista gruppen är dessutom uppdelad 
i bondebygd och bolagsbygd. För indelningen hänvisas bl.a. till en indelning av svenska 
socknar av Gustav Sundbärg. – Indelningen här ser jag som intressant och relevant för 
föreliggande arbete, eftersom den har näringslivets struktur i Värmland vid sekelskiftet som 
en utgångspunkt. – Syftet med klassificeringen samt något om metod för uppdelningen anges 
kort i arbetets inledning: 
 

                                                
325Norberg, A., Sågarnas ö. Alnö och industrialiseringen 1860-1910, s. 41 ff. 
326Jordundersökningens betänkanden. II, Jordförhållandena i Värmlands län, del 1, s. 154 ff. 
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För att erhålla en föreställning om sambandet mellan vissa befolkningsförhållanden samt föreliggande 
socialekonomiska förutsättningar å Värmlands läns landsbygd har på grundvalen av folkräkningarna 1890–
1910 analyserats befolkningens storlek och sammansättning med hänsyn till ålder och civilstånd vid 
nämnda tidpunkter, varjämte summariskt undersökts för befolkningsutvecklingen numeriskt utslagsgivande 
faktorer, nämligen födelseöverskott och omflyttningsresultat.327 

 
En illustration i enbart mycket grova drag av indelningen nedan, överförd till dagens 
kommunindelning, görs i figur 6:3. Sockengränserna följer dock inte helt dagens kommun-
gränser, och inom en och samma kommun finns socknar med skilda inriktningar. Den till ytan 
dominerande inriktningen bland socknarna, eller inriktningarna när två varit tämligen 
likvärdiga, har fått ge karaktären för hela kommunen. För att inte komplicera figuren har 
heller inte någon särdelning mellan skogssocknar i bolags- respektive bondebygd gjorts. 
Uppräkningen nedan ligger alltså närmare ”sanningen” än vad figuren gör. Övergripande 
framgår dock av figuren att industriell verksamhet hade sin största tyngd i länets södra och 
mellersta del redan vid sekelskiftet, jämte jordbruket. 
 
Figur 6:3. En egen grov indelning av Värmland efter näringsinriktning 1890–1910, med 
Jordundersökningens betänkande som grund 

 

 
Källa: Egen bearbetning av karta över kommunerna i Värmland, från Länsstyrelsen i Värmland 2004 
 
Till industrisocknar, i huvudsak belägna i länets södra och mellersta delar, räknas: 
Rämen, Kroppa, Visnum, Östra Fågelvik, Stora Kil, Ransäter, Nedre Ullerud, Karlstads landskommun, Grava, 
Hammarö, Nor, Borgvik, Ed, Glava, By, Töcksmark, Trankil, Järnskog, Eda, Arvika landskommun samt Norra 
Råda. 
 

                                                
327 Ibid., s. 154. 
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Till jordbrukssocknar, företrädesvis belägna i södra delen av länet samt vid Frykensjöarna, 
räknas: 
Ölme, Varnum, Visnums Kil, Rudskoga, Nysund, Södra Råda, Väse, Alster, Frykerud, Segerstad, Grums, 
Gillberga, Värmskog, Millesvik, Eskilsäter, Ölserud, Botilsäter, Bro, Södra Ny, Huggenäs, Kila, Tveta, Ny, 
Boda, Sunne, Östra Emtervik, Nyed samt Västra Emtervik. 
 
Till skogssocknar i bondebygden, väsentligen i länets västra del, räknas: 
Brunskog, Stavnäs, Färnebo, Övre Ullerud, Sillerud, Holmedal, Blomskog, Silbodal, Älgå, Gunnarskog, Bogen, 
Mangskog, Fryksände, Norra Ny, Långserud, Högerud, Svanskog, Västra Fågelvik, Östervallskog, Karlanda, 
Skillingmark, Köla samt Lysvik. 
 
Till skogssocknar i bolagsbygden, väsentligen i länets östra och nordvästra delar, räknas: 
Gåsborn, Brattfors, Nordmark, Lungsund, Sunnemo, Ekshärad, Gustav Adolf, Gräsmark, Östmark, Lekvattnet, 
Vitsand, Nyskoga, Dalby, Södra Finnskoga, Norra Finnskoga samt Älvsbacka. 
 
6.2 Några senare indelningar 
 
6.2.1 Lokala arbetsmarknader 
 
Lokala arbetsmarknader är en regional indelning från Statistiska Centralbyrån som bygger på 
pendlingsstatistik, med aktualitet tillbaka till 1970-talet som längst. Begreppet är av intresse 
när aspekter på t.ex. en kommuns näringsliv, sysselsättning eller pendlingsmönster diskuteras. 
 
Statistiska Centralbyrån anger att kommun är den minsta byggstenen vid skapandet av lokala 
arbetsmarknader (LA), och varje enskild kommun kan bara förekomma i en LA. Syftet med 
LA är att kunna beskriva arbetsmarknadens funktionssätt för geografiska områden som är 
relativt oberoende av omvärlden med avseende på utbud och efterfrågan av arbetskraft. 
Lokala arbetsmarknader är alltså ett funktionellt begrepp. Dessa LA kan förändras över tiden 
beroende på förändringar i pendlingsströmmars riktning och styrka. – Varje år görs översyner 
av LA-indelningar. Den officiella LA-indelningen revideras dock endast vart femte år. Den nu 
gällande officiella indelningen är baserad på 1998 års pendlingsförhållanden. Nästa officiella 
indelning kommer år 2005, baserad på 2003 års förhållanden.328 
 
Hur har antalet LA, enligt SCBs indelning, förändrats från 1970? Antalet lokala arbets-
marknader i hela riket och i Värmland var: 
 

År 1970 1980 1988 1993 1998 1999 2000 2001 
         

Hela riket 187 139 111 109 100 92 90 88 
Värmland 11 10 10 10 9 8 7 7 
 
År 1970 bestod Karlstads LA av kommunerna Karlstad, Forshaga, Grums, Hammarö, och Kil. 
Arvika LA bestod av Arvika och Eda. Övriga nio kommuner utgjorde egna LA. 
 
Vad som därefter hänt för Värmlands del i de olika indelningarna är att: 
år 1980 fördes Storfors till Karlskoga LA, 
år 1988 fördes Åmål till Säffle LA, 
år 1998 fördes Sunne till Torsby LA, 
år 1999 fördes Kristinehamn till Karlstads LA, 
år 2000 fördes Munkfors till Hagfors LA. 

                                                
328SCB [www], RAMS, Om lokala arbetsmarknader (LA), s. 1. 
<http://www.scb.se/Grupp/regionalt/rg0104/LAmerom.pdf>, [2004-02-22] 
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Figur 6:4. Förändringen i indelning mellan åren 1970 och 2001, från elva till sju lokala arbets-
marknader i Värmland, enligt SCB 

 

 
Källa: Egna bearbetningar av karta över kommunerna i Värmland, från Länsstyrelsen i Värmland 2004 
 
Sett funktionellt, med Statistiska Centralbyråns indelning 2001 i lokala arbetsmarknader som 
grund, skulle Värmlands län utökas med Åmåls kommun och minskas med Storfors kommun. 
En regionindelning av de värmländska kommunerna skulle ge: 
Arvikaregionen, med Arvika och Eda, 
Filipstadsregionen, med Filipstad, 
Hagforsregionen, med Hagfors och Munkfors, 
Karlstadsregionen, med Karlstad, Forshaga, Grums, Hammarö, Kil och Kristinehamn, 
Säffleregionen, med Säffle (och Åmål), 
Torsbyregionen, med Torsby och Sunne, samt 
Årjängsregionen, med Årjäng. 
 
 
6.2.2 Förvärvsregioner, lokala arbetsmarknadsregioner och regionfamiljer 
 
Förvärvsregioner 
 
I en rapport från början av 1990-talet från Statistiska centralbyrån och ERU, Expertgruppen 
för forskning om regional utveckling, finns en geografisk indelning tänkt att användas vid 
regionala analyser, förvärvsregioner (F-regioner), med indelningen i lokala arbetsmarknader 
(LA) som grund.329 – Indelningen av landet i lokala arbetsmarknader syftar till att isolera 
områden inom vilken arbetsmarknaden fungerar relativt oberoende av omvärlden vad avser 
tillgång till arbeten och arbetsmarknadens. De drygt 100 lokala arbetsmarknaderna enligt 1992 
års indelning har i sin tur grupperats till tio olika typer av förvärvsregioner. Dessa 
förvärvsregioner hänger ej samman geografiskt, men varje förvärvsregion kan betraktas som 

                                                
329Information om arbetsmarknaden 1991:7, Lokala arbetsmarknader och förvärvsregioner – Nya geografiska 
indelningar för regionala analyser. 
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homogen med avseende på bl.a. utbildningsstruktur och arbetsmarknad. De lokala arbets-
marknaderna inom varje regiontyp har likartade karaktäristika, och förutsättningarna för bl.a. 
regional utveckling är tämligen likartade för respektive regiontyp. Man menar att sådana 
kluster är mer relevanta vid olika typer av regionala analyser än kommuner och län, vilket har 
varit en vanlig indelningsgrund.330  
 
Hur ser indelningen i förvärvsregioner ut för Värmland? I de olika F-regionerna ingår lokala 
arbetsmarknader (LA) enligt 1992 års indelning enligt nedan: 
F-region typ 4, LA dominerade av regionala centra: Karlstad (inkl. Grums Kil, Forshaga, Hammarö), 
F-region typ 6, små till medelstora LA med flersidig näringsstruktur: Säffle (inkl. Åmål), Arvika (inkl. Eda) och 
Kristinehamn,  
F-region typ 7, LA präglade av storskalig industri: Filipstad, Hagfors och Storfors (ingår i Karlskoga LA), 
F-region typ 8, LA präglade av småskalig industri: Årjäng,  
F-region typ 9, rurala LA: Sunne och Torsby,  
F-region typ 10, små bruksberoende LA: Munkfors.331 
 
Figur 6:5. Indelningen av Värmland i F-regioner enligt SCB och ERU år 1991 
 

 
Källa: Egen bearbetning av karta över kommunerna i Värmland, från Länsstyrelsen i Värmland 2004 
 
Lokala arbetsmarknadsregioner och regionfamiljer 
 
NUTEK gör i en bilaga till Långtidsutredningen en kort beskrivning av sitt begrepp Lokala 
arbetsmarknadsregioner (LA-regioner), och visar även på hur dessa kan användas vid 
analyser: 

Lokala arbetsmarknadsregioner är en funktionell region, det vill säga en region som har en fungerande 
näringsgeografi. Funktionella regioner kan variera både i storlek och omfattning beroende på vad syftet med 
avgränsningen är. LA-regioner är en lämplig funktionell region när syftet är att analysera 
sysselsättningsförändringar. Indelningen i LA-regioner är gjord för att identifiera områden inom vilken 

                                                
330 Ibid., s. 6. 
331 Ibid., s. 42 f. 
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arbetsmarknaden fungerar relativt oberoende av omvärlden, när det gäller antalet arbetstillfällen och 
arbetsmarknadens funktioner. --- För att underlätta jämförelser kan regioner grupperas på olika grunder, 
bland annat beroende på de produktionsförutsättningar som respektive region har. Regionfamiljer är en 
sådan gruppindelning. Inom respektive regionfamilj är förutsättningarna likartade, vilket medför att en 
jämförelse kan göras mellan de olika ingående regionerna.332 

 
NUTEK kom år 1999 med en ny indelning i LA-regioner och regionfamiljer, delvis avvikande 
från den ursprungliga indelningen från år 1997.333 Antalet LA-regioner är här 81, mot tidigare 
108, och antalet regionfamiljer är sex, mot tidigare sju. Regionfamiljerna har dessutom fått 
delvis nya ”namn”. 
 
Den nya indelningen innebar vissa förändringar för Värmlands del. Karlstad har ”degraderats” 
från regionfamilj 2, universitetsregioner, till regionfamilj 3, regionala centra, men har utökats 
med kommunerna Kristinehamn och Munkfors. Hällefors har tillförts Filipstad, samt Sunne 
och Torsby har förts till en gemensam LA-region. Detta ger nedanstående indelning år 1999: 
Regionfamilj 3, regionala centra: Karlstad/Kristinehamnsregionen, 
Regionfamilj 5, småregioner, privat sysselsättning: Årjäng, Hagfors och Filipstad/Hällefors, 
Regionfamilj 6, småregioner, offentlig sysselsättning: Säffle/Åmål, Arvika/Eda och Sunne/Torsby.334 
 
Figur 6:6. Indelningen av Värmland i LA-regioner och regionfamiljer enligt NUTEK år 1999 

 

 
Källa: Egen bearbetning av karta över kommunerna i Värmland, från Länsstyrelsen i Värmland 2004 
 
Sett funktionellt, med NUTEKs indelning 1999 i lokala arbetsmarknadsregioner som grund, 
skulle Värmlands län utökas med Åmåls och Hällefors kommuner, samt minskas med Storfors 

                                                
332 SOU 2000:7, bilaga 3 till Långtidsutredningen 1999, NUTEK, Svenskt näringsliv på rätt väg?, s. 186. 
333 NUTEK, rapport R 1999:28, Regionala utvecklingstendenser i Sverige 1999. 
334 Ibid., s. 14 samt bil. s. 2. 
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kommun. En regionindelning med användandet av de kortnamn som NUTEK visar på335, 
skulle då ge de sju värmländska LA-regionerna Arvika, Filipstad, Hagfors, Karlstad, Säffle, 
Torsby samt Årjäng. 
 
Här är lockande att säga att det dryga nittiotalet enheter som tillskapades i Värmland genom 
1862 års kommunreform nu reducerats till sju. Jämförelsen haltar dock ”något”, eftersom bl.a. 
administrativa enheter jämförs med funktionella, och en officiell indelning jämförs med en 
inofficiell.  
 
I rapport 1 från den regionalpolitiska utredningen år 2000 finns en indelning i nio typer av 
regionfamiljer. Metodmässigt sett är tanken att de lokala arbetsmarknader (LA) som finns 
inom samma familj är lämpliga att göra jämförelser med sinsemellan. Samtidigt utgör 
”familjesamhörigheten” en typ av funktionell indelning. 
 
De värmländska lokala arbetsmarknaderna är i den regionalpolitiska rapporten tio till antalet, 
och de återfinns i fyra av de nio regionfamiljerna. Storfors kommun återfinns i Karlskoga LA, 
Åmåls kommun i Säffle LA. 
Högskoleorter: Karlstad (inkl. Grums, Kil, Forshaga och Hammarö), 
Större, tjänstedominerade LA: Kristinehamn, 
Mindre, industridominerade orter: Munkfors, Årjäng, Filipstad, Hagfors, Arvika (inkl. Eda) och Säffle, 
Mindre, tjänstedominerade LA: Torsby samt Sunne.336 
 
Figur 6:7. Indelningen av Värmland i lokala arbetsmarknader och regionfamiljer enligt SOU 
2000:36 rapport 1 

 
 Källa: Egen bearbetning av karta över kommunerna i Värmland, från Länsstyrelsen i Värmland 2004 
                                                
335 SOU 2004:34, bilaga 3 till Långtidsutredningen 2003/04, NUTEK och INREGIA AB, Regional utveckling – 
utsikter till 2020, s. 135. 
336SOU 2000:36, rapport 1, Johansson, M. & Persson L.-O., Lokala arbetsmarknader i konkurrens – 
arbetskraftens rörlighet under 1990-talet, s. 87 ff. 
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6.2.3 Andra senare indelningar 
 
Svenska Kommunförbundet har delat in landets kommuner i nio grupper efter strukturella 
egenskaper som befolkningsstorlek och näringslivsstruktur. För att räknas som industri-
kommun skall mer än 40 procent av nattbefolkningen vara sysselsatt inom industrisektorn, 
och för att räknas som glesbygdskommun skall befolkningstätheten understiga 5 personer per 
kvadratkilometer. Gränsen mellan större respektive medelstora städer går vid 50 000 
kommuninvånare, och mellan övriga större kommuner respektive övriga mindre kommuner 
vid 15 000 kommuninvånare. För Värmlands del blir indelningen: 
Större städer: Karlstad, 
Medelstora städer: Kristinehamn, 
Industrikommuner: Filipstad, Grums, Munkfors och Storfors, 
Glesbygdskommuner: Torsby, 
Övriga större kommuner: Arvika, och Säffle, 
Övriga mindre kommuner: Eda, Forshaga, Hagfors, Hammarö, Kil, Sunne och Årjäng.337 
 
H-regioner är en indelning efter befolkningsunderlag. Det är en gruppering av kommuner 
gjord av Statistiska Centralbyrån efter lokalt och regionalt befolkningsunderlag längs skalan 
storstad – glesbygd. H-regionerna är homogena med avseende på befolkningsunderlaget. H-
regionerna uppdateras med några års mellanrum, senast 2003, och det finns f.n. sju typer av 
H-regioner. Fyra regiontyper är representerade i Värmland, där kommunerna förts till 
respektive regiontyp enligt nedan: 
H3 Större städer: Karlstad, Kil, Hammarö, Grums och Forshaga, 
H4 Mellanbygden: Storfors, Munkfors, Kristinehamn och Säffle, 
H5 Tätbygden: Eda och Arvika, 
H6 Glesbygden: Torsby, Årjäng, Sunne, Filipstad och Hagfors. 338 
 
Figur 6:8. Indelningen av Värmland i H-regioner år 2004 enligt SCB 
 

 
 Källa: Egen bearbetning av karta över kommunerna i Värmland, från Länsstyrelsen i Värmland 2004 
                                                
337SCB, Rikets indelningar 2004, s. 138. 
338Ibid. s. 133 f. 
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7 UNDERSÖKNINGENS UPPLÄGGNING OCH KÄLLMATERIAL 
 
7.1 Metodaspekter 
 
7.1.1 Inledning 
 
Jag har redan i introduktionskapitlet angivit, utan närmare diskussion, att arbetets första 
huvudsyfte har inneburit en deskriptiv och kvantitativ inriktning, ett tämligen kategoriskt 
påstående som dock lämpligen kräver viss modifiering. 
 
Den kvantitativa inriktningen, som närmast gäller tre av de fyra direkta forskningsfrågorna 
från introduktionskapitlet, kan i praktiken översättas till bearbetning av statistiskt siffer-
material samt analyser med hjälp av statistiska mått. I analyserna finns även tydliga inslag av 
diskuterande karaktär, vilka kan kallas vara av kvalitativ art. Även diskussionen kring 
indelningen av Värmland i olika regioner har tydliga inslag av kvalitativ metod, som jag ser 
det, genom att vara just en indelning, utifrån delvis subjektivt valda grunder. 
 
När det gäller den rent kvantitativa delen, bearbetning av statistiskt material, är det fråga om 
en totalundersökning i den meningen att samtliga kommuner i undersökningsområdet, 
Värmland, finns med. Med det är en urvalsundersökning i den meningen att enbart ett fåtal av 
en stor mängd tänkbara och relevanta faktorer, eller undersökningsvariabler, finns med i 
materialet. Ett urvalsförfarande ligger också i att uppgifter i mitt material finns enbart för vart 
tionde år, decennieskiftena. 
 
Jag ser det som väsentligt att påpeka att olika typer av urval och bedömningar, som jag 
uppfattar som inslag av kvalitativ metod, finns inbakade vid användandet av vad man oftast 
kallar kvantitativ metod. Ett citat ur ett annat arbete visar på en snarlik tankegång: 

Metoden i avhandlingen har en förhållandevis kvantitativ inriktning, framförallt beroende på att studien av 
reformens regionala/lokala genomförande har formen av en totalundersökning. Vid användandet av 
kvantitativa metoder saknas det dock inte kvalitativa inslag, framförallt i fråga om den kategorisering som är 
utgångspunkten för kvantifieringen.339 

 
En helt annan metodaspekt rör frågan om vilken typ av regional indelning som är lämplig att 
använda i arbeten som föreliggande, en administrativ eller en funktionell indelning. I en 
rapport från ITPS förs en diskussion kring den frågan, som passar väl in på föreliggande 
arbete.340 – Man konstaterar inledningsvis att de vanligaste administrativa indelningarna är 
kommun och län, medan lokala arbetsmarknader ges som exempel på en ofta använd 
funktionell indelning. De karaktäriseras av att ha olikheter i styrkor och svagheter, och när ett 
val av endera typen skall göras beror detta bl.a. på vilken frågeställning som står i fokus. 
 
Som främsta fördel med att använda administrativa indelningar anges i rapporten från ITPS 
dels att de normalt har en politisk representation, dels att de utgör enheter för planeringsarbete 
och politikåtgärder. Men eftersom samarbete över administrativa gränser växer i omfattning 
förlorar det senare argumentet delvis i betydelse. Detta gäller även för ett annat vanligt 
argument för att välja en administrativ indelning, att tillgången på statistik är god. Men allt 
mer statistik finns tillgänglig ned på koordinatnivå. Ett annat argument, nog så väsentligt som 
jag ser det, är att administrativa indelningar är tämligen konsistenta över tid och därför 

                                                
339 Wångmar, E., Från sockenkommun till storkommun, s. 62. 
340 Eliasson, K. & Westerlund, O., Regionala tillväxtindikatorer – teoretiska aspekter, begrepp och empiriska 
illustrationer, ITPS, rapport A2003:004, s. 31 f. 
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lämpliga för analyser över längre tidsperioder. – Som främsta nackdel med att använda 
administrativa indelningar anges att dessa sällan överensstämmer med geografin för de 
processer som fokus riktas mot. Kommunreformen i början av 1970-talet gjordes med syfte 
att skapa funktionella arbetsmarknadsregioner, men genom den dramatiskt ökade pendlingen 
har tiden sprungit från kommunen som funktionell region.341 
 
Den främsta fördelen med att arbeta med funktionella regioner är att de kan avgränsas just av 
den aktuella frågans funktionalitet. En nackdel finns i att de funktionella regionerna förändras 
över tid, med problem för analyser över längre perioder. Detta problem hanteras vanligtvis 
genom att hålla fast regionindelningen utifrån start-, mellan- eller slutår beroende på vad som 
är lämpligast. Men genom detta får inte förändringar i förhållanden som avgränsningen 
baseras på något genomslag i materialet.342 
 
I föreliggande arbete utgår tre av de fyra frågeställningarna från den administrativa 
indelningen kommun. Kommunen står i fokus, för att anknyta till en formulering i 
diskussionen ovan, vilket har varit styrande vid val av huvudsaklig indelning. Den fjärde 
frågeställningen i introduktionskapitlet gäller en tänkbar indelning i funktionella regioner, 
men utgångspunkten är även här den administrativa indelningen kommun. – Sammantaget ger 
detta att arbetet utgår från en administrativ indelning, men med anknytningar till funktionella 
indelningar, som lokala arbetsmarknader, lokala arbetsmarknadsregioner och regionfamiljer, 
då vanligtvis i diskussionsform. Den administrativa indelningen har sedan hållits fast utifrån 
undersökningsperiodens slutår, för jämförbarhet över tid. 
 
 
7.1.2 Metoddiskussion kring eget material  
 
Bakomliggande källmaterial över kommunernas näringslivsstruktur och egna samman-
ställningar utifrån detta innehåller en mängd detaljuppgifter. Men arbetets inriktning, samt 
analyser och diskussioner, ligger generellt på en tämligen övergripande nivå. I stort är det ju 
så att föreliggande arbete huvudsakligen skall ses som en översikt av hur näringsliv och 
befolkningsutveckling sett ut i skilda delar av Värmland. Det spänner även över en tämligen 
lång tidsperiod. Jag menar att alltför många detaljer hade riskerat att skymma huvuddragen. 
 
Med hänvisning till förenkling och överskådlighet har näringslivsmaterialet dragits samman 
från en mängd skilda näringsgrenar till tre näringslivssektorer: jord- och skogsbruk, industri 
samt tjänster, en inte ovanlig indelning. Men därigenom har också en mängd information 
försvunnit. – De tre sektorerna har mycket olika tyngd vid olika tidpunkter, vilket skulle 
kunna innebära att man vill ha en något mindre grov indelning för en specifik sektor en 
specifik tid, en indelning som dock kanske inte skulle vara speciellt meningsfull för en annan 
tidpunkt. För tidigt 1900-tal kunde det vara intressant att särskilja jordbruket från 
skogsbruket, för seklets mitt att särredovisa skilda industrigrenar, och för sent 1900-tal kanske 
dela upp tjänstesektorn i privat respektive offentlig verksamhet. – För jämförbarhet över tid 
har dock de tre sektorerna hållits konstanta. 
 
Noteras bör att i många delar så omfattar bakomliggande tabellmaterial en mängd 
detaljsiffror. Det har varit en nödvändighet för att få fram de stora dragen. I det manuella 
arbetet med inmatning av en mängd sifferuppgifter i dator finns risk för fel. Metodmässigt har 
jag, där så varit möjligt, låtit datorn addera deluppgifterna till en summa, vilken sedan 
                                                
341 Ibid., s. 31. 
342 Ibid., s. 32. 
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jämförts med källmaterialets summa. Har dessa två stämt överens har jag ansett att 
inmatningen gjorts korrekt. 
 
Finns det förändringar i de värmländska kommunernas näringslivsstruktur respektive 
befolkningsutveckling som kan motivera att man talar om regionförändringar i länet? 
 
Vad gäller näringslivsstrukturen är det perioden 1930–2000 som är aktuell. Frågan ovan är, 
enligt min mening, en intressant fråga som kan sägas ligga dold eller inbyggd som en 
följdfråga i en av arbetets forskningsfrågor, den om hur en regionindelning av Värmland i kan 
se ut utifrån befolkningsutveckling och näringslivsstruktur. – Som jag ser det bör det ha gått 
ett antal år mellan ”mätpunkterna” för att en eventuell sådan förändringseffekt skall bli 
märkbar. Vilka årtal skall jag koncentrera analysen på i detta avseende? Jag har stannat för 
åren 1930, 1970 och 2000. 
 
Periodens startår har motiverats av tillgång och kvalitet på källmaterial, vilket diskuteras i 
senare avsnitt. Att jag avgränsat underlaget till att ta fram uppgifter för vart tionde år, 
decennieskiftena eller annorlunda uttryckt ”år som slutar på en nolla”, har delvis samma 
motiv, då tillgången på uppgifter rörande näringslivet finns lättillgängligt i folkräknings-
material för just dessa år. En annan bevekelsegrund har varit hanterbarhet för mitt underlag, 
vilket gett en avgränsning till att inte ha mätpunkterna tätare, exempelvis vart femte år, vilket 
varit möjligt för en del årtal. Undersökningens slutår har därmed blivit år 2000. 
 
Jag har sett en tidsrymd på cirka 30 till 40 år som realistisk för att kunna ”upptäcka” 
eventuella regionförändringar, d.v.s. i föreliggande arbete närmast ett övervägande om år 
1960 eller 1970 kan vara mest lämpligt som mellanliggande undersökningsår. – För att 
fastställa lämplig periodlängd skulle då en analys kanske kunna kopplas till något 
”vedertaget” periodbegrepp, som utvecklingsblock, strukturcykler eller byggcykler343. Dessa 
skilda begrepp omfattar ofta tidsrymder på 25 till 50 år. Jag ser dock en prövning för att 
fastställa undersökningsår utifrån något av dessa cykliska förlopp som att gå väl djupt för 
föreliggande arbete. 
 
Jag har i stället sett på hur näringslivsstrukturen sett ut vid skilda årtal, via yrkes- eller 
sysselsättningssiffror. Det visar sig då att år 1930 var det år som jordbrukssektorn344 var 
största sektor i näringslivet sammantaget för Värmland, år 1970 industrisektorn samt år 2000 
tjänstesektorn. Jag har uppfattat detta som något av en indikator på att intressanta brytpunkter 
funnits åren 1930 och 1970, för utvecklingen fram till dagens (år 2000) tjänstesamhälle. I min 
forskningsgenomgång i tidigare kapitel om utvecklingsfaktorer tas f.ö. också industrialise-
ringen respektive tjänstesektorn upp, och framkommer som något av brytpunkter där. När då 
en näringslivssektor når sin topp kan det motivera att titta på just detta år, för att försöka se en 
förändring vid nästa sektors topp. – I sammanhanget här kan vara värt att påpeka att 
tabellmaterialet för åren fr.o.m. 1960 baseras på den förvärvsarbetande dagbefolkningen, 
vilket innebär att arbetspendlingen ligger med i underlaget. Detta gäller ej för perioden 1930–
1950, men pendlingen bör då ha varit av jämförelsevis liten omfattning. – I Schöns 
periodindelning av svensk ekonomisk utveckling anges just 1930 som det år då det moderna 
industrisamhällets fått sitt genombrott med en därefter växande utveckling, samt året 1975 

                                                
343 Se t.ex. Schön, L., En modern svensk ekonomisk historia. Tillväxt och omvandling under två sekler, s. 22 ff. 
344 Ett mer korrekt uttryckssätt skulle vara ”jord- och skogsbrukssektorn”, eller sektorn för ”jordbruk med 
binäringar” såsom tabellmaterialet rubriceras. Jag uppfattar dock förkortningen ”jordbrukssektorn” som 
vedertagen. 
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som början för det postindustriella eller tjänstemannasamhällets genombrottsperiod.345 Detta 
kan ses som ett stöd för mitt val av år 1970, ej år 1960, som mellanåret, samt att år 1930 är 
motiverbart som startår.  
 
Hur är det med förändringar i befolkningsutvecklingen i de värmländska kommunerna, kan 
man tala om regionförändringar i länet i det avseendet? Har befolkningsutvecklingen varit 
likformig under hela den långa tidsperioden 1865–2000? Samhället har ju undergått stora 
förändringar under perioden, något som kanske satt spår i form av olika utvecklingstakt 
mellan decennier och under delperioder för olika kommuner. 
 
Jag har en uppfattning, en förutfattad mening med ett annat namn, om att det finns kopplingar 
mellan befolkningsutveckling och näringslivets struktur och dess förändring i kommunerna, 
där näringslivets struktur har större ”skuld” till befolkningsutvecklingen än vice versa. Det är 
en kategorisk uppfattning som inte är helt invändningsfri eller odiskutabel. Det finns ett antal 
faktorer som påverkar hur en kommuns befolkningstal utvecklas, det bör framgå inte minst i 
min forskningsgenomgång i tidigare kapitel. Forskningsområdet om påverkande faktorer och 
om vad som kan vara orsak och verkan till en utveckling ser jag som mycket komplext och ej 
rimligt att här gå in på i en mer detaljerad diskussion. – För föreliggande arbete uppfattar jag 
dock som meningsfullt att ha en sammankoppling av tidpunkterna för hur 
näringslivsstrukturen sett ut respektive hur befolkningsutvecklingen under en period sett ut, 
där så är möjligt utifrån mitt material. Men detta innebär samtidigt att jag kopplar ihop en 
undersökning av ”bestånd” med en undersökning av ”flöde”, d.v.s. hur såg något ut vid en 
tidpunkt respektive hur har något förändrats över tidsperiod, även detta kanske inte helt 
invändningsfritt. Ett försvar kan vara att en sammankopplande analys sker i diskuterande 
form. 
 
Mitt material har utgångsåret 1865 för befolkningssiffror, år 1930 för näringslivsstrukturer, 
med slutår år 2000 i båda fallen. Det innebär att startår för en period blivit 1865, att slutåret 
blivit 2000, och att en brytpunkt för periodindelningen av befolkningsutvecklingen blivit 
1930, startåret för mitt näringslivsmaterial. – Länets befolkningstal var som lägst år 1890 och 
som högst år 1960, vilket jag uppfattar som intressanta brytpunkter. Det har gett år 1890 som 
en brytpunkt. Däremot har jag inte valt år 1960, utan år 1970 som nästa brytpunkt, motiverat 
av en koppling till periodlängderna för näringslivsstrukturen. – Sammanfattat har förändringar 
tagits fram för kommunerna för delperioderna 1865–1890, 1890–1930, 1930–1970 samt 
1970–2000, i såväl absoluta som relativa tal. 
 
Jag har redan i arbetets inledning skrivit att jag i största möjliga utsträckning vill undvika 
tungt tabellmaterial för att visa på utvecklingsdrag och strukturer, och i stället använda mer 
illustrativa och överskådliga diagram och figurer. Jag ser detta som möjligt när de breda 
penseldragen dras. För detaljuppgifter som komplettering behövs dock oftast siffror i 
tabellform. Dessa tabeller har jag valt att lägga i ett appendix. 
 
Det ligger ingen större svårighet i att i en figur visa var de olika värmländska kommunerna 
har sin tyngdpunkt i näringslivet för ett enskilt år, mer än möjligen den tekniska svårigheten 
att få sin dator att visa det man vill ha visat. Men hur skall man överskådligt kunna visa 
förändringar mellan två mätpunkter i en kommuns näringsliv, i relation till förändringarna i 
de andra kommunerna i Värmland? Visar alla kommunerna upp snarlika förändringar, eller 

                                                
345 Schön, L., a.a., s. 24. 
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finns det avvikelser som gör att en kommun hör mer hemma i en annan funktionell region vid 
en senare tidpunkt än vad den tidigare gjort? 
 
Det finns en viss problematik när man vill visa enskilda kommuners förändrade 
näringsstruktur vid olika tidpunkter, sett i ett med övriga värmländska kommuner jämförande 
perspektiv. För ett enskilt år finns väsentliga skillnader kommunerna emellan vad gäller 
storleken på de tre näringslivssektorerna jordbruk, industri och tjänster. Exempelvis 
jordbrukssektorn hade år 1930 en variation mellan kommunerna från 15 till 80 procent, och 
industrisektorns storlek varierade mellan 10 och 75 procent. Dessa skillnader kan enkelt 
åskådliggöras för ett enskilt år i en figur. Men vill man koppla den figuren till hur 
förhållandena var t.ex. år 2000 uppstår problem. Väsentliga skillnader för näringslivs-
sektorernas storlek finns fortfarande kommunerna emellan, intressanta att visa på, men 
procenttalen för jordbrukssektorn har nu helt andra proportioner, mellan 1 och 7 procent mot 
tidigare 15 och 80 procent. Tjänstesektorns andelar har sedan rört sig på snarlikt sätt, men åt 
motsatt håll, och industrisektorn har gått uppåt och därefter neråt. – Sammantaget gör detta att 
figurer som direkt och enbart visar rent procentuella tal för två tidpunkter riskerar att bli 
ointressanta eller meningslösa. Som exempel, en skillnad i jordbrukssektorn på 5 procent 
mellan två kommuner kan för år 1930 ses som marginell, men för år 2000 som mycket stor. 
Vid användande av procentuella tal kommer samhällsförändringar orsakade av skiftet från 
jordbrukssamhället över industrisamhället in i tjänstesamhället att dominera i vad som 
återspeglas i figurerna, inte den önskade bilden av skillnader i näringslivsstruktur mellan 
kommuner i Värmland över tid. 
 
En lösning på detta problem har jag sett i tekniken med att för varje specifikt år relatera en 
kommuns andel i en specifik näringslivssektor till hela Värmlands andel i samma sektor 
samma år. Något mer matematiskt kan detta uttryckas med ett exempel, här för 
industrisektorns andel av totala näringslivet för ett specifikt årtal: 

(Arvika industri/Arvika totalt)/(Värmland industri/Värmland totalt). 
 
Därigenom skapas ett indextal, ibland kallat specialiseringsindex, där Värmland alltid får 
indexet 1,0. Detta index blir tämligen ”okänsligt” för sådana förändringar som ligger i att 
näringslivet genomgått stora förändringar i hela samhället över tid, men mer känsligt för 
förändringar sinsemellan kommunerna specifika år. – Indexberäkningen har alternativt kunnat 
utgå från att ett nationellt perspektiv, inte ett länsperspektiv som här, där Sverige getts 
indexvärdet 1,0. Indexberäkningen har även kunnat utgå från perspektivet den egna 
kommunen i förhållande till länet i övrigt. Jag har dock bedömt att det intressanta för 
föreliggande arbete varit att ta fram bilden av vad som hänt i enskilda kommuner i förhållande 
till vad som hänt i länet. Länet är ju genomgående den ram kring vilket arbetet i sin helhet 
kretsar.  
 
Hur analyseras lämpligen tabellerna med dessa indextal? Ett första steg har varit att ordna 
kommunerna efter indextalets storlek, för respektive undersökningsår och näringslivssektor. 
Vad kan sedan vara ett meningsfullt sätt att åskådliggöra dessa skillnader i indexvärde? Att i 
en figur återge samtliga värden, lämpligen efter en viss klassindelning, är en form. Den kräver 
dock att läsaren tar sig tid att sätta sig in i figuren ordentligt genom att den innehåller ganska 
mycket information. – En annan form är att i en figur enbart återge mer avvikande, eller 
extremvärden på indextalen. I en sådan figur kan för tydlighets skull endast endera höga eller 
låga extremvärden återges. En sådan figur blir å ena sidan lättöverskådlig, men saknar å andra 
sidan information om flertalet kommuner, de blir ”vita fläckar” på kartan. 
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I min redovisning har jag valt att använda figurer med enbart höga värden för extremvärdena, 
samt dessutom kompletterat figurerna med det mer exakta tabellmaterialet i appendix. 
Tabellmaterialet ger även besked om låga extremvärden, vilka kan vara nog så intressanta. 
Där kan anmärkas att kommuner med ett extremt högt värde i en sektor inte sällan uppvisar 
ett extremt lågt värde i en annan sektor, vilket kanske kan sägas vara i viss mån naturligt. 
 
Vilket mått av avvikande värde har varit lämpligt att använda sig av? Jag har sökt undvika att 
helt godtyckligt avgöra vad som kan kallas ett avvikande eller extremt värde, och har därför 
använt ett statistiskt mått. – Statistisk metod pekar på att här kan användas både 
standardavvikelse och kvartilavstånd som mått på avvikelsen från medelvärde respektive 
median. Valet har blivit kvartilavståndet346, då detta mått är okänsligt för extremvärden347, 
vilket finns i arbetets material. Som extremvärden, uteliggare, räknas värden över 1,5 
kvartilavstånd utanför första respektive tredje kvartilen, samt dessutom avlägsna uteliggare 
vid mer än 3 kvartilavstånd utanför första respektive tredje kvartilen.348 
 
Andra mått på vad som skall var avvikande eller extremt värde har övervägts, men de har inte 
varit tillräckligt utslagsgivande. Exempelvis en standardavvikelse från vägt medelvärde, eller 
samtliga kommuner med index över 1,0 eller de kommuner som ligger i fjärde kvartilen, de 
hade alla gett ett antal kommuner med dubbla kategoriseringar.  
 
En nackdel med att välja ett precist mått framför ett mer godtyckligt ligger i den skarpa 
gränsdragning som det precisa måttet innebär. Man kanske skulle vilja räkna in en kommun 
som ligger alldeles intill den gräns som den statistiska metoden gett, vilket dock inte låter sig 
göras. Möjligheten finns dock i att i kommenterande text ta upp en sådan sak. 
 
Avslutningsvis, i detta avsnitt om metoder för arbetet, kan tilläggas att även om jag i analyser 
och dragna resultat säkerligen med bred marginal överskrider en positivistisk vetenskapssyns 
stränga ideal, så har en ledstjärna varit en viss återhållsamhet i mina formuleringar härvid. 
Mer spekulativa inslag finns, men jag har då försökt att tydligt påpeka detta. 
 
 
7.2 Källmaterialet 
 
Vad gäller det använda statistiska materialet från SCB skall påpekas att bakomliggande 
källmaterial för SCB utgörs av totalundersökningar av populationerna, ej av 
urvalsundersökningar, om ej annat uttryckligen angivits. Jag ser, mer generellt, uppgifter från 
totalundersökningar som mer säkra, om än inte återgivande ”den givet rätta sanningen”, än 
uppgifter från urvalsundersökningar. Snarlika tankegångar förefaller att finnas även hos SCB, 
mer indirekt framkommande, när den registerbaserade arbetsmarknadsstatistikens (RAMS) 
tillförlitlighet mer specifikt tas upp: 

Statistik från RAMS bygger på register med generellt sett god kvalitet. Vissa felkällor finns dock, varför 
man får betrakta redovisade statistikuppgifter som skattningar, trots att statistiken är totalräknad.349 

 
                                                
346 Kvartilavståndet definieras som värdet mellan första respektive tredje kvartilen. Körner, S., Ek, L. & Berg, S., 
Deskriptiv statistik, s. 101. – Mellan första och tredje kvartilen ligger i arbetets material åtta kommuner, 
sorterade efter värdet på sektorns storlek, med fyra kommuner nedanför med lägre värde, respektive fyra 
kommuner ovanför med högre värde. 
347 ”När extrema variabelvärden förekommer fungerar alltså det vanliga medelvärdet dåligt. Ett mått som 
däremot är okänsligt för extremvärden är medianen, …”, a.a., s. 75.  
348 a.a., s. 101. 
349SCB [www], <http://www.scb.se/sm/AM32SM0201_omstatistiken.asp>, [2003-10-17]. 
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Uppgifter om de olika kommunernas befolkningstal finns från år 1865 fram t.o.m. år 2000. 
Uppgifterna för år 1865 och därefter för vart tionde år fr.o.m. år 1870 har hämtats ur Bidrag 
till Sveriges officiella statistik, BiSOS, 1870, 1880, 1890 och 1900, ur Folkräkningen 1910, 
1920, 1930, 1940, 1950 och 1960, ur Folk- och Bostadsräkningen 1970, 1980 och 1990, samt 
ur Befolkningsstatistik 2000. 
 
Näringslivsuppgifter, där endera yrkes- eller sysselsättningsuppgifter utgör grunden, finns på 
kommunnivå fr.o.m. år 1930 t.o.m. år 2000 för vart tionde år. Uppgifter finns även för åren 
1900, 1910 och 1920 men endast på häradsnivå, samt på länsnivå fr.o.m. år 1870, uppgifter 
som skall ses som bakgrundsmaterial. – Materialet har även här hämtats ur Folkräkningen 
eller Folk- och Bostadsräkningen enligt ovan. För åren före 1910 utgörs källan av BiSOS, 
Bidrag till Sveriges officiella statistik, och för år 2000 SCBs Registerbaserad arbetsmarknads-
statistik, RAMS. 
 
 
7.3 Avgränsningar av tidsperiod  
 
7.3.1 Folkmängdsuppgifterna 
 
Vad gäller folkmängdsuppgifter i kommunerna skulle en naturlig startpunkt vara 1 januari 
1863, d.v.s. den dag kommuner skapades genom 1862 år kommunalförordningar. Eftersom 
befolkningstal regelmässigt tas fram per 31 december för respektive år, så skulle då startår för 
statistikuppgifterna vara 1862 års uppgifter. Uppgifter på kommunnivå finns dock ej allmänt 
tillgängliga i tryckt statistik för detta år, utan först för år 1865. Folkmängdsuppgifter i 
föreliggande arbete har i princip tagits fram för vart tionde år, för ”decennieskiftena”, alltså 
årtalen som slutar på en nolla. Valet av undersökningens startår har i vissa fall blivit 1865, i 
vissa fall 1870. Där år 1870 utgör startår hänger detta närmast samman med att delperioder 
bör vara lika långa i diagram, för att dessa ej skall bli missvisande. I tabellmaterialet i 
appendix är startåret 1865. 
 
En jämförelse på länsnivå av befolkningstalen mellan 31 december 1862 respektive 
31 december 1865 visar på en befolkningsökning i Värmland på knappa 3 %350. Mellan åren 
1865 och 1870 växte folkmängden i Värmland med enbart 0,3 %, eller mindre än 1 000 
personer351. Det ger en viss indikation om att befolkningsutvecklingen mellan åren inte var 
speciellt stor, även om kommunerna med stor sannolikhet skiljer sig åt i utvecklingstakt 
sinsemellan. 
 
Vad gäller kvalitets- och jämförbarhetskrav på folkmängdsuppgifterna bör dessa vara i rimlig 
grad uppfyllda, som jag uppfattar det. Magnusson skriver: 

Med Tabellverkets inrättande 1749 fick Sverige en modern befolkningsstatistik. Från denna tidpunkt går det 
någorlunda exakt att få en uppfattning år från år om befolkningsutvecklingen …352 

 
Ahlberg ger i en omfattande genomgång av felkällor i ett arbete från 1953 sin 
sammanfattande syn på befolkningsstatistiken: 

Den svenska befolkningsstatistiken kännetecknas av en noggrannhet och tillförlitlighet, som inte torde stå 
något annat lands efter och som för de flesta ändamål också måste anses som fullt tillräcklig.353 

                                                
350 BiSOS serie A, Befolkningsstatistik 1863, tab. 1, samt BiSOS serie A Befolkningsstatistik 1890, tredje 
avdelningen, tab. 1. 
351 BiSOS serie A Befolkningsstatistik 1890, tredje avdelningen, tab. 1. 
352 Magnusson, L., Sveriges ekonomiska historia, s. 45. 
353 Ahlberg, G., Befolkningsutvecklingen och urbaniseringen i Sverige 1911-50, s. 302 ff. 
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Nilsson gör ett, som jag ser det, viktigt påpekande av mer generell natur när det gäller 
kvaliteten för folkmängdsuppgifter. Jag uppfattar det hela som en kvalitetsförbättring jämfört 
med tidigare, som dessutom kom vid en för föreliggande undersökning passande tid: 

När Statistiska Centralbyrån (SCB) inrättades år 1858 och avlöste Tabellkommissionen ändrades också 
principerna för hur en folkräkning skulle genomföras. Nya metoder och tekniker för insamling, hantering, 
bearbetning och publicering av folkräkningsmaterial respektive folkräkningsresultat kom till användning.354 

 
 
7.3.2 Näringslivsuppgifterna 
 
Hur är det då med näringslivsuppgifterna? Skall startåret vara samma som för 
folkmängdsuppgifterna eller finns det skäl för att välja annat år? Fler överväganden har gjorts 
kring vilket år som skall utgöra undersökningens startår för näringslivsuppgifterna än för 
folkmängdsuppgifterna. – Önskvärt hade varit att kunna börja med samma startår som för 
folkmängdsuppgifterna. En viktig poäng i föreliggande arbetet är ju att med acceptabla 
kvalitetskrav kunna se på förändringar i näringslivet inom oförändrade areella områden, de 
olika kommunerna som de ser ut idag, och att om möjligt koppla ihop dessa förändringar med 
befolkningsutvecklingen. Men finns det då över tid stora olikheter i källmaterial och 
bearbetningsmetoder för näringslivsstatistiken försvåras eller förvanskas sådana jämförelser.  
 
Ett första konstaterande är att ett komplett fördelat material för näringslivet på nivåer under 
län finns allmänt tillgängligt i tryckt form först för år 1900, då i form av yrkesuppgifter. Det 
blir en första avgränsning bakåt i tiden. Uppgifter under länsnivån för tiden före 1910 finns i 
BiSOS, men för tiden före år 1900 enbart för delar av näringslivet, som industri och hantverk. 
 
Ett skäl för att börja först år 1910 med näringslivsuppgifter finns i att det är först då som 
insamlandet av källmaterialet har likheter med sedan efterföljande förfaranden. Ett tungt 
argument för detta ställningstagande, som jag uppfattat det, finns i FoB 1970 del 13, den del 
som mer specifikt behandlar definitioner och jämförbarhet i olika folkräkningar vad gäller 
sysselsättning och utbildning: 

Anledningen till att år 1910 valts som utgångspunkt är framför allt att man då för första gången samlade in 
yrkesuppgifter i samband med mantalsskrivningen, dvs ett förfarande som till någon del påminner om det 
tillvägagångssätt som använts i de senaste folkräkningarna.355 

 
Det finns dock skäl att ytterligare begränsa undersökningen tidsperiod bakåt. I en återblick i 
1940 års folkräkning på hur yrkesredovisningen gjorts i tidigare folkräkningar kategoriserar 
man år 1920 som en vändpunkt för hur man principiellt lagt upp yrkesstatistiken: 

Vid 1910 års folkräkning togs första steget till en förbättring av yrkesstatistikens primärmaterial, då i 
samband med mantalsskrivningen skriftliga yrkesuppgifter inhämtades och utnyttjades för rättelse och 
komplettering av församlingsböckernas yrkesuppgifter. --- Vad som härutinnan kom att spela en ännu mera 
betydelsefull roll var, att vid 1920 och 1930 års folkräkningar även det material, som vid dessa bildade 
underlag för inkomst- och förmögenhetstaxeringen, nämligen självdeklarationer, taxeringslängder och av 
arbetsgivarna avgivna s.k. löneuppgifter kunde utnyttjas såsom hjälpmaterial vid yrkesstatistiken. --- I fråga 
om den principiella uppläggningen av yrkesstatistiken betecknade 1920 års folkräkning i flera avseenden en 
vändpunkt … --- I stället för utbildningen fick nu den näringsgren, inom vilken yrkesutövaren eller hans 
arbetsgivare var verksam, i princip bliva den indelningsgrund, efter vilken fördelningen gjordes. Denna 
omläggning medförde i åtskilliga avseenden ändringar i fråga om yrkesräkningens resultat, om också valet 
av den ena eller andra av dessa båda fördelningsprinciper spelar mindre roll vid avgränsningen åtminstone 
mellan huvudgrupper, än man måhända i första hand skulle vara böjd att tro.356 

                                                
354 Nilsson, L., Den urbana transitionen, s. 195. 
355 FoB, Folk- och Bostadsräkningen 1970 del 13, s. 12. 
356 Folkräkningen 1940 del III, s. 5* f. 
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Jag uppfattar skillnaderna mellan 1910 och 1920 års uppgifter som högst väsentliga vad gäller 
jämförbarheten åren emellan. Det bör ligga en stor skillnad i att den personliga 
yrkesutbildningen utgör indelningsgrund 1910 jämfört med näringsgrenstillhörigheten för den 
yrkesverksamme år 1920. Därtill kommer att kompletteringar i det bakomliggande 
källmaterial med självdeklarationsmaterial bör ha inneburit bättre kvalitet fr.o.m. 1920 än för 
tidigare år, vilket också påverkar jämförbarheten mellan åren. 
 
Vad det gäller kvalitetsaspekter på näringslivsstatistiken har jag bedömt att startåret för 
näringslivsundersökningen skulle kunna sättas till år 1920. Det finns dock ytterligare en 
begränsande faktor. Tillgängligt statistikmaterial finns endast på häradsnivå för åren 1910 
och 1920, och häradsgränserna sammanföll inte med kommungränserna i Värmland. – 
Landskommuner som lägsta nivå kom in i folkräkningens tabeller först år 1930. Detta gör att 
1930 utgör första år för jämförelser över tid av näringslivet i de nuvarande sexton 
värmländska kommunerna. 
 
 
7.4 Variabelval för näringslivsuppgifter 
 
I Folkräkningen 1960 kan man välja att spegla sysselsättningen endera efter yrkestillhörighet 
eller efter näringsgren. Yrkestillhörigheten avgörs av den typ av arbete man ägnat sig åt, 
oberoende av vilken näringsgren man varit knuten till i sitt arbete. Här är man bestämd i sin 
åsikt om jämförbarhet beträffande variabeln yrkestillhörighet: ”Den i föreliggande 
folkräkningsdel redovisade yrkesfördelningen möjliggör därför icke några jämförelser med 
tidigare folkräkningar.”357 Vad gäller den näringsgrensfördelade statistiken är man inte lika 
kategorisk: ”Näringsgrensfördelningen enligt 1960 års folkräkning kan på grund av 
övergången till det internationella klassificeringsschemat icke helt jämföras med 1950 års 
siffror utan omräkning.”358 
 
Dessa konstateranden har bidragit till att jag i föreliggande arbete har valt att använda mig av 
den näringsgrensfördelade statistiken, inte av den yrkesfördelade, när båda funnits att tillgå. 
 
I Folkräkningen 1920 förs en diskussion359 med anknytning till frågan här, som kan sägas 
stärka valet av näringsgren före yrke i föreliggande arbete. Där menar man att en 
näringsgruppering har sitt stora intresse för närings- och finansstatistiken medan en 
yrkesgruppering har sitt största intresse för demografi- och socialstatistiken. Jag söker ju i 
föreliggande arbete, via statistiken, en bild av hur näringslivet utvecklats för de nu sexton 
värmländska kommunerna. 
 
I Folkräkningen 1960 redovisas för första gången dels den förvärvsarbetande 
nattbefolkningen, d.v.s. utifrån vilken kommun man bor i, dels den förvärvsarbetande 
dagbefolkningen, d.v.s. utifrån vilken kommun man arbetar i. Vill man ha en bild av hur en 
kommuns näringsliv är sammansatt utifrån ett sådant statistikmaterial bör detta speglas 
betydligt bättre genom den förvärvsarbetande dagbefolkningen än genom nattbefolkningen. 
Den förvärvsarbetandes arbetsplats är så att säga betydligt mer intressant i sammanhanget här 
än platsen för ”dygnsvilan”. Den förvärvsarbetande dagbefolkningen har blivit valet fr.o.m. år 
1960. 
                                                
357 Folkräkningen 1960 del VII, s. 2. 
358 Folkräkningen 1960 del VI, s. 3. 
359 Folkräkningen 1920 del IV, s. 10. 
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Detta val innebär definitivt en felkälla vid jämförelser över tid, eftersom nattbefolkningen har 
gällt genomgående för åren före 1960. Men jag har uppfattat värdet av att ha uppgifter om 
dagbefolkningen som starkare, eller snarast mer värdefullt här. Värt att beakta i 
sammanhanget är att skillnaden mellan den förvärvsarbetande dag- respektive 
nattbefolkningen bör ha varit jämförelsevis liten under seklets hela första halva jämfört med 
tiden därefter. Arbetspendlingen över kommungräns hade då inte alls av den omfattningen 
som den sedermera fått. – ”Felet” vid jämförelser över tid blir därigenom något mindre 
vägande. En tungt vägande vinst, som jag ser det, ligger däremot i att ha fått ett för ändamålet 
mer rättvisande mått, när nu detta stått till buds fr.o.m. 1960. 
 
 
7.5 Fällor och fel i källmaterialet 
 
I Statistiska Centralbyråns tryckta material ges utöver det rena statistikmaterialet även 
beskrivningar och synpunkter på såväl använda metoder för insamling och bearbetning som 
på statistikuppgifternas kvalitet. Mer generellt kan sägas att sådana här uppgifter var 
knapphändiga vad gäller den inledande tiden för föreliggande arbetes undersökningsperiod, 
men blivit allt mer utförliga och precisa över tiden. Mer generellt kan också sägas att nyare 
statistik, sett i kanske sekel- eller halvsekellånga tidsperspektiv, ger intrycket av att spegla den 
bakomliggande verkligheten mer korrekt än äldre, ett förmodligen inte helt överraskande 
intryck. Likaså finns ett mer generellt intryck av att SCB över tiden ”alltid” bedömt att rena 
folkmängdsuppgifter har högre kvalitet än uppgifter om exempelvis yrke och sysselsättning. I 
Folkräkningen 1930 skrev man: ”Yrkesgrupperingen är ett av de svåraste och på samma gång 
viktigaste problemen i befolkningsstatistiken.”360 
 
Sensmoralen för den som utvärderar de statistiska uppgifterna blir att han skall var försiktig 
med alltför precisa och exakta resultat, särskilt för äldre uppgifter och uppgifter som rör 
näringslivet, i synnerhet på detaljnivåer. Han skall också uppmärksamma läsaren av dessa 
utvärderingar på och påminna om att det finns mer eller mindre dolda osäkerheter samt 
möjliga fällor och fel, inte bara i källmaterialet utan även i den fortsatta hanteringen av detta. 
 
I Folk- och Bostadsräkningen 1975 har SCB ett avsnitt om kvalitet och jämförbarhet. Där 
skriver man om jämförbarhet i materialet mer allmänt: 

Definitioner och metoder måste anpassas till samhällsutvecklingen. Dessutom försöker SCB att utnyttja 
erfarenheter från tidigare räkningar för att höja kvaliteten inför varje ny FoB. Därför kan jämförelser mellan 
olika räkningar ibland vara svåra att göra. --- Brister i jämförbarheten mellan olika folk- och bostads-
räkningar beror dels på förändrade definitioner, klassificeringsprinciper m m, dels på kvalitetsskillnader.361 

 
Vidare skriver man om näringsgrensstatistiken: 

Näringsgrensvisa jämförelser mellan olika folkräkningar störs av flera faktorer: hjälpmedlen har varit av 
olika kvalitet, vissa klassificeringsprinciper har ändrats, enskilda näringsgrenar har under- eller överskattats 
i olika hög grad, m m.362  

 
En fälla, lätt att ramla i i ett utvärderingsarbete som i föreliggande arbete kring en kommuns 
utveckling över tid vad gäller både befolkningstal och näringsliv, finns i den mängd 
administrativa gränsförändringar som skett under aktuell undersökningsperiod. Vid 
kommunreformen som genomfördes 1863 var de värmländska kommunerna uppemot 
                                                
360 Folkräkningen 1930 del III, s. 7*. 
361 FoB, Folk- och Bostadsräkningen 1975 del 6:2, s. 13. 
362 Ibid., s. 14. 
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etthundra stycken, år 2000 sexton. Jag har ju haft för avsikt att spegla förändringarna för det 
geografiska och administrativa område som de värmländska kommunerna hade år 2000, inte 
för det under perioden mycket skiftande område som de omfattade vid varje enskild tidpunkt 
under perioden. Detta innebär att en mängd kommunsammanslagningar påverkar. Denna fälla 
bör kunna elimineras, eller i vart fall minimeras, genom att vara uppmärksam på vilket areellt 
område som aktuell tabell gäller. 
 
En felkälla finns i olika mätdatum under året för olika variabler. Exempelvis kan 
folkmängdsuppgiften avse förhållandet den 31 december aktuellt år, medan yrkes- eller 
sysselsättningsuppgiften avser förhållandet under en dag eller en vecka i september, oktober 
eller november363. Vid en hopkoppling av dessa två uppgifter i en utvärdering kan jag ej 
korrigera denna tidsskillnad, utan har nödgats se uppgifterna som i tid sammanfallande för 
aktuellt år. Men jag ser denna diskrepans som accepterbar. Jag har bedömt att skillnaderna i 
t. ex. sysselsättningsandelar eller sysselsättningsmängd i en kommun normalt bör vara små 
mellan exempelvis oktober och december samma år. 
 
Olikheter i insamlings- och bearbetningsmetoder av det bakomliggande källmaterialet finns 
under perioden, vilket i sig är felkällor vid jämförelser över tid. Ett kanske givet exempel här 
är den gradvisa övergången från tidigare manuell hantering till senare tids databearbetning. 
Till dessa metodförändringar som felkälla kan läggas de möjliga kvalitetsskillnader som finns 
över tid i bakomliggande material för SCB. Som jag uppfattat det är det inte obefogat att 
misstänka att källmaterialet var mer osäkert vid undersökningsperiodens början än vad det var 
vid periodens slut. I Folk- och bostadsräkningen 1970, i den del som tar upp definitioner och 
jämförbarhet mellan olika undersökningar, skriver man: 

Kvaliteten på grundmaterialet har likaså förändrats mycket. Uppgifterna från de äldre folkräkningarna är 
givetvis osäkra då de grundades på uppgifter som primärt hade andra syften.364 

 
De rena folkmängdsuppgifterna avser hela befolkningen, utan de definitions- och 
avgränsningsvariationer som finns för yrke och sysselsättning, dessutom med ett mer enhetligt 
bakomliggande källmaterial. Folkmängdsuppgifternas källmaterial har utgjorts av365 utdrag ur 
församlingsbok fram till 1950, därefter mantalslängd fram till FoB 1970, samt dess 
datoriserade efterföljare Register över totalbefolkningen, RTB, därefter. 
 
Felkällor finns, naturligtvis skulle man vilja tillägga, även här. I FoB 1970366 pekar man 
främst på 1) fel i folkbokföringen, 2) fel i tätortsavgränsningar och 3) fel vid den centrala 
bearbetningen. – Fel i tätortsavgränsningar är ej aktuellt i föreliggande arbete, eftersom 
kommuner, ej tätorter, utgör det geografiska området. – Fel vid centrala bearbetningen 
karaktäriseras av SCB efter kontroller som högst obetydliga. – Fel i folkbokföringen härrör sig 
till ej korrekt rapporterade födda och döda samt till ofullständig eller sen rapportering av in- 
och utrikes flyttningar. Vad gäller födda och döda ser man statistiken som i det närmaste 
fullständig, medan avvikelserna är större för flyttningar, men problematiska att ange till 
storlek. Fel i flyttningsuppgifter uppskattas till cirka 2 procent för landet som helhet, men 
anges vara ”huvudsakligen koncentrerade till kommuner med stor omflyttning, vilket främst 
betyder de stora kommunerna”367. I FoB 1990 framgår368 att felens storlek i 1985 års FoB 
                                                
363 Ytterligare en skillnad kan finnas här. Folkmängdsuppgifterna kommer i tryck jämförelsevis snabbt och är 
som regel att se som preliminära jämfört med sysselsättningsuppgifterna (Folkräkningen 1950 del 4, s. 1º). 
Förändringar mellan de preliminära och de definitiva uppgifterna brukar dock vara försumbara. 
364 FoB, Folk- och Bostadsräkningen 1970 del 13, s. 23. 
365 Historisk statistik för Sverige del 1, s. 8. 
366 FoB, Folk- och Bostadsräkningen 1970 del 4, s. 15 ff. 
367 Ibid., s. 15. 
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beräknats vara mindre än 1 promille för födda och döda samt 1 promille för utvandring. – De 
fel som tagits upp här bör kunna ses som försumbara i föreliggande arbete. 
 
I ett försök att för läsaren någorlunda överskådligt för det första påvisa att stora skillnader 
finns i bl.a. definitioner och avgränsningar för variabeln yrke eller sysselsättning och för det 
andra översiktligt klargöra en del detaljer i skillnader över tid, har framställningen gjorts i 
tabellform nedan. Sådana detaljer är om vilken administrativ indelning som gällt i SCBs 
tabeller för respektive år, om mätningens tidpunkt under året, om vilken variabel som varit 
tillgänglig i tabellmaterialet, om vilken population som utgjort underlaget, om vilka 
näringsgrensindelningar som gällt, samt om en del skillnader i källunderlag och definitioner. 
Framställningen tar upp material fr.o.m. att Folkräkningarna började ges ut, ej materialet i 
BiSOS. 
 

År Dat. adm. indeln. Mätdatum Population Källmaterial Anmärkning 
      

1910  ej angivet   31/12 1910   Hela nattbef.   Församl.bok +  Efter yrke, grund 
     mantalsskrivn.   personlig yrkesutbildning 
      

1920  ej angivet   31/12 1920   Hela nattbef.   Församl.bok +  Efter yrke, grund 
     mantalsskrivn. +   näringsgrenstillhörighet  
     självdeklaration   
      

1930  31/12 1930   31/12 1930   Hela nattbef.   Lika 1920   Lika 1920  
      

1940 ej angivet  31/12 1940   Hela nattbef.  Mantalsskrivn. med  Lika 1920, men ny indelning  
     kompletteringar   
      

1950  1/1 1952   31/12 1950  Hela/yrkesverk- Lika 1940  Lika 1940. Yrkesverksam = arb.  
    samma nattbef.    "större delen av normal arb.dag".  
      

1960 1/1 1961 2–8 okt. 1960 Förvärvsarb. natt- Mantalsuppg. + Efter sysselsättning, grund 
   resp. dagbef. FoB-blankett näringsgren enl. ISIC 58. Förv.arb. 
     = arb. "minst halv normal arb.tid". 
      

1970 1/1 1971 4–10 okt. 1970 Förv.arb. natt- Mantalsuppg. + Efter sysselsättning, grund 
   resp. dagbef., FoB-blankett näringsgren enl. SNI 69. Förv.arb. 
   16 år eller äldre  = arb. "20 tim. eller mer/vecka". 
      

1980 1/1 1981 8–14 sept. 1980 Lika 1970 Mantalsuppg. + Efter sysselsättning, grund 
    FoB-blankett näringsgren enl. SNI 69. Förv.arb. 
     = arb. "1 tim. eller mer/vecka" eller 
     ”20 tim. eller mer/vecka”. 

1990 1/1 1991 oktober 1990 Lika 1970 SCBs ÅRSYS Efter sysselsättning, grund 
     näringsgren enl. SNI 69. Förv.arb. 
     = arb. "1 tim. eller mer/vecka". 

2000 1/1 2001 november 2000 Lika 1970 Kontrolluppgifter Efter sysselsättning, grund 
    från arbetsgivare näringsgren enl. SNI 92. Förv.arb. 
     = arb. "1 tim. eller mer/vecka". 

 
Som allvarliga felkällor vid jämförelser över tid uppfattar jag de ibland stora skillnaderna i 
hur man definierat eller avgränsat undersökningspopulationerna för variabeln yrke eller 
sysselsättning mellan olika år, samt inte minst de olikheter som finns i näringsgrens-
indelningar över tid. I dessa avseenden har jag i hög utsträckning fått förlita mig på de 
                                                                                                                                                   
368 FoB, Folk- och Bostadsräkningen 1990 del 2, s. 16. 
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påpekanden, värderingar och varningar som SCB har visat på. Vad gäller skillnader mellan de 
olika näringsgrensindelningarna har eventuella överflyttningar mellan de tre sektorerna jord- 
och skogsbruk, industri respektive tjänster varit av speciellt intresse. 
 
Understrykas skall att uppställningen inte täcker mer än en del av variationerna över tid. Som 
något av en ”generalklausul” ser jag den varning som SCB formulerat när man sett på 
jämförbarhet perioden 1910–1970. En tröst tycker jag mig dock kunna finna här när man 
lämnar dörren öppen för att grova jämförelser kan göras. Detta är ju vad som kommer att 
göras i föreliggande arbete: 

Jämförelser av sysselsättningsvariablerna under en så lång period som 60 år måste naturligtvis ske med stor 
försiktighet. Om man dessutom tar i beaktande att definitionerna av praktiskt taget samtliga variabler har 
förändrats vid flera tillfällen inses lätt att endast mycket grova jämförelser kan göras.369 

 
Från uppställningen ovan vill jag lyfta fram en, som jag ser det, väsentlig förändring. För 
perioden 1910–1940 redovisas hela befolkningen i kommunerna fördelad efter yrke eller 
näringsgren, från 1950 redovisas de förvärvsarbetande separat370. Perioden 1910–1940 skedde 
en utfördelning av exempelvis barn och hustrur efter yrke för ”huvudmannen”371, i praktiken 
då oftast familjefadern, som lades till den förvärvsarbetande befolkningen. Utfördelningen 
gjordes i ett antal huvudgrupper, men efter delvis olika principer under perioden. – Därtill har 
en approximativ utproportionering gjorts av två av dessa grupper till de övriga, vanligtvis 
fyra, grupperna, gällande bl.a. husligt arbete och ospecificerat yrke. I en tidig 
”kvalitetsangivning”, i Folkräkningen 1910, skriver man om detta förfarande: ”… torde de 
dock i allmänna drag giva en rätt god bild av huru starkt de olika huvudgrupperna av yrken 
äro representerade inom de smärre områden tabellerna upptager.”372 
 
Att man från 1950 redovisar den förvärvsarbetande delen av befolkningen separat, ser jag 
som att man tagit bort en onödig ”omväg” i statistikframställning, åtminstone för föreliggande 
arbete, och därmed också tagit bort en möjlig felkälla. 
 
I sammanhanget kan noteras att SCB i FoB 1980 tar upp växande avgränsningsproblem för 
begreppet förvärvsarbetande: 

Att dra gränsen mellan förvärvsarbetande och ej förvärvsarbetande har blivit allt svårare. Rörligheten mellan 
förvärvsarbete och andra aktiviteter (studier, tjänstledigheter etc) har ökat och förvärvsarbete kombineras 
oftare än förr med andra sysselsättningar. Detta påverkar definitionen av förvärvsarbetande.373 

 
I föreliggande arbete diskuteras orters, kommuners och regioners näringsliv i huvudsak 
utifrån en näringsindelning i tre sektorer, jordbruk, industri och tjänster. Potentiella fällor 
finns när man arbetar med den indelningen, kanske särskilt för tidsserier. 
 
Näringsindelningen bygger på en officiell svensk näringsgrensindelning från Statistiska 
Centralbyrån, SNI 69 och SNI 92, där siffrorna 69 respektive 92 står för årtalen som 
indelningen hänför sig till, 1969 respektive 1992. Vad avses med en näringsgrensindelning?  

En näringsgrensindelning är primärt en aktivitetsindelning, dvs. en indelning för klassificering av 
produktionsenheter (företag, arbetsställen etc.) efter den aktivitet som bedrivs. Med aktivitet avses här en 
process i vilken en viss kombination av olika produktionsfaktorer (insatsvaror, realkapital och arbetskraft) 
ger upphov till ett utflöde av produkter (varor och tjänster). Hur olika slag av aktiviteter har avgränsats och 

                                                
369 FoB, Folk- och Bostadsräkningen 1970, del 13, s. 23. 
370 I tabellmaterialet i Folkräkningen 1940 del III redovisas även den yrkesverksamma befolkningen separat, 
dock inte ända ned på den för föreliggande arbete nödvändiga landskommunnivån. 
371 FoB, Folk- och Bostadsräkningen 1970 del 13, s. 13. 
372 Folkräkningen 1910 del III, s. 18*. 
373 FoB, Folk- och Bostadsräkningen 1980 del 6:1, s. 20. 
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grupperats till klasser i standarden beror således på produktionsprocessens karaktär, det s. k. 
produktionsprocess-kriteriet (ofta tolkat och uttryckt i termer av producerade varor och tjänster). --- ISIC, 
NACE och SNI är alla heltäckande aktivitetsindelningar såtillvida att de omfattar alla slag av ekonomiska 
aktiviteter som resulterar i varor eller tjänster.374  

 
Näringsgrensindelningen SNI 69 respektive SNI 92 skiljer sig väsentligt åt vid ett första 
påseende, exempelvis från siffror till bokstäver för de två högsta nivåerna i den hierarkiska 
uppbyggnaden, och att den högsta nivån, kallad näring eller ”1-siffersnivån” i SNI 69 
respektive avdelning i SNI 92, utökats från nio stycken till sjutton. 
 
En närmare analys375 visar dock att skillnaderna mellan gamla och nya indelningen är små på 
de högsta nivåerna, särskilt när man som i föreliggande arbete gör en ändå grövre indelning 
av näringslivet, till vad jag kallat ”tre näringslivssektorer”, jordbruk, industri och tjänster. 
Överflyttningar mellan de tre sektorerna ligger på de lägsta hierarkiska nivåerna och utgör 
enbart ett fåtal. Ett exempel på överflyttning mellan sektorer är att reparationer av kontors- 
och databehandlingsutrustning flyttats från industri till tjänster. Det finns förvisso ett antal 
anställda inom detaljgruppen, sedd som enskild enhet. Men de jämförelser jag gör ligger på en 
så pass översiktlig nivå, utan preciseringar med procenttal med flera decimaler, så att 
olikheterna har bedömts att kunna ses som marginella och accepterbara utan individuella 
justeringar. – Vid jämförelser på lägre nivå än näringslivssektorer, exempelvis på ”2-
siffersnivån” eller ”undergrupper” eller ännu lägre, finns dock större anledning att beakta 
överflyttningar. De väsentligaste skillnaderna ligger inom tjänstesektorn.  
 
En revision av SNI 92 har gjorts, som fått beteckningen SNI 2002. Skillnaderna dem emellan 
är små på de högre hierarkiska nivåerna. SNI 2002 används som näringsgrensindelning av 
SCB fr.o.m. 2003376, och berör därför ej statistikuppgifter i föreliggande arbete. 
 
Det finns en fråga som ger betydligt större utslag i en näringsgrensindelning än ovan 
diskuterade smärre skillnader mellan olika SNI-indelningar. Det gäller vart man för näringen 
”Byggnadsverksamhet” vid en sektorsindelning i jordbruk, industri respektive tjänster. Något 
entydigt svar synes inte finnas på om byggnadsverksamhet skall räknas till industri eller till 
tjänster. Argument kan finnas för båda. Exempelvis talar man ofta om ”byggnadsindustrin”, 
och husbyggande i industriell form är ju ingen ovanlighet. Å andra sidan kan mer 
hantverksbetonade byggtjänster kännas som mer hemma i sektorn tjänster. 
 
I föreliggande arbete har näringen ”Byggnadsverksamhet”, SNI-kod 5 enligt 1969 års 
indelning, respektive avdelningen ”Byggverksamhet”, SNI-kod F enligt 1992 år indelning, 
förts till sektorn ”Industri”. – Ett visst stöd för mitt val finns i en diskussion om den 
internationella industristatistikens uppdelning, samtidigt som den visar på att det finns en viss 
problematik här: 

Näringarna 1-5 ansågs av FN definitionsmässigt höra till industristatistiken, dock med det förbehållet att 
näring 4 - byggnadsverksamhet - kunde få redovisas separat.377 

 
Till detta kan läggas att ett informellt samtal, sent 1990-tal, med C. G. Alvstam, Göteborgs 
universitet, som deltagit i arbetet med att ta fram näringsgrensindelningen från år 1969, gav 
indikationen att variationer i vart sektorn fördes förekom, samt att valet för forskaren stod fritt 

                                                
374 MIS, Meddelanden i samordningsfrågor 1992:6, s. 12. 
375 MIS, Meddelanden i samordningsfrågor 1992:6 ger en fyllig genomgång av skillnader mellan SNI 69 och 
SNI 92, samt kodnycklar för ”översättning” mellan indelningarna. 
376 MIS, Meddelanden i samordningsfrågor 2003:2, s. 12. 
377 Alvstam, C.G., Vägledning i svensk och internationell näringsstatistik, s. 94.  
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här, men med förbehållet att det bör visas vilket val man gjort. – Exempel på arbeten där 
näringen ”Byggnadsverksamhet” förts till industrisektorn är från 1990-talet i en rapport från 
NUTEK och i ett arbete av Bladh, samt från 2000-talet i en rapport från Arena för Tillväxt.378 
 
SCB försöker i sitt kvalitetsarbete att med kontrollundersökningar och jämförelser med andra 
undersökningar också ha ”lite kontroll på sig själv”. Kontrollundersökningar görs för ett urval 
av befolkningen, med noggrannare mät- och bearbetningsmetoder än vad som är möjligt för 
en totalundersökning. Kommentarer av resultaten från kontrollundersökningar ger sedan viss 
vägledning för statistikanvändaren om exempelvis över- eller underskattning av någon 
näringsgren och om jämförbarhet mellan åren. Om kontrollundersökningarna skriver man: 

Syftet med Folk- och Bostadsräkningarna (FoB) är bl a att tillgodose samhällsplaneringens behov av 
statistisk information om befolkning och bostäder på skilda regionala nivåer. Detta förutsätter att FoB 
genomförs som en totalundersökning. De insamlings- och bearbetningsmetoder som därvid kan användas – 
bl a av tids- och resursmässiga skäl – medför att resultaten från en FoB, liksom för övrigt statistiska 
undersökningar i allmänhet, är behäftade med fel. Genom en rad kvalitetskontrollerande och 
kvalitetsförbättrande åtgärder såsom granskning, komplettering, kontroll av kodning, maskinell felsökning 
etc försöker man att reducera felen men det är inte praktiskt möjligt att helt eliminera dem. För att 
producenten och användaren av statistik är det viktigt att få en uppfattning om felens storlek och effekt. I 
syfte att mäta och analysera felen genomfördes därför i anslutning till FoB 60 och FoB 65 s k 
kontrollundersökningar. Avvikelser mellan kontrollundersökningens resultat och motsvarande FoB-resultat 
används sedan för att skatta felen i FoB. Kontrollundersökningens resultat definierades därvid operationellt 
som ”sanna”.379 

 
Gårdlund har i en längre redogörelse gått igenom kvaliteten på industristatistiken för 1800-
talet. Ett citat därifrån ser jag som illustrativt för en mer generell tanke om att man inte sällan 
får ta vad som bjuds av statistiskt källmaterial, men använda det med försiktighet och med 
lämpliga reservationer: 

Alla forskare varnar för tillförlitligheten i denna statistik, och den används samtidigt av alla.380 
 

                                                
378 NUTEK, rapport R 1996:40, 1996 års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige, s. 21; Bladh, M., 
”Befolkning och sysselsättning i Gävle under efterkrigstiden” i Den samtida historien – studier till Gävles 550-
årsjubileum 1996, s. 132; Arena för Tillväxt, rapport 2-03, Kunskapssamhällets geografi, s. 6. 
379 FoB, Folk- och Bostadsräkningen 1970 del 13, s. 50 f. 
380 Gårdlund, T., Industrialismens samhälle, s. 451. 
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8 KOMMUNERNAS FRAMVÄXT, BEFOLKNINGSUTVECKLING OCH 
NÄRINGSLIVSSTRUKTUR 
 
8.1 Inledning 
 
Detta kapitel skall ses som en översiktlig faktaredovisning. För respektive kommun finns en 
figur, ett ”släktträd”, som återger kommunens framväxt från år 1863 t.o.m. år 1971. Dessutom 
finns ett diagram över befolkningsutvecklingen för perioden 1870–2000, samt ett diagram 
över näringslivets fördelning mellan olika näringslivssektorer för perioden 1930–2000. Jag 
har valt att överföra en mängd sifferuppgifter till diagramform, med förhoppning om en bättre 
överskådlighet. Därtill har jag, med samma syfte, dragit samman en mängd skilda 
näringsgrenar till tre näringslivssektorer: jord- och skogsbruk, industri samt tjänster. Denna 
sammandragning diskuteras mer ingående i metodkapitlet, kapitel 7.  
 
Sammanställningstabeller, med samtliga kommuners siffror över befolkningsutvecklingen 
perioden 1865–2000 samt över näringslivsutvecklingen 1930–2000 i de tre sektorerna, finns i 
appendix. Jämförelser mellan olika kommuner, i olika avseenden och i en mer diskuterande 
form, återfinns i nästkommande kapitel. 
 
Näringslivsfördelningen är mätt i sysselsättningstal av varierande slag, där variationerna är 
beroende av skillnader i SCBs statistiska underlag över tid. Jag vill här poängtera att det med 
all säkerhet finns betydande kvalitetsskillnader i underlaget, och jag hänvisar till tidigare 
kapitel som tar upp tillgång och kvalitetsaspekter på källmaterialet. Där framgår att 
osäkerheterna bedöms vara större för näringslivsuppgifterna än för befolkningsuppgifterna, 
och större för tidiga år än för senare. Att jag ej gått längre tillbaka än till år 1930 för 
statistikuppgifter om näringslivet har delvis sin grund i dessa osäkerheter. 
 
Släktträden 
 
De figurer jag konstruerat, döpta till ”släktträd”, är avsedda att visa hur de nu sexton värm-
ländska kommunerna har vuxit fram ur de cirka nittio landskommuner, köpingar och städer 
som tillkom i och med att 1862 år kommunalförordningar trädde i kraft den 1 januari 1863. 
 
Syftet med släktträden har varit att i möjligaste mån undanröja oklarheter i hur de sexton 
kommunerna växt fram till dagens territoriella form, och därmed skapa förutsättningar för att 
från SCBs statistiska material lägga samman de nuvarande kommunernas över tid skilda 
beståndsdelar från utgångsåret 1863 fram till kommunreformen år 1971. Därigenom kan ett 
underlag skapas för de nuvarande kommunerna, över befolkningsutveckling och närings-
livsstruktur, som inte påverkas av sammanslagningar eller utbrytningar under perioden. 
 
Här kan nämnas att två kommuner varit oförändrade till ytan hela tidsperioden, Hammarö och 
Munkfors. Ytterligheter åt andra hållet är Arvika och Säffle, som i dag består av elva 
respektive femton olika landskommuner, delar av landskommuner eller köpingar från år 1863.  
 
Indelningsförändringar i olika landskommuner har inneburit att även Värmlands län har 
förändrats territoriellt under perioden. Här kan nämnas att Södra Råda kommun och delar av 
Visnums kommun har förts över från Värmland till dåvarande Skaraborgs län, Nysunds 
landskommun har förts över från Värmland till Örebro län, Bjurtjärns kommun har förts över 
till Värmland från Örebro län, och del av Svanskogs kommun har förts över till Värmland 
från dåvarande Älvsborgs län. Genom att från början utesluta sådana områden som sedermera 
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försvunnit, och vice versa, att från början ta med områden som tillkommit under perioden, har 
även Värmlands läns befolknings- och näringslivssiffror kunnat konstanthållas till ytan under 
perioden från år 1863. 
 
I ett par fall har landskommuner delats upp på två håll på så sätt att exakta befolkningssiffror 
för delarna inte funnits redovisade före delningen. Jag har då gjort en approximativ, 
procentuell uppdelning av befolkningstalen för tidiga år baserad på de första uppgifterna efter 
delningen. Detta gäller Grava landskommun, som nu finns inom Karlstads och Forshaga 
kommun, samt Kroppa landskommun, nu i Filipstads och Storfors kommun. 
 
De släktträd som tagits fram visar inte alla typer av förändringar och inte heller alla etapper i 
en del förändringar, men däremot är förändringar som påverkat det territoriella områdets 
omfattning med. Sådant som inte tagits med kan vara municipalbildningar eller 
köpingsbildningar som inte haft någon ytmässig påverkan, eller när en landskommun i flera 
olika etapper införlivats med en kommun eller en köping. Olikheter i stavning av 
kommunnamn över tid har inte beaktats. Släktträdet kan alltså inte ses som någon fullständig 
historisk beskrivning av samtliga skeden i en kommuns territoriella framväxt.  
 
Hänsyn har inte tagits till att hela eller delar av enskilda hemman, fastigheter eller liknande 
flyttats över till annan socken, församling eller motsvarande administrativt område mellan två 
mättillfällen. Sådana uppgifter finns i folkmängdstabeller. Detta utgör onekligen 
gränsförändringar, som kan innebära att enskilda enheter hänförts till fel kommun. De är dock 
sporadiska och jag har bedömt förändringarna som marginella i sammanhanget här. En 
bidragande orsak till att jag bortsett från denna typ av förändringar är kopplingen mellan 
folkmängds- och sysselsättningsstatistiken i föreliggande arbete, vilken då skulle störas. 
 
Hjälpmedel i arbetet med släktträden har i huvudsak varit Per Anderssons Sveriges 
kommunindelning 1863–1993, samt för vissa kompletterande uppgifter och kontroll Lars 
Nilssons Historisk tätortsstatistik del 1. Därtill har uppgifter kontrollerats i SCBs 
folkräkningsmaterial för olika år, där särskilda tabellavsnitt eller bilagor tar upp 
indelningsändringar. Kontroller har även gjorts i SCBs MIS, Meddelanden i 
samordningsfrågor 1986:5, Sveriges kommuner åren 1952–1986. Förändringar i 
kommunindelning och kommunkoder, samt i MIS 1992:3, ett supplement till MIS 1986:5.  
 
Figurerna över befolkningsutveckling 
 
Befolkningsstorleken varierar avsevärt mellan kommunerna i Värmland, från cirka 5 000 till 
cirka 80 000. För att förändringar under perioden skall framträda tydligt i ett diagram för en 
specifik kommun bör skalan på den vertikala axeln i diagrammet anpassas till den 
kommunens befolkningsstorlek. Detta innebär oönskade nackdelar om man vill göra 
jämförelser mellan kommunerna. Sådana jämförelser utifrån diagrammen ger ett missvisande 
intryck eftersom en ”perspektivförskjutning” uppstår genom att olika skala på de vertikala 
axlarna använts sinsemellan diagrammen. 
 
Denna perspektivförskjutning kan illustreras av de två nedanstående diagrammen, byggande 
på samma sifferunderlag, över befolkningsutvecklingen i Värmland 1870–2000. Det övre 
diagrammet kan sägas ge ett ganska odramatiskt intryck av utvecklingen över tid jämfört med 
det undre. – Diagrammen kan också sägas utgör en illustration av möjligheterna att ”luras 
med statistik”, eller att framhäva vad man vill framhäva genom att välja utformning efter ens 
eget mer eller mindre dolda syfte. 



 

 99 

-  

50 000 

100 000 

150 000 

200 000 

250 000 

300 000 

350 000 

18
70

18
80

18
90

19
00

19
10

19
20

19
30

19
40

19
50

19
60

19
70

19
80

19
90

20
00

År

F
ol

km
än

gd
 V

är
m

la
nd

 

225 000 

250 000 

275 000 

300 000 

1
8
7
0

1
8
8
0

1
8
9
0

1
9
0
0

1
9
1
0

1
9
2
0

1
9
3
0

1
9
4
0

1
9
5
0

1
9
6
0

1
9
7
0

1
9
8
0

1
9
9
0

2
0
0
0 År

F
ol

km
än

gd
 V

är
m

la
nd

 
Figurerna i detta kapitel är dock närmast avsedda för att illustrera befolkningsutvecklingen för 
de enskilda kommunerna under perioden på ett så tydligt och överskådligt sätt som möjligt, 
inte för jämförelser av utvecklingen sinsemellan samtliga kommuner. – Jämförelser via 
figurerna kan dock göras mellan kommuner av ungefär samma storlek, med samma skala på 
den vertikala axeln i diagrammen.  
 
Skala för den vertikala axeln i diagrammet är för respektive kommun: 
0-15 000  Eda, Forshaga, Grums, Hammarö, Kil, Munkfors och Storfors  
0-40 000  Arvika, Filipstad, Hagfors, Kristinehamn, Sunne, Säffle, Torsby och Årjäng 
0-100 000 Karlstad. 
 
 
Jag vill påminna om att för diagrammen bakomliggande befolknings- och sysselsättningstal 
under hela perioden gäller för det areella område som respektive kommun består av idag. 
Diagrammen påverkas alltså inte av de eventuella sammanslagningar av kommuner eller 
kommundelar som skett under den tidsperiod som respektive diagram omfattar. – I 
diagrammet över befolkningsutvecklingen är även en trendlinje för perioden inlagd. – För 
källor till samtliga diagram se bakomliggande tabellmaterial i appendix. 
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8.2 Kommunernas släktträd, befolkningsutveckling och näringslivsstruktur 
 
 
 
Arvika kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arvika 
kommun 

Arvika 
köping 

Gunnarskog 

Älgå 

Arvika 
stad 

Bogen 

Arvika 
landskom. 

Ny 

Arvika 
stad 

Glava 

Gunnarskog 

Brunskog 

Mangskog 

1863 1911 1921 1952 1971 

Stavnäs 

Högerud 

Del av 
Stavnäs 
kommun 

Del av 
Brunskogs   
kommun 

Älgå 



 

 101 

 
 
 
 
 
 
Arvika kommun 
 
 
 
 

-  

10 000 

20 000 

30 000 

40 000 

1
8

7
0

1
8

8
0

1
8

9
0

1
9

0
0

1
9

1
0

1
9

2
0

1
9

3
0

1
9

4
0

1
9

5
0

1
9

6
0

1
9

7
0

1
9

8
0

1
9

9
0

2
0

0
0

År

F
o

lk
m

ä
n

g
d

 A
rv

ik
a

 
 

 
 
 
 

 

-  

10 
20 

30 

40 

50 
60 

70 

80 

1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

År

A
n

d
e

l i
 p

ro
ce

n
t,

 A
rv

ik
a

Jord- & skogsbruk

Industri

Tjänster

 
 
 
 
 
 
 



 

 102 

 
 
Eda kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  

5 000 

10 000 

15 000 

1
8

7
0

1
8

8
0

1
8

9
0

1
9

0
0

1
9

1
0

1
9

2
0

1
9

3
0

1
9

4
0

1
9

5
0

1
9

6
0

1
9

7
0

1
9

8
0

1
9

9
0

2
0

0
0

År

F
o

lk
m

ä
n

g
d

 E
d

a

 

-  

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

År

A
n
d
e
l i

 p
ro

ce
n
t, 

E
d
a

Jord- & skogsbruk

Industri

Tjänster

 
 

1863 1952 1971 

Eda 
kommun 

Järnskog 

Eda 

Skillingmark 

Köla 

Järnskog 



 

 103 

 
 
Filipstads kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  

10 000 

20 000 

30 000 

40 000 

1
8

7
0

1
8

8
0

1
8

9
0

1
9

0
0

1
9

1
0

1
9

2
0

1
9

3
0

1
9

4
0

1
9

5
0

1
9

6
0

1
9

7
0

1
9

8
0

1
9

9
0

2
0

0
0

År

F
o

lk
m

ä
n

g
d

 F
ili

p
st

a
d

 

-  

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

ÅrA
n
d
e
l i

 p
ro

ce
n
t, 

F
ili

p
st

a
d

Jord- & skogsbruk

Industri

Tjänster

 

1863 1952 1971 

Filipstads 
kommun 

Rämmen 

Filipstad 

Del av Kroppa 
kommun, 43 % 

Gåsborn 

Färnebo 

Nordmark 

Brattfors 

Värmlandsberg 

Kroppa 

1950 



 

 104 

 
Forshaga kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  

5 000 

10 000 

15 000 

1
8

7
0

1
8

8
0

1
8

9
0

1
9

0
0

1
9

1
0

1
9

2
0

1
9

3
0

1
9

4
0

1
9

5
0

1
9

6
0

1
9

7
0

1
9

8
0

1
9

9
0

2
0

0
0

År

F
o

lk
m

ä
n

g
d

 F
o

rs
h

a
g

a

 
 

-  

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

ÅrA
n
d
e
l i

 p
ro

ce
n
t,
 F

o
rs

h
a
g
a

Jord- & skogsbruk

Industri

Tjänster

 
 
 
 

Del av Grava 
kommun, 61 % 

Forshaga 
kommun 

Forshaga 
köping 

Övre Ullerud 

Nedre Ullerud 

Ullerud 

1863 1952 1971 1944 



 

 105 

 
 
 
 
Grums kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  

5 000 

10 000 

15 000 

1
8

7
0

1
8

8
0

1
8

9
0

1
9

0
0

1
9

1
0

1
9

2
0

1
9

3
0

1
9

4
0

1
9

5
0

1
9

6
0

1
9

7
0

1
9

8
0

1
9

9
0

2
0

0
0

År

F
o

lk
m

ä
n

g
d

 G
ru

m
s

 
 
 

-  

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

År

A
n
d
e
l i

 p
ro

ce
n
t,
 G

ru
m

s

Jord- & skogsbruk

Industri

Tjänster

 

1863 1952 1971 

Grums 
kommun 

Borgvik 

Grums 

Ed 

Värmskog 

Ed 

Del av Stavnäs 
kommun 



 

 106 

 
Hagfors kommun 
 

 

-  

10 000 

20 000 

30 000 

40 000 

1
8

7
0

1
8

8
0

1
8

9
0

1
9

0
0

1
9

1
0

1
9

2
0

1
9

3
0

1
9

4
0

1
9

5
0

1
9

6
0

1
9

7
0

1
9

8
0

1
9

9
0

2
0

0
0

År

F
o

lk
m

ä
n

g
d

 H
a

g
fo

rs

 
 

-  

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

ÅrA
n

d
e

l i
 p

ro
ce

n
t,

 H
a

g
fo

rs

Jord- & skogsbruk

Industri

Tjänster

 

1863 1950 1952 1971 

Hagfors 
kommun 

Gustav Adolf 

Ekshärad 

Sunnemo 

Norra 
Råda 

Del av 
Norra Råda 

Del av 
Norra Råda 

Hagfors 
stad 

Norra 
Råda 



 

 107 

 
Hammarö kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  

5 000 

10 000 

15 000 

1
8

7
0

1
8

8
0

1
8

9
0

1
9

0
0

1
9

1
0

1
9

2
0

1
9

3
0

1
9

4
0

1
9

5
0

1
9

6
0

1
9

7
0

1
9

8
0

1
9

9
0

2
0

0
0

År

F
o

lk
m

ä
n

g
d

 H
a

m
m

a
rö

 
 
 
 

-  

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

ÅrA
nd

el
 i 

pr
oc

en
t, 

H
am

m
ar

ö

Jord- & skogsbruk

Industri

Tjänster

 

1863 1971 

Hammarö 
kommun Hammarö 



 

 108 

 
 
Karlstads 
kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  

25 000 

50 000 

75 000 

100 000 

1
8

7
0

1
8

8
0

1
8

9
0

1
9

0
0

1
9

1
0

1
9

2
0

1
9

3
0

1
9

4
0

1
9

5
0

1
9

6
0

1
9

7
0

1
9

8
0

1
9

9
0

2
0

0
0

År

F
o

lk
m

ä
n

g
d

 K
a

rl
st

a
d

 

-  

20 

40 

60 

80 

1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
ÅrA

n
d
e
l i

 p
ro

ce
n
t,
 K

a
rl
st

a
d

Jord- & skogsbruk

Industri

Tjänster

 

1863 1934 1944 1952 1971 

Karlstads 

kommun 

Östra 
Fågelvik 

Karlstads 
stad 

Del av Grava 
kommun, 39 % 

Nor 

Segerstad 

Alster 

Älvsbacka 

Nyed Nyed 

Nor 

Karlstads 
landskom. 

Väse 

Karlstads 
stad 

Grava 

Del av Väse 
kommun 



 

 109 
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9 REGIONER I VÄRMLAND? – ANALYS AV EGET MATERIAL 
 
9.1 Befolkningsutvecklingen i Värmland 
 
9.1.1 Befolkningstal och deras förändring 
 
Inledningsvis skall sägas att en sammanställning i tabellform med uppgifter över befolknings-
talen för samtliga kommuner och för samtliga undersökningsår finns i appendix381. Därtill 
kommer de diagram över befolkningsutvecklingen för enskilda kommuner för hela perioden 
1865–2000 som finns redovisade kommun för kommun i kapitel 8. – Här visas uppgifterna på 
en mer översiktlig nivå, och samtliga kommuner tillsammans, för överskådlighet. Därutöver 
finns även kommentarer över huvuddrag eller avvikande och anmärkningsvärda förändringar. 
– Kommunerna är placerade i bokstavsordning i tabeller och diagram. 
 
Sammantaget för perioden 1865–2000 hade Värmland en positiv utveckling, med en 
befolkningsökning. Men i ett med hela riket jämförande perspektiv hade länet en negativ 
utveckling, genom att ökningen i länet skett i en långsammare takt än i riket som helhet. Detta 
har visats i kapitel 3.  
 
Utvecklingen för de enskilda kommunerna i länet för samma tidsperiod skiljer sig åt i 
väsentlig grad. Detta visas i figur 9:1. – Här skall återigen påminnas om att kommunerna i 
arbetets sifferunderlag hela tiden hållits konstant över tiden till samma geografiska yta som 
respektive kommun hade år 2000. Jag vill också påpeka att när jag här tar upp en kommuns 
storlek i termer av liten eller stor så rör det sig om befolkningstalen, inte om ytstorleken. 
 
Vilka kommuner har ökat sin befolkning under perioden, vilka har minskat? Det visar sig då 
ett intressant och tämligen tydligt regionalt utfall. Gruppen som ökat innefattar sju kommuner 
i en ”Karlstadsregion”, inkluderat Kristinehamn och Munkfors, och gruppen som minskat 
utgörs av länets övriga nio kommuner. Spridningen inom respektive grupp är stor. I gruppen 
av kommuner som ökat sin befolkning går ökningen från Munkfors cirka 1 000 personer till 
Karlstads cirka 53 000. Av de kommuner som minskat rör sig minskningen från närmare 
2 000 i Storfors till Torsbys och Sunnes cirka 13 000. 
 
Figur 9:1. Befolkningsförändring perioden 1865–2000 i antal invånare 
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Källor: BiSOS 1870 del 1, tab. 1; Befolkningsstatistik 2000:3 tab. 4.1 

                                                
381 Av utrymmesskäl redovisas däremot i appendix inte folkmängdsuppgifter ned till landskommunnivån, d.v.s. 
de bakomliggande deluppgifterna för hela kommunernas befolkningstal, enligt dagens areella indelning. 
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Att jämföra en utveckling i absoluta tal respektive relativa, procentuella tal kan ge mycket 
skilda utfall, vilket man bör ha i åtanke. Sifferutfallet vid jämförelser med procentuella tal 
styrs i betydligt högre grad av utgångsvärdets storlek än när man ser på förändringar i 
absoluta tal. Översatt till föreliggande arbete, och förenklat uttryckt: det är ”lättare” för en 
befolkningsmässigt liten kommun att få en stor procentuell ökning än vad det är för en 
befolkningsmässigt stor kommun. 
 
Utfallen vid en jämförelse mellan de två skilda framställningssätten skiljer sig åt även i 
föreliggande arbete. Visserligen förändras inte det faktum att en specifik kommun endera ökat 
eller minskat under perioden, d.v.s. konstaterandet att ”Karlstadsregionen” ökar och resten av 
länet minskar det kvarstår, men förändringarna får helt andra proportioner och lägena 
sinsemellan kommunerna i respektive grupp förändras. – Befolkningsförändringen i de 
värmländska kommunerna mellan åren 1865 och 2000 i procent av 1865 års befolkningstal 
visas i figur 9:2. – Hammarö, minsta kommun i länet år 1865, ökade med drygt 12 000 
personer vilket innebär en procentuell ökning med över 750 procent. Karlstads tillväxt med 
cirka 53 000 innebär närmare 200 procents ökning. Båda värdena är så avvikande från övriga 
kommuners, så jag har valt att redovisa dem utanför själva diagrammet. Munkfors mer 
modesta ökning på 1 000 personer, vilket var den minsta absoluta ökningen, innebär dock att 
man i relativa tal hamnar mitt i sin grupp om den ordnas efter förändringens relativa storlek. 
Användandet av relativa tal visar att Sunne, Torsby och Årjängs kommuner under perioden 
halverade sin befolkning ungefärligen, medan Eda, Filipstad och Säffle tappade cirka en 
tredjedel.  
 
Figur 9:2. Befolkningsförändring perioden 1865–2000 i procent av 1865 års befolkningstal 

Hammarö ökning med 752 %, Karlstad ökning med 192 %.
I Sverige totalt en ökning med 116 %.
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Källor: BiSOS 1870 del 1, tab. 1; Befolkningsstatistik 2000:3 tab. 4.1  
 
Har befolkningsutvecklingen i Värmland varit likformig under hela den långa tidsperioden 
1865–2000? Utvecklingstakten mellan decennier och under delperioder har varit olika, såväl 
för länet totalt som för olika kommuner. Utöver befolkningstal vid decennieskiftena har 
förändringar tagits fram för delperioderna 1865–1890, 1890–1930, 1930–1970 samt 1970–
2000, i såväl absoluta som relativa tal. Valet av periodindelning har diskuterats i kapitel 7.  
 
Värmland som helhet hade tillväxt de två mellanperioderna 1890–1930 och 1930–1970, men 
minskade perioden före respektive efter dessa. Minskningen med drygt 15 000 personer under 
ett decennium, 1880-talet, kan ses som tämligen dramatisk. I gengäld ökade befolkningen 
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med cirka 10 000 under både 1940-talet och 1950-talet. – En jämförelse med utvecklingen i 
hela riket visar att Värmland hade en lägre procentuell befolkningstillväxt samtliga fyra 
delperioder. 
 
Kan man urskilja regionala olikheter i befolkningstillväxt för delperioder av undersökningens 
hela period? De två första delperioderna hade ungefär hälften av kommunerna en tillväxt och 
hälften en minskning, med vissa växlingar för var de enskilda kommunerna hamnade. De två 
senare perioderna visar på ett krympande antal kommuner med tillväxt. Hur befolknings-
utvecklingen översiktligt såg ut, en ökning eller minskning, i de skilda kommunerna under de 
fyra delperioderna, samt för hela perioden 1865–2000, visas i figur 9:3. Kommuner som ökat 
är i figuren rastrerade, kommuner som minskat är utan rastermönster. 
 
Figur 9:3. Befolkningsförändringar 1865–2000, delperioder och hela perioden 

 

 

 
Källor: BiSOS 1870 del 1 tab. 1, 1890 del 2 och 3, tab. 1; SOS, Folkräkningen den 31 december 1930 del 1 tab. 
1; FoB, Folk- och Bostadsräkningen 1970:1 tab. 2; Befolkningsstatistik 2000:3 tab. 4.1  
 
Perioden 1865–1890 visar på en tämligen samlad bild för vilka kommuner som ökat 
respektive minskat sin befolkning. Man skulle kunna tala i termer av en tidig tillväxtregion i 
länets östra och sydöstra del, och en tillbakagångsregion i norr, väster och sydväst. – Detta 
gäller i någon mån även den andra delperioden, men bilden är betydligt mer splittrad och ger 
inte underlag, som jag ser det, för att tala om någon uttalad geografiskt sammanhängande 
region för tillväxt respektive tillbakagång. 
 
Utvecklingen under perioderna 1930–1970 och 1970–2000 avviker väsentligt från de tidigare 
delperioderna, och kan sägas ha en prägel av ökande polarisering mellan en allt mer 
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koncentrerad Karlstadsregion, som växer, och övriga Värmland, som krymper. – Speciellt 
perioden 1970–2000 visar på en stark koncentration. Det var då enbart fyra kommuner som 
visade tillväxt, Karlstad och ”kranskommunerna” Kil, Hammarö och Forshaga. Övriga tolv 
kommuner minskade sin folkmängd, i varierande grad. Under dessa tre decennier tappade tre 
kommuner mer än en fjärdedel av sin befolkning, Filipstad, Hagfors och Munkfors. Detta 
framgår av figur 9:4. 
 
Figur 9:4. Befolkningsförändring perioden 1970–2000 i procent av 1970 års befolkningstal 
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Källor: FoB, Folk- och Bostadsräkningen 1970:1, tab. 2; Befolkningsstatistik 2000:3 tab. 4.1  
 
Utvecklingen för hela perioden 1865–2000 har via diagram kommenterats i inledningen på 
detta avsnitt. Kartan i figur 9:3 för hela tidsperioden förstärker bilden av den Karlstadsregion 
som jag i inledningen skisserade som en tillväxtregion i Värmland. – Här kan tilläggas att 
Karlstad är den enda kommun som haft tillväxt under föreliggande arbetes samtliga fyra 
delperioder. 
 
Sammanfattat, vad gäller befolkningstalens utveckling i de värmländska kommunerna under 
perioden 1865–2000, menar jag att man för de fyra delperioder som valts i arbetet kan tala om 
regionförändringar från en tidig tillväxtregion i öster och sydost, över en mer diffust spridd 
tillväxtregion, till en tillväxtregion allt starkare centrerad kring Karlstad. 
 
 
9.1.2 Befolkningstäthet 
 
Befolkningstätheten, mätt som antal kommuninvånare per kvadratkilometer, är i sig ett 
intressant mått, där också påtagliga skillnader finns mellan kommunerna i Värmland. Tabell 
över kommunernas befolkningstäthet finns i appendix. – Kan man tala om skilda regioner i 
länet, och kanske regionala förändringar över tid, avseende befolkningstätheten? 
 
Ett problem finns med att kategorisera kommuner här, då det synes saknas ”vedertagna” 
definitioner för en gradering av olika tätheter382. En sådan indelning får då göras efter egen 
uppfattning. 

                                                
382 Svenska kommunförbundet har en kommungruppsindelning där glesbygdskommuner definieras som kommun 
med mindre än 5 inv/kvkm (och totalt mindre än 20 000 inv.). Det är den enda definitionen i deras indelning som 
knutits till just befolkningstätheten. Referens: Nuvarande kommungruppering, <www.lf.svekom.se> Välj 
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Vad gäller förändringar över tid finns en annan aspekt att beröra. I föreliggande arbete är 
kommunernas yta konstant över hela mätperioden383, genom att eventuella indelnings-
ändringar inte tillåtits påverka ytan. Det innebär att förändringar i en kommuns folkmängd ger 
en direkt återspegling i form av förändringar i täthetsgraden. Med andra ord tillför en 
undersökning av tillväxt eller minskning i täthetsgrad inget nämnvärt nytt utöver vad som 
undersökts i det avseendet för befolkningstalen. – Däremot kvarstår att det kan vara intressant 
att kategorisera kommunerna efter olika befolkningstäthet. Vilka kommuner är glest bebyggda 
respektive tätt bebyggda? 
 
Sätts gränsen för glest bebyggda kommuner vid mindre än 10 inv/kvkm kommer Torsby att 
ingå i den gruppen hela perioden 1865–2000, Hagfors i början och slutet av perioden, Årjäng 
från 1940 och Filipstad från 1980. Detta framgår av figur 9:5. Därutöver kan tilläggas att 
Torsby är den enda kommun som någon gång under hela perioden legat under 5 inv/kvkm, 
d.v.s. Svenska kommunförbundets gräns för att kallas glesbygdskommun. Det har den gjort 
sedan 1970. – I figuren finns även Munkfors och Kristinehamn inlagda, vilka haft en 
jämförelsevis stor variation i sin befolkningstäthet. Övriga kommuner, utom Hammarö och 
Karlstad, har haft betydligt mindre svängningar. Figuren hade dock blivit svårtydd om alla 
dessa kommuner lagts in i där. 
 
Figur 9:5. Kommuner med låg befolkningstäthet, samt kommuner med jämförelsevis stor 
variation i sin befolkningstäthet 
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Källor: BiSOS 1870 del 1, 1880 del 1, 1890 del 2 och 3, samtliga tab. 1, 1900:1 tab. 2; SOS, Folkräkningen 
1910, 1920, 1930, 1940, 1950 och 1960 del 1 tab. 1; FoB 1970:1 tab. 2, FoB 1980:3 tab. 8, FoB 1990:2 tab. 11; 
Befolkningsstatistik 2000:3 tab. 4.1. Areella uppgifter: SÅ, Statistisk Årsbok 2003, tab. 58 
 
Befolkningstäthetens utveckling för Hammarö avviker mycket markant från övriga 
kommuners utveckling under perioden 1865–2000, från 29 till 250 inv/kvkm. I övrigt är det 
enbart Karlstad som kommer över 50 inv/kvkm, från år 1960. Hammarö gick från strax under 
30 inv/kvkm år 1910 till nästan 70 på ett decennium. Utvecklingen för dessa två kommuner 

                                                                                                                                                   
Kommuner –Välj Kommungruppsindelning –Välj Definitioner [2004-09-25]. – E-post 2004-09-30 från 
erik.carles@scb.se: ”SCB har inga definitioner över olika grader av befolkningstäthet.” 
383 Hammarö kommun kan ses som ett undantag i realiteten här. Landytans storlek har enligt källmaterial 
förändrats stegvis från 51 till 57 kvkm mellan åren 1910 och 2003 (Folkräkningen 1910:1, tab. 1; SÅ, Statistisk 
årsbok 2003, tab. 58), vilket i Hammarös fall blir så mycket som 10 %. Orsaken kan kanske sökas i landhöjning 
eller genom påverkan av Klarälven, eller i mätmetoder. Denna förändring har dock bortsetts från vid beräkning 
av befolkningstätheten. 
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visas i figur 9:6. Vid en jämförelse mellan figurerna 9:5 och 9:6 skall observeras skillnaderna 
i skala mellan dem. 
 
Figur 9:6. Kommuner med täthetsgrad över 50 invånare per kvadratkilometer 
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Källor: BiSOS 1870 del 1, 1880 del 1, 1890 del 2 och 3, samtliga tab. 1, 1900:1 tab. 2; SOS, Folkräkningen 
1910, 1920, 1930, 1940, 1950 och 1960 del 1 tab. 1; FoB 1970:1 tab. 2, FoB 1980:3 tab. 8, FoB 1990:2 tab. 11; 
Befolkningsstatistik 2000:3 tab. 4.1. Areella uppgifter: SÅ, Statistisk Årsbok 2003, tab. 58  
 
Värt att lyfta fram i sammanhanget är den stora variationen i areell storlek mellan 
kommunerna, från Hammarös 57 kvadratkilometer landyta år 2000 till Torsbys närmare 
4 200. Det skulle rymmas mer än 70 kommuner av Hammarös storlek på Torsby kommuns 
landyta. Detta ligger, naturligtvis, som en förklaring till den stora skillnaden i täthetsgrad, 
men kanske inte alltid tillräckligt observerad. – Något provokativt skulle man även kunna 
spekulera som så, att om Hammarös befolkning år 2000 fördelades på samma yta som 
Torsbys befolkning, då skulle befolkningstätheten vara enbart 0,1 invånare högre per 
kvadratkilometer i Hammarös favör.  
 
Sammanfattat, vad gäller befolkningstätheten, ser jag det som svårt att tala om tydligt skilda 
regioner i länet. Dock, om man vill betrakta enskilda kommuner som en region, så har Torsby 
kommun under hela perioden haft en lägre befolkningstäthet än övriga. Hammarö kommun 
har sedan tidigt 1900-tal ”spelat i sin egen division” när det gäller hög befolkningstäthet. 
Karlstads kommun har under senaste decennierna haft en betydligt högre befolkningstäthet än 
övriga kommuner i länet, förutom Hammarö kommun. 
 
 
9.1.3 Ranganalys 
 
En genomförd undersökning av förändringar i inplacering av kommunerna i rangordning efter 
befolkningstal har inte tillfört några nya aspekter på regional indelning. Det noterbara är att 
tre kommuner nära Karlstad har stigit i rang mest under perioden 1865–2000, Kristinehamn, 
Hammarö och Kil, medan det är kommuner i länets yttre delar som sjunkit i rang mest, 
Årjäng, Eda, Torsby och Sunne. Ingen delperiod framträder som tydligast påverkande till 
rangförändringarna. En tabell med rangordning av kommunerna efter befolkningstal för fem 
skilda årtal finns i appendix. – En polarisering mellan regionen runt Karlstad respektive en 
region av länets norra och västra delar är vad som framträder starkast vid ranganalysen 
avseende befolkningsutvecklingen i länets kommuner. 
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9.2 Näringslivets struktur och förändring 
 
9.2.1 Inledning 
 
Liksom i föregående avsnitt skall här sägas att en sammanställning i tabellform med 
detaljuppgifter för samtliga kommuner och för samtliga undersökningsår finns i appendix. 
Därtill kommer det diagram över näringslivsstrukturen för enskilda kommuner för perioden 
1930–2000 som finns redovisat kommun för kommun i kapitel 8. – Liksom i föregående 
avsnitt visas uppgifterna här på en mer översiktlig nivå, och samtliga kommuner tillsammans, 
kompletterade med vissa kommentarer. 
 
I och med att analysen kommer in på näringslivsrelaterat material är det på sin plats att 
påminna om de osäkerheter som kan finnas i bakomliggande källmaterial, något som varnas 
för speciellt vad gäller yrkes- och sysselsättningsstatistiken (se kapitel 7). Analysen bygger på 
grova indelningar, där små felaktigheter möjligen kan försvinna eller minimeras i 
avrundningar. I tabellmaterialet, med den exakthet som ligger i siffrors natur, bör osäker-
heterna vara större än i kommenterande text eller i diagram utan precisa indelningar. 
 
Jag har i metoddiskussionen i kapitel 7 kring analysen av mitt näringslivsmaterial påpekat att 
det finns en underliggande följdfråga till en av inledningskapitlets forskningsfrågor: Finns det 
förändringar i kommunernas näringslivsstruktur som kan motivera att man talar om region-
förändringar i länet? Den diskussionen utmynnade i valet att här närmare granska utfallet för 
tre årtal, 1930, 1970 och 2000. – Där diskuterades också att en mängd skilda näringsgrenar 
”bakats samman” till tre näringslivssektorer, döpta till jordbruk, industri och tjänster. 
 
Jag pekade där också på viss problematik när man på ett överskådligt sätt vill visa 
förändringar i en kommuns näringsliv över tid, i relation till förändringarna i Värmland som 
helhet? Den problematiken har lett fram till att analysen av näringslivsstrukturen skett med 
två skilda beräkningssätt, beräkning av dels procenttal, dels indextal. Resultaten skiljer sig åt, 
kanske inte helt oväntat, fastän samma grundmaterial ligger bakom. Men de två 
beräkningssätten kompletterar varandra, som jag ser det, och kan sägas ge två skilda 
perspektiv på samma sak, en kommun dels sedd för sig, dels sedd i relation till länet. 
 
I min metoddiskussion tog jag även upp nackdelen med att vid kvantitativa analyser ha skarpa 
gränsdragningar. Man kanske skulle vilja räkna in en kommun som ligger alldeles intill den 
gräns som den statistiska metoden gett, vilket dock inte låter sig göras. Men möjligheten att i 
kommenterande text ta upp en sådan sak finns kvar. 
 
Jag vill här även påminna om att de andelar och procentsatser av näringslivet som redovisas är 
baserade på det antal personer som är verksamma inom respektive sektor, med varierande 
definitioner över tiden. De är alltså inte baserade på exempelvis andelar av BNP, antal 
arbetsplatser eller ekonomiskt utfall. – För åren 1970 och 2000 gäller underlaget dagbefolk-
ningen, d.v.s. de som arbetar i den kommun uppgiften gäller, oavsett var de sedan bor. 
 
Redovisningen av hur näringslivets struktur ser ut för de enskilda kommunerna, utan att den 
strukturen ställs i relation till Värmland totalt, finns på tre olika detaljnivåer. En figur visar 
enbart vilken sektor som är störst i respektive kommun för respektive år. En annan figur ger 
dessutom en viss gradering av storleken på den största sektorn i respektive kommun för 
respektive år. Den blir därigenom inte lika överskådlig, men ger mer information för den som 
vill sätta sig in i figuren närmare. Den tredje nivån blir sedan tabellmaterialet i appendix, med 
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mer exakta uppgifter, samt även storleken på de två övriga näringslivssektorerna, för samtliga 
undersökningsår. 
 
När en kommuns näringslivsstruktur ställs i relation till hela länet används en indexberäkning. 
Därigenom uppnås möjligheten att jämföra utfall över tid utan att den ”allmänna” samhälls-
utvecklingen från jordbruksamhället, över industrisamhället till tjänstesamhället, helt kommer 
att dominera i analysen. Skillnader mellan kommunerna får i stället möjlighet att slå igenom. 
Detta har diskuterats mer ingående i kapitel 7. – Här finns analysen på två skilda detaljnivåer, 
dels översiktligt i figur, dels i tabellform i appendix med de exakta indextalen. 
 
 
9.2.2 Kommunernas näringslivsandelar 
 
Vilken näringslivssektor var störst i respektive kommun, och vilka skillnader finns det härvid 
vid olika tidpunkter? Detta visas i figur 9:7. 
 
Figur 9:7. Kommunernas största näringslivssektor år 1930, 1970 och 2000 

 

 
 

Källor: Folkräkningen den 31 december 1930 del III, tabell 1, 3 och 7; FoB, Folk- och Bostadsräkningen 1970 
del 8, tabell C och tabell 4; SOS, SCBs registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS), 
<ssd.scb.se/databaser/makro/Product.asp?produktid=AM0207> [2003-10-17]  
 
Att jordbrukssektorn, eller rätteligen jord- och skogsbrukssektorn, dominerade i norra och 
västra Värmland år 1930 ter sig knappast som överraskande. Det finns dock en kommentar att 
göra till figuren. I kapitel 6 finns en figur gjord utifrån näringsinriktningen 1890–1910 enligt 
Jordundersökningens betänkande. I den görs en åtskillnad mellan jordbruks- respektive 
skogssocknar, områden inte helt överförbara till kommunindelningen i figuren ovan. Det visar 
sig att skogsbruket dominerade i områden som ungefär motsvarar Torsby och Årjängs 
kommuner samt delar av Filipstads kommun. Jordbruket dominerade i vad som ungefär 
motsvarar Sunne och Säffle kommuner samt delar av Kristinehamns kommun. Skog och 
industri samt jordbruk och industri, som blandformer, fanns sedan i ett antal kommuner. 
Industridominerade socknar var enbart Hammarö och Munkfors. – I föreliggande arbete har 
inte gjorts åtskillnad mellan de två näringsgrenarna jordbruk respektive skogsbruk. 
Tillgängligt källmaterial skiljer ej på dessa grenar år 1930 för landskommuner, enbart för 
härader, städer och län. Därtill kommer mitt argument (se kapitel 7) att över hela perioden 
enbart behandla tre, likalydande, sektorer. – Figur 9:7 visar alltså inte en med verkligheten 
alldeles överensstämmande bild. 
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Jordbrukssektorn som största sektor fanns inte kvar i någon kommun år 1970, och år 2000 
fanns varken jordbrukssektorn eller industrisektorn kvar i någon kommun som största sektor. 
Detta kan förmodligen i stort ses som en effekt av vad jag tidigare kallat den ”allmänna” 
samhällsomvandlingen. Om man skall kalla resultatet av denna omvandling för en region-
förändring kan vara diskutabelt. Men i vart fall har näringslivets inriktning radikalt förändrats. 
 
Vid en gradering av förändringarna, genom att andelen för en specifik sektor delas upp i olika 
klasser beroende på dess procentuella storlek, blir resultatet mer nyanserat. Detta framgår av 
figur 9:8, när man studerar den mer i detalj. Klassindelningen som valts är största sektor 
(40-50 %), dominerande sektor (50-60 %) samt starkt dominerande sektor (över 60 %). 
 
Figur 9:8. Kommunernas näringslivsandelar år 1930, 1970 och 2000 

 

 
Förklaring till figuren: 
 
J1: Kommun med största andel inom jord- och skogsbrukssektorn, andel 40-50 %. 
J2: Kommun dominerad av jord- och skogsbrukssektorn, andel 50-60 %. 
J3: Kommun starkt dominerad av jord- och skogsbrukssektorn, andel > 60 %. 
 
I1: Kommun med största andel inom industrisektorn, andel 40-50 %. 
I2: Kommun dominerad av industrisektorn, andel 50-60 %. 
I3: Kommun starkt dominerad av industrisektorn, andel > 60 %. 
 
I/T: Kommun med såväl industri- som tjänstesektorandelar inom 40-50 %. 
 
T1: Kommun med största andel inom tjänstesektorn, andel 40-50 %. 
T2: Kommun dominerad av tjänstesektorn, andel 50-60 %. 
T3: Kommun starkt dominerad av tjänstesektorn, andel > 60 %. 
 
B: ”Blandkommun”, ingen sektor över 40 %. 
 
Källor: Folkräkningen den 31 december 1930 del III, tabell 1, 3 och 7; FoB, Folk- och Bostadsräkningen 1970 
del 8, tabell C och tabell 4; SOS, SCBs registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS), 
<ssd.scb.se/databaser/makro/Product.asp?produktid=AM0207> [2003-10-17]  
 
Jord- och skogsbrukssektorns tyngd i norra, västra och sydvästra Värmland år 1930 varierade 
kommunerna emellan. Av de kommuner som hade sin största andel i den sektorn var Arvika 
den enda kommun som inte nådde upp till 50 %, att jämföras med exempelvis Torsby, som 
hade drygt 80 % av näringslivet i den sektorn. – En stor variation fanns även inom 
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”industribältet” i östra och södra Värmland. Av de kommuner som hade industrisektorn som 
sin största sektor hade Hammarö över 75 %, medan Filipstad hade strax över 40 % där. 
 
Även om industrisektorn år 1970 var största sektor i både östra och västra Värmland, grovt 
indelat, så var sektorn starkare i länets östra del, eftersom industriandelen var mer 
dominerande där. Tjänstesektorns tyngd i Värmland fanns redan 1970 i delar av vad jag 
tidigare kallat ”Karlstadsregionen”, dock med markerade undantag för Hammarö och Grums 
som fortfarande var starkt dominerade av industrin. – Jordbrukets tyngd hade klingat av 1970, 
men fortfarande hade både Sunne och Torsby över 30 % av sitt näringsliv inom den sektorn, 
att jämföras med Hammarös 2 %. 
 
År 2000 hade tjänstesektorn fått en kraftig dominans i länet vad gäller antal sysselsatta. Elva 
av de sexton kommunerna hade mer än 60 % av sitt näringsliv i den sektorn, med Karlstad i 
topp med 80 %, ned till Storfors dryga 60 %. Endast en kommun, Grums, ligger under 50 %, 
dock högst obetydligt. Cirka en halv procent ytterligare i sektorn skulle lägga även Grums 
bland kommuner som är dominerade av tjänstesektorn, enligt den klassificering jag gjort. 
 
Värmland som helhet hade jämfört med hela riket större andel inom jordbrukssektorn alla tre 
åren, samt inom industrisektorn 1970 och 2000, men mindre andel inom industrisektorn 1930, 
samt inom tjänstesektorn samtliga tre undersökningsår. 
 
Grums kommun är ett exempel på hur en skarp gränsdragning kan ge en snedvriden bild av 
verkligheten. Tjänstesektorn år 2000 är bara obetydligt större än industrisektorn i kommunen, 
49,4 % mot 48,7 % (jordbrukssektorn står för mindre än 2 %). De två sektorerna är i princip 
lika stora, men detta framgår inte alls i figur 9:7, där bara den största sektorn anges. Hade 
tjänstesektorns andel varit marginellt större än vad den var, så hade industrisektorn 
”försvunnit” även i figur 9:8. Att industrin fortfarande utgör ett stort inslag i Grums näringsliv 
framkommer dock i den indexberäkning som tas upp nedan. 
 
Arvika skulle utifrån figur 9:8 kunna ses som ett exempel på en kommun med ett relativt 
varierat näringsliv, åtminstone om man ser på åren 1930 och 1970. Jordbruket var största 
sektor 1930, men inte alls lika dominerande som i kringliggande kommuner, och år 1970 var 
Arvika enda kommun i länet som hade såväl industri- som tjänstesektorn inom intervallet 
40-50 %. – Om tjänstesektorns storlek skulle rangordnas för år 2000 enligt tabellmaterialet 
hamnar Arvika nära mittenpositionen.  
 
Jag noterade ovan att år 2000 dominerade tjänstesektorn i kommunernas näringsliv, räknat i 
antal sysselsatta. En intressant fråga, dock obesvarad i föreliggande arbete, skulle kunna vara 
relationen mellan privat respektive offentligt sysselsatta i de olika kommunerna. En sådan 
fråga hade kanske varit av större intresse att få besvarad vad gäller år 2000 än att se på hur 
stor andel av sysselsättningen som fanns inom jord- och skogsbruket relativt industrin. De två 
sektorerna kan båda ses som varuproducerande, och idag relativt näraliggande i det avseendet. 
 
Hur kan en indelning av Värmland i funktionella regioner utifrån näringsstruktur se ut? – Det 
ger skilda utfall för de tre åren genom att förändringarna i kommunernas näringslivsandelar är 
högst påtagliga. De ligger till stor del i att jordbrukssektorn är en bråkdel år 2000 mot vad den 
var år 1930, över hela Värmland och hela Sverige, samt att den i Värmland år 1970 relativt 
spridda industrisektorn fått stå tillbaka för tjänstesektorns expansion år 2000, över hela 
Värmland och hela Sverige. – Förändringarna ligger närmast i vad jag vill kalla en allmän 
samhällsförändring, mindre i en specifik förändring av regioner i Värmland. 
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Sammanfattande, med kommunernas näringslivsandelar som grund, kan man i en grov 
indelning i funktionella regioner dock tala om: 
• år 1930: en jord- och skogsbruksregion i norra, nordöstra, västra och sydvästra Värmland, 

samt en region i östra och södra Värmland med viss tyngd inom industrisektorn, 
• år 1970: en industriregion i östra, mellersta och västra Värmland, med störst tyngd i östra 

delen, samt en region i syd-sydöstra Värmland med viss tyngd inom tjänstesektorn, 
• år 2000: en region för hela Värmland där tjänstesektorn dominerar. 
 
 
9.2.3 Kommunernas näringslivsindex  
 
I kapitel 7 förs en längre diskussion om metoden med att använda en indexberäkning för att 
kunna göra meningsfyllda jämförelser över tid av skilda kommuners näringslivsstruktur satt i 
relation till andra kommuner. Ovan har jag även visat på hur en kommuns näringsstruktur kan 
ges en snedvriden bild, eller kanske snarare en bild som inte säger hela sanningen, Grums 
kommun år 2000, när man använder sig av procentuella tal. Indexberäkningen kompletterar 
den bilden genom att utgå från ett annat perspektiv, alltså relationen till andra kommuner. 
 
I figur 9:9 visas kommuner som har en ovanligt stor andel, ett högt extremvärde384, i någon av 
de tre näringslivssektorerna, jämfört med andra kommuner, under något av de tre åren som 
undersökts. Här skall poängteras att en kommun kan ha ett högt extremvärde för en sektor 
även om den sektorn är liten i jämförelse med de två andra sektorerna i samma kommun 
samma år. Ett högt extremvärde visar i stället att sektorn är stor i förhållande till samma 
sektors storlek samma år i andra kommuner. – Ett tydligt exempel på detta är Torsby, som får 
ett högt extremvärde för jordbrukssektorn för såväl år 1930 som år 2000, fastän den 
procentuella andelen för sektorn var 80 % ena året och bara 7 % andra året. – Det omvända 
gäller sedan för låga extremvärden, sektorn är då ovanligt liten jämfört andra kommuners 
andel i samma sektor samma år. – Länet som helhet får i beräkningarna här indextalet 1,0. 
 
De enda kommuner som haft ett högt extremvärde alla tre åren är Torsby, i jord- och 
skogsbrukssektorn, och Karlstad, i tjänstesektorn. Detta resultat poängterar den relativa vikten 
av respektive sektor i dessa två kommuner jämfört andra kommuner för alla tre åren, en 
skillnad i jämförelse med bilden utifrån procentuella andelar. 
 
Sunne ligger relativt nära ett extremvärde i jordbrukssektorn även för år 2000, vilket skulle 
peka ut både Torsby och Sunne som jord- och skogsbrukskommuner alla tre åren. – 
Motsvarande gäller för Kristinehamn i tjänstesektorn, dock inte riktigt lika starkt. – Inom 
industrisektorn har Grums, Hammarö och Munkfors höga indextal samtliga tre 
undersökningsår, utan att samtliga värden når gränsen för att vare extremvärden. 
 
Det är fem kommuner som inte haft ett högt extremvärde under något av åren: Eda, Filipstad, 
Forshaga, Hagfors och Storfors. Det visar bl.a. att trots en dominans eller stark dominans för 

                                                
384 Extremvärde, eller ”uteliggare” enligt Tukeys definition: Värde som ligger mer än 1,5 kvartilavstånd till 
vänster om första kvartilen [vad jag kallat lågt extremvärde] eller till höger om tredje kvartilen [vad jag kallat 
högt extremvärde]. Vid värde på mer än 3 kvartilavstånd benämns extremvärdet ”avlägsen uteliggare”. 
Kvartilavståndet definieras som värdet mellan första respektive tredje kvartilen. Referens: Körner, S., Ek, L. & 
Berg, S., Deskriptiv statistik, s. 101. – Inom kvartilavståndet ligger i ovanstående material åtta kommuner, 
sorterade efter värdet på sektorns storlek, med fyra kommuner nedanför med lägre värde, respektive fyra 
kommuner ovanför med högre värde. 
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tjänstesektorn år 2000 i dessa kommuner så var den sektorn inte speciellt stor det året, jämfört 
med Värmland totalt. 
 
Figur 9:9. Kommuner med ett högt extremvärde i någon av de tre näringslivssektorerna år 
1930, 1970 och 2000 

 
Källor: Folkräkningen den 31 december 1930 del III, tabell 1, 3 och 7; FoB, Folk- och Bostadsräkningen 1970 
del 8, tabell C och tabell 4; SOS, SCBs registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS), 
<ssd.scb.se/databaser/makro/Product.asp?produktid=AM0207> [2003-10-17]  
 
I definitionen av extremvärden, enligt fotnot, finns två gränser, uteliggare respektive avlägsen 
uteliggare. I mitt material förekommer värdet avlägsen uteliggare enbart en enda gång, 
Karlstad år 1970 i tjänstesektorn. Det är då en indikation om att tjänstesektorn detta år var 
osedvanligt stor i residenskommunen. Karlstad hade en tydlig särställning här i länet. – Man 
skulle kunna se detta som att Karlstad varit tidigt ute i den omvandlingsprocess som sedan 
gav tjänstesektorn ställning som största sektor i samtliga kommuner i Värmland. 
 
Vid en jämförelse av indextal för hela Värmland respektive hela riket visar det sig att i Värm-
land hade jordbrukssektorn alla tre åren en större tyngd än vad sektorn hade i hela riket. Detta 
gäller även inom industrisektorn åren 1970 och 2000, varav år 2000 med markerat stor 
skillnad. Tjänstesektorn hade alla tre undersökningsåren en större tyngd i hela riket än vad 
sektorn hade i Värmland. 
 
Det finns en viss överensstämmelse mellan figur 9:8, som visar procentuella andelsstorlekar 
för de tre näringslivssektorerna för kommunerna i Värmland, och figur 9:9, med extrem-
värdena. Förutom i tjänstesektorn år 2000, som förefaller att var så speciell i jämförelse med 
andra år och andra sektorer, hade ingen av de fem kommunerna som helt saknande ett högt 
extremvärde någon näringslivsandel över 60 %, d.v.s. stark dominans enligt min 
klassificering. – Ett undantag är Storfors år 1970 i industrisektorn. Men här är, återigen, ett 
gränsfall. Sektorn storlek i Storfors var större än 60 % men mindre än 61 %.  
 
Jag noterade ovan att Arvika föreföll att kunna ha ett relativt varierat näringsliv, utan något 
speciellt stor andel 1930 eller 1970. Detta motsägs i viss mån av ett högt extremvärde för 
tjänstesektorn år 1970. Det visar sig dock att detta värde ligger precis över gränsen för att vara 
extremt, med index 1,013. Indexvärde 1,011 utgjorde då inget extremvärde. 
 
Vad gäller industrisektorn 1970 är notervärt att ingen kommun kommer upp till gränsen för 
ett högt extremvärde, fastän år 1970 var toppåret vad gäller industrins andel i Värmland för 
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undersökningens samtliga år. Detta bör då hänga samman med att den industriella 
verksamheten var jämförelsevis jämnt spridd bland kommunerna i länet. Torsby hade dock ett 
lågt extremvärde det året för industrisektorn (samt även åren 1930 och 2000). 
 
Det finns, kanske inte överraskande, en tendens till att en kommun med ett högt extremvärde i 
ett år i en sektor även har ett lågt extremvärde samma år, i annan sektor. – Låga extremvärden 
kan noteras i jordbrukssektorn 1930 för Munkfors och Hammarö, för Hammarö även år 1970. 
– I industrisektorn hade, förutom Torsby alla tre åren, även Årjäng ett lågt extremvärde 1930 
och Karlstad år 2000. – Storfors och Grums hade låga extremvärden för tjänstesektorn 1970, 
Grums även år 2000. – Här kan påminnas om att tjänstesektorn var största sektor i Grums år 
2000, enligt figur 9:7. Men indexberäkningen kompletterar den bilden, genom att den visar att 
tjänstesektorn i Grums var liten i jämförelse med Värmland som helhet. 
 
Hur kan en indelning av Värmland i funktionella regioner utifrån indexberäkningen av 
näringsstrukturen se ut? Vid utvärderingen av mitt material minskar indexberäkningen 
effekterna från den allmänna samhällsförändringen, och kompletter resultatet av beräkningen 
utifrån näringslivsandelar. Den skiljer även ut mer speciella kommuners struktur.  
 
Sammanfattande kan man i en indelning i funktionella regioner, dock ej geografiskt samman-
hållna, men gällande samtliga tre undersökningsår, tala om: 
• en jord- och skogsbruksregion bestående av Torsby och Sunne kommuner, 
• en tjänsteregion bestående av Karlstads och Kristinehamns kommuner. 
 
Grums, Hammarö och Munkfors gränsar till att utgöra en industriregion samtliga tre år. 
Årjäng kan föras till jord- och skogsbruksregionen åren 1930 och 1970. 
 
Jag har fört över denna indelning i figur 9:10, och då samtidigt tummat något på den 
statistiska skarpa gränsdragningen för extremvärden genom att även ta med kommuner som 
legat nära dessa värden. Kommuner utan rastermönster utgör då en ”region” utan extrema 
värden i någon av de tre näringslivssektorerna. 
 
Figur 9:10. Kommuner med höga eller nära gränsen för höga extremvärden i någon av de tre 
näringslivssektorerna år 1930, 1970 och 2000  
 

 
Källor: Folkräkningen den 31 december 1930 del III, tabell 1, 3 och 7; FoB, Folk- och Bostadsräkningen 1970 
del 8, tabell C och tabell 4; SOS, SCBs registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS), 
<ssd.scb.se/databaser/makro/Product.asp?produktid=AM0207> [2003-10-17]  
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9.3 Några reflektioner kring eget material och andras forskning 
 
I arbetets inledningskapitel har jag påpekat att jag stundtals tagit mig friheten att reflektera 
kring förhållanden utan att ha belägg av önskvärd vetenskaplig halt för dessa reflektioner. Det 
följande avsnittet är ett typiskt exempel på en sådan självpåtagen frihet. – Vad jag tagit upp är 
helt enkelt några förhållanden som jag ur egen synvinkel sett som speciellt intressanta att lyfta 
fram eller fundera över. Här finns dels återknytningar av iakttagelser i mitt material till vad 
jag tagit upp från annan forskning inom området, dels kommentarer och reflektioner kring 
företeelser i mitt material. Jag har här också tagit mig friheten att slopa sedvanliga formella 
referenser. Men dessa finns i den text i tidigare kapitel som jag gör anknytningar till. 
 
Befolkningsutvecklingen i Värmland har i ett med hela riket jämförande perspektiv sackat 
efter, allt sedan 1870-talet. Jag har i kapitel 3 kategoriserat näringslivet i Värmland som 
”eftersläpande”, allt sedan 1870-talet, eftersom man haft en stor andel inom den regressiva 
jordbrukssektorn jämfört hela riket, och en liten andel inom den progressiva tjänstesektorn. 
Därtill låg Värmlands andel i industrisektorn lägre än hela rikets andel under 
uppbyggnadsfasen, men högre under avvecklingsfasen. – Jag vill anknyta detta till Bäcklunds 
resonemang om att en modern näringsstruktur innebär att man vinner befolkningsandelar och 
en jämförelsevis gammal struktur innebär en efterhängsen långsamhet i befolkningstillväxt. 
Det senare tycks stämma in på Värmland. – Jag ser sambandet här även som något av en 
bekräftelse på min förutfattade mening, deklarerad i inledningskapitlet, om att näringslivets 
struktur är en starkt påverkande faktor för befolkningsutvecklingen. 
 
Om man ser en befolkningstillväxt som något positivt så var utvecklingen i Värmland under 
1880-talet närmast nattsvart med en befolkningsminskning på mer än 15 000 personer, eller 
drygt fem procent. Fyra kommuner, enligt dagens indelning, stod för mer än två tredjedelar av 
denna minskning, Torsby, Sunne, Arvika och Säffle. – Jag kopplar denna utveckling, med 
hänvisning till bl.a. Söderberg och Norberg enligt tidigare kapitel, som i hög grad orsakad av 
emigration. Norberg påpekar att under perioden 1860–1930 emigrerade 120 000 personer från 
Värmland. Jag noterar att under den perioden ökade Värmlands befolkning med måttliga 
10 000 personer och halkade bakåt i det nationella perspektivet, från att ha varit tredje största 
län till en sjunde plats. – Intressant att reflektera kring är frågan om hur det hade sett ut i 
Värmland, då och senare, utan denna omfattande emigration.  
 
Jag tror knappast att Värmlands folkmängd hade varit 120 000 personer större framme vid 
mellankrigstiden, eller snarast ännu större med tanke på att merparten av dem som emigrerade 
var i eller skulle komma i reproduktiv ålder under perioden. Det hade inte blivit trångt i 
Värmland i rumsligt hänseende utan denna utflyttning, men förmodligen ekonomiskt trängre, 
särskilt i utflyttningsregionerna. Johan Söderberg menar ju att emigrationen bidrog till en viss 
ekonomisk utjämning, vilket bör kunna tydas som att det hade blivit fattigare på sina håll utan 
denna utflyttning. Men Lars Magnusson hävdar, på tvärs med Söderberg skulle man vilja 
säga, att emigrationen skapade ett arbetskraftsunderskott, som blev en hämsko speciellt för 
den industriella utvecklingen. 
 
Skulle man, med en betydligt mindre emigration men med en större inomregional migration, 
kunna spekulera kring en regional förändring i Värmland som hade inneburit en ännu tidigare 
och ännu mer understruken koncentrationsprocess i riktning mot Karlstadsregionen? En sådan 
process skulle också ha inneburit en betydligt mer positiv befolkningsutveckling för länet som 
helhet, samt förmodligen en ökad regional inkomst. – Flyttströmmar hade då gått från 
”emigrationskommuner” p.g.a. försörjningsproblem orsakade förutom av dåliga skördar även 
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av den avindustrialisering eller bruksdöd som bl.a. Furuskog pekat på i dessa trakter. Dessa 
flyttströmmar borde, enligt Magnussons tes, i större utsträckning ha blivit kvar i länet, och då 
sugits upp av den växande sågverks-, massa-, verkstads- och järnindustrin, främst i Karlstads-
regionen men i viss mån även i länets östra del, industrier som hade kunnat växa sig än 
starkare utan den arbetskraftsbrist som Magnusson tagit upp. Ett ökat utbud av tjänster för 
kvinnor borde även ha kunnat följa i spåren av ökande industriaktivitet. Det skulle kunna peka 
på en, sammantaget för länet, betydligt mer positiv utveckling under industrisamhällets tid. 
 
Men vad hade en mer omfattande industriell verksamhet inneburit för länet, eller för skilda 
regioner i länet, vid övergången till tjänstesamhället? Med en pessimistisk syn hade 
påfrestningarna blivit än större än vad de varit i denna övergång. Industritunga kommuner, 
utanför själva Karlstadsregionen, som Hagfors, Filipstad, Storfors och Munkfors har inte haft 
någon uppmuntrande befolkningsutvecklingen räknat fr.o.m. 1960-talet, mer av luft än lyft i 
det avseendet. – En mer optimistisk syn pekar bl.a. på att många tjänster skapas i och genom 
industriell verksamhet, därtill även en starkare tradition för tjänsteyrken. Kanske hade de 
privata tjänsterna varit betydligt fler, och andelen för privata respektive offentliga tjänster sett 
annorlunda ut i Värmland i dag, då närmast i Karlstadsregionen?  
 
En mer allmän reflektion, uppdykande i sammanhanget med industrialiseringen i Sverige 
närmast, är att jag uppfattar institutionella förbättringar som ofta undanskymda eller kanske 
undervärderade i rollen som förändrande faktor, dessvärre även i föreliggande arbete. Jag 
tänker då närmast på förändringar i formella institutioner som utbyggt bank- och kreditväsen, 
ökande frihandel och förbättrad lagstiftning. Infrastrukturförändringar är ofta väl synliga och 
uppmärksammas därmed mer som jag ser det. Informella institutioner, som traditioner och 
vanor, får också en alltför undanskymd roll vanligtvis. Detta förhållande kan dock vara något 
mer lättförståeligt, då jag upplever området som många gånger svårgripbart. 
 
Hur påverkade det sena 1800-talets kraftiga infrastrukturuppbyggnad olika delar av 
Värmland? Av Furuskogs tämligen omfattande genomgång förefaller det som om gracerna 
fördelats någorlunda jämnt över länet. – En jämn fördelning över länet borde rimligen vara ett 
signum även för förändringar i formella institutioner, som lagregler i ett brett spektrum. 
 
I min analys tidigare i detta kapitel av befolkningsändringar under fyra delperioder från år 
1865 framträder två tydliga drag enligt min mening. Det ena draget är skillnaden i utveckling 
under perioden 1865–1890 mellan norra och västra respektive södra och östra Värmland, det 
andra draget är den allt kraftigare koncentrationen i riktning mot Karlstadsregionen under hela 
tiden 1865–2000. – Ur genomgången i tidigare kapitel av arbeten rörande näringslivets 
utveckling i Värmland, av bl.a. Furuskog och Söderberg, vill jag lyfta fram två ganska 
dramatiska ord för det sena 1800-talets negativa utveckling i norra och västra Värmland, 
”bruksdöd” respektive ”avindustrialisering”, samt beskrivningen av norra länsdelen som blott 
och bart en råvaruleverantör. Den regionindelning av Värmland som Söderberg indikerar för 
perioden 1860–1910 (se kapitel 6) sammanfaller i stora delar med min indelning utifrån 
befolkningsutvecklingen 1865–1890. Bäcklund påpekar också den relativt omodern 
industristruktur som fanns i Värmland, med negativ påverkan på befolkningsutvecklingen. 
Dessa faktorer torde utgöra en väsentlig förklaring till den negativa befolkningsutvecklingen i 
dessa delar av länet. 
 
Ahlberg har hävdat att näringskaraktären är av grundläggande betydelse för befolknings-
tillväxten. Den geografiska omfördelningen av vissa industrigrenar, ofta betingad av nya 
produktionsmetoder, som tillät en friare lokalisering än tidigare, samt uppväxten av ”nya” 
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grenar, som massa- och pappersindustrin, kom under det sena 1800-talet att missgynna norra 
och västra Värmland, men att gynna främst de centrala delarna av länet, ner mot Vänerkusten, 
samt delar av östra Värmland. Furuskogs påpekande om att vid Klarälvens mynning växte nu 
fram en industribygd utan förankring i äldre brukshantering ser jag som notervärt. 
 
Magnusson har tagit upp skilda industribranschers olika dynamik, inbegripet även cykliska 
svängningar, vilket kan ge påtagliga skillnader i tillväxt kommuner emellan under 
industrisamhällets tid. Det är då faktorer som bör ha fått allt kraftigare genomslag när man 
kommer in på 1900-talet, med den växande tyngd industrisektorn fick i många av 
kommunerna under seklets första halva. – Enligt en i tidigare kapitel refererad undersökning 
från Arena för Tillväxt hade bruksorter, generellt sett, en gynnsam befolkningstillväxtperiod 
1950–1975, men därefter en ogynnsam. Detta stämmer ej särskilt väl för Värmlands del. Om 
man kallar Hagfors, Munkfors, Storfors och kanske Filipstad för bruksorter, så fanns inte den 
positiva utvecklingen från 1950, däremot en negativ utveckling hela halvseklet. Industritunga 
Grums och Hammarö visar dock på tillväxt för den period som beskrevs som gynnsam ovan, 
men den var gynnsam även därefter, i sina huvuddrag. Är det läget, i eller utanför Karlstads-
regionen, som utgör skillnaderna i utvecklingsförlopp för näringsmässigt snarlika kommuner? 
 
Varför framkom i min undersökning en så tydliga koncentration av befolkning till en allt 
tydligare Karlstadsregion? Jag ser den frågan som synnerligen komplex, ej möjlig att gå in på 
i föreliggande arbete, mer än att enbart peka på några faktorer. – Att industrier i allt högre 
grad hamnade i regionen, vilket jag berört tidigare, förklaras av bl.a. Furuskog och Söderberg 
med att transportfrågor blev allt mer styrande för vart produktionen förlades. – Flytt till 
arbete, en nödvändig följd av industriernas nya lokalisering, samspelar i ett komplicerat 
förhållande med den naturliga folkökningen, där effekter i form av upp- eller nedgång i 
befolkningstal förstärks. Annorlunda uttryckt migration och demografi är viktiga faktorer för 
befolkningsutvecklingen. Sundbärgs arbete från 1900-talets inledning är bara ett exempel där 
åldersstrukturens betydelse för en progressiv eller regressiv befolkningsutveckling tagits upp. 
Man kan nog ana sig till att de som flyttade till arbete i Karlstadsregionen var jämförelsevis 
unga, och kanske reproduktiva, jämfört med dem som blev kvar. – I detta sammanhang är 
även värt att notera den skillnad mellan män och kvinnor i näringsgrensväxling som 
industrialiseringen innebar. Männen gick från jordbruk eller industri till industri, medan 
kvinnorna ofta gick från hemarbete eller jordbruk till tjänstsektorn. – Magnusson tar upp 
tillväxten i den offentliga sektorn, en faktor som ökat i betydelse från sent 1800-tal men med 
den största ökningen från 1900-talets mitt. Karlstad som residensstad bör ha fått tidig del av 
den tillväxten. – Den från 1970-talet ökande arbetspendlingen, innebärande en 
regionförstoring, bör ha stärkt Karlstadsregionens näringsliv jämfört mer perifera kommuner. 
Det finns enligt Arena för Tillväxt även en observerad tendens från 1970-talet till 
befolkningstillväxt för kommuner som ingår i eller ligger nära en stor lokal arbetsmarknad, 
vilket Karlstad räknas som. Detta stämmer med vad som framkom i min undersökning. Över 
tid olika indelningar i lokala arbetsmarknader och lokala arbetsmarknadsregioner (se kapitel 
6) visar på denna regionförstoring. 
 
Vid 1862 års kommunreform diskuterades att häradsindelningen, inte socknarna skulle utgöra 
grund för indelningen. Häraderna i Värmland var femton, socknarna närmare etthundra. Hade 
det blivit så skulle man, enligt Stjernquist, ha sluppit de kommunreformer som kom hundra år 
senare, under många och starka meningsmotsättningar. – Intressant att se är, att efter vissa 
justeringar av häradsindelningen, främst genom att sju ytmässigt små härader i 
Karlstadsregionen sammanförs till en region, då skulle en bild skapas som inte är olik sentida 
funktionella indelning av Värmland i sju lokala arbetsmarknadsregioner. Med hänvisning till 
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min diskussion kring begreppet region i kapitel 4 finns även ett ömsesidigt beroende där 
administrativa regioner påverkar till hur funktionella regioner utformas, samt vice versa. 
Tillsammans kan detta ge underlag för en spekulation över hur dagens kommunindelning av 
Värmland skulle ha kunnat se ut om häradsindelningen blivit normen 1862. Hade vi nu haft 
Nordmarks, Näs, Jösse, Fryksdals, Älvdals, Färnebo och Karlstads kommun, eller med 
alternativa namn, Årjängs, Säffle, Arvika, Sunne, Torsby, Filipstads och Karlstads kommun? 
– Hade dessutom nuvarande Karlskoga och Degerfors kommuner ingått i Värmlands län i 
dag? Karlskoga härad ingår bland Värmlands härader på en karta, i Värmlands ortregister, 
men ingår inte på en annan karta, i Jordundersökningens betänkanden III, Jordförhållandena i 
Värmlands län, del 2, sidan 17. 
 
Vad gäller ”utseendet” på Värmlands län vill jag återvända till den karta över lagsagor som 
finns i kapitel 2. Jag ser det som värt att än en gång ta upp och poängtera de likheter som finns 
mellan Värmlands lagsaga, från början av medeltiden, och Värmlands län ett millennium 
senare. Jag uppfattar det som anmärkningsvärt att en så tidig ”administrativ region” så tydligt 
fortlever som administrativ region. I detta sammanhang kan man inte heller undgå att knyta an 
till landskapsindelningens starka folkliga förankring, trots att det är en indelning utan större 
administrativ betydelse. – Vad jag noterat här belyser vikten av och traditionen i officiella 
indelningar, vilket i sin förlängning även bör ligga som en delförklaring till de strider som 
gärna uppstår när administrativa indelningar skall göras om, förändringar som p.g.a. nya 
omständigheter kan vara väl befogade. Det kan gälla såväl nationsövergripande reformer som 
regionförändringar eller enskilda kommunförändringar.  
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10 REGIONER I VÄRMLAND 
 
Hur kan en regionindelning av Värmland se ut utifrån befolkningsutveckling och näringslivs-
struktur? Den frågan har ställts i kapitel 1. En fråga som ställts i min diskussion i kapitel 4 
kring begreppet region lyder: Är Värmland homogent, tudelat eller flerdelat? Ett enkelt svar 
på dessa frågor, utgående från vad som kommit fram i tidigare kapitel, kan inte ges. 
 
I begreppsdiskussionen i kapitel 4 framkommer det att undersökningar med olika perspektiv 
och för olika tidpunkter kan ge olika svar. Så även i föreliggande arbete. Det finns här två 
skilda perspektiv, befolkningsutveckling respektive näringsstruktur. En tidsdimension ligger 
inbyggd i ordet ”befolkningsutveckling”, och näringsstrukturen har jag i den egna undersök-
ningen sett på för tre olika tidpunkter. Till dessa kommer de indelningar från andra arbeten, 
för skilda tidpunkter eller perioder, som jag visat på i kapitel 6. 
 
De regionindelningar som jag tagit upp nedan är överförda från kapitlen 6 och 9. Jag har sett 
dessa som exempel på tydligt skilda regioner i Värmland i olika avseenden. 
 
I kapitel 4 diskuteras även regionbegreppet utifrån indelningen administrativa respektive 
funktionella regioner. Den diskussionen ger att olika regioner utifrån näringslivsstruktur som 
visas här bör kategoriseras som funktionella regioner. Men poängteras skall att dessa 
funktionella regioner är uppbyggda av administrativa enheter, de värmländska kommunerna 
eller, för tidigare indelningar, av socknar. 
 
10.1 Tidigare och senare regionindelningar 
 
Statistiska Centralbyråns indelning i H-regioner är baserad på befolkningsunderlag längs en 
skala från storstad till glesbygd. Regionindelningen för Värmland återges i figur 10:1. 
 
Figur 10:1. Indelning av Värmland i H-regioner efter befolkningsunderlag, enligt SCB år 2004 

 
 Källa: Egen bearbetning av karta över kommunerna i Värmland, från Länsstyrelsen i Värmland 2000 
 
En funktionell indelning av länet är Johan Söderbergs indelning av Värmland i fem regioner, 
avseende perioden 1871–1913, utgående från olika industriell utveckling i de värmländska 
socknarna under den perioden. En tidsdimension ligger i att indelningen gäller utveckling 
under en period. Söderbergs regionindelning återges i figur 10:2. 
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Söderbergs karaktäristik för de olika regionerna återges kort. De norra regionerna avindustri-
aliserades i princip under perioden och fick karaktären av att vara råvaruleverantör av 
skogsprodukter. I väster försvann järnindustrin i stort sett, men fick i stället en kompensation i 
sågverks- och massaindustri. Järnindustrin koncentrerades till Bergslagen i huvudsak, med en 
koncentration även i det avseendet att den kom att finnas enbart på ett fåtal orter. Slättbygden, 
regionen runt Karlstad, fick den kraftigaste och mest mångsidiga industritillväxten. 
 
Figur 10:2. Regionindelning av Värmland efter industriell utveckling perioden 1871–1913 

 
Källa: Söderberg, J., ”Ekonomisk utveckling och fattigdom på den värmländska landsbygden 1860–1910” i 
Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 5 1983, s. 47, med egen bearbetning av kartan 
 
I Jordundersökningens betänkande, från år 1915, finns en uppräkning av landskommunerna, 
socknar, indelad efter näringsinriktning runt sekelskiftet 1800/1900. Den ”översättning” jag 
gjort till en kartbild, enligt figur 10:3, ger en funktionell regionindelning, dock ej särskilt väl 
geografiskt samanhållen. 
 
Figur 10:3. Regionindelning av Värmland efter landskommunernas näringsinriktning 1890–
1910, med Jordundersökningens betänkande som grund 

 
 
Källa: Egen bearbetning av karta över kommunerna i Värmland, från Länsstyrelsen i Värmland 2004  
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Exempel på sentida funktionella indelningar är lokala arbetsmarknader, baserade på genom 
arbetspendling regionalt sammanhållna arbetsmarknader. – Lokala arbetsmarknadsregioner, 
LA-regioner, är en snarlik indelning, som även kan sammankopplas i regionfamiljer där 
likartade produktionsförutsättningar är indelningsgrund. Figur 10:4 återger NUTEKs 
regionala indelning av Värmland, som visar länets tre olika typer av regionfamiljer. 
 
Figur 10:4. Indelning av Värmland i LA-regioner och regionfamiljer utifrån produktions-
förutsättningar, enligt NUTEK år 1999 

 
Källa: Egen bearbetning av karta över kommunerna i Värmland, från Länsstyrelsen i Värmland 2004 
 
 
10.2 Regionala indelningar utifrån den egna undersökningen 
 
Vad gäller befolkningsutvecklingen ser jag som en sammanfattande bild, målad med bred 
pensel och för ett långt tidsspann, ett tudelat Värmland. Det framgår av figur 10:5, utbruten 
från figur 9:3. Det finns en Karlstadsregion, kännetecknad av tillväxt, och det finns en region 
av övriga Värmland, kännetecknad av tillbakagång. Poängteras skall dock att delperioder ger 
en något mer splittrad bild (se figur 9:3). 
 
Figur 10:5. Regionindelning av Värmland efter befolkningsutveckling perioden 1865–2000 
 

 
Källor: BiSOS 1870 del 1, tab. 1; Befolkningsstatistik 2000:3 tab. 4.1 
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Vad gäller näringslivets struktur, utgående från kommunernas största sektor, kan ingen lika 
sammanfattande figur ge en regionindelning. Figur 10:6 visar att för 1930 kan man tala om ett 
tudelat Värmland, med en jordbruksregion och en industriregion, för 1970 också ett tudelat 
Värmland, men nu med en industriregion och en tjänsteregion, medan år 2000 visar på en 
homogen tjänsteregion. – Men, som jag tidigare angett, visar denna figur i mångt och mycket 
en regionindelning utgående från den allmänna samhällsutvecklingen mellan olika tidpunkter, 
mindre tydligt de värmländska kommunernas individuella särdrag. 
 
Figur 10:6. Regionindelning av Värmland efter kommunernas största näringslivssektor år 
1930, 1970 och 2000 

 

 
Källor: Folkräkningen den 31 december 1930 del III, tabell 1, 3 och 7; FoB, Folk- och Bostadsräkningen 1970 del 8, tabell C och tabell 4; 
SOS, SCBs registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS), <ssd.scb.se/databaser/makro/Product.asp?produktid=AM0207> [2003-10-17]  
 
Figur 10:7, som baseras på indexberäkning och extremvärden, lyfter bättre fram enskilda 
kommuners ”specialitet”, i förhållande till länets genomsnitt. Man kan också i viss mån tala 
om att skilda kommuner behållit sin specialitet över tid. Det ger möjlighet till en 
regionindelning som gäller för en period. – Figur 10:7 visar kommuner med höga eller nära 
gränsen för höga extremvärden i någon av de tre näringslivssektorerna 1930, 1970 och 2000. 
Understrykas skall att i figuren har tagits med kommuner som legat strax under gränsen för ett 
högt extremvärde. 
 
Figur 10:7. Regionindelning av Värmland efter näringslivsspecialitet 1930–2000 
 

 
Källor: Folkräkningen den 31 december 1930 del III, tabell 1, 3 och 7; FoB, Folk- och Bostadsräkningen 1970 del 8, tabell C och tabell 4; 
SOS, SCBs registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS), <ssd.scb.se/databaser/makro/Product.asp?produktid=AM0207> [2003-10-17]  
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Utgående från figur 10:7 skulle man för perioden 1930–2000 kunna tala om  
 
• en jord- och skogsbruksregion omfattande Sunne, Torsby och Årjängs kommuner, 
• en industriregion omfattande Grums, Hammarö och Munkfors kommuner, 
• en tjänsteregion omfattande Karlstads och Kristinehamns kommuner, 
• en region utan direkt specialitet omfattande Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Hagfors, 

Kils, Storfors och Säffle kommuner. 
 
Sammanfattande kan sägas att Värmland mycket väl kan delas in i olika regioner, vad gäller 
såväl befolkningsutveckling som näringslivsstruktur. Vad gäller visade regionala indelningar 
av länet kan man knappast tala om ett homogent Värmland, någon gång om ett tudelat, men 
oftast om ett flerdelat Värmland. – Därmed menar jag att man utifrån vad som framkommit i 
föreliggande arbete mycket väl kan tala om skilda regioner i länet, alltså ett antal Regioner i 
Värmland. 
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11 SAMMANFATTNING 
 
Arbetet utgår från Värmland men med fokus på länets nu sexton kommuner. – En 
övergripande tanke, en arbetshypotes, har varit att Värmland inte givet är ett enhetligt och 
homogent Värmland. Det består istället av ett över tiden skiftande antal enheter, som kan 
kallas regioner, med skiftande bakgrund, skiftande utvecklingsförlopp och skiftande närings-
liv, ett Regionernas Värmland. – En annan övergripande tanke har varit att en kommuns ”arv 
och miljö” har utgjort och utgör tungt vägande faktorer för möjligheterna att utvecklas. I 
denna tanke ligger bl.a. att näringslivsstrukturen formats under lång tid, i samklang med 
områdets traditioner och kultur samt de naturgivna förutsättningarna, som läge och natur-
resurser.  
 
Arbetets syfte är dels att ge en bakgrund till hur de nu sexton kommunerna i Värmland vuxit 
fram, dels att visa deras utveckling av folkmängd och näringsliv, samt att utröna om de kan 
grupperas i regioner efter olikheter i befolkningsutveckling och näringslivsstruktur. Nedan-
stående frågor har ställts: 
• Hur har de nuvarande sexton värmländska kommunerna vuxit fram? 
• Hur har befolkningsutvecklingen sett ut för dessa sexton kommuner? 
• Hur har de sexton kommunernas näringslivsstruktur förändrats? 
• Hur kan en regionindelning av Värmland se ut utifrån befolkningsutveckling och närings-

livsstruktur? 
 
I arbetet har de nuvarande kommunernas territoriella yta ”konstanthållits” tillbaka till 1860-
talet, då begreppet kommun först dök upp som officiellt administrativt begrepp. Därigenom 
påverkas inte svaren på frågorna av att en mängd administrativa territoriella förändringar skett 
sedan dess. 
 
Svaret på den första frågan har getts genom ett ”släktträd”, medan befolkningsutveckling samt 
näringslivets struktur och förändring har beskrivits i såväl diagram som tabeller, baserade på 
befolkningsstatistik respektive yrkes- eller sysselsättningsstatistik. Tidsperioden sträcker sig 
tillbaka till 1860-talet vad gäller kommunernas framväxt och folkmängdsuppgifter, och till 
1930-talet för näringslivsuppgifterna. Anknytningar till tidigare forskning har också gjorts för 
att få en viss uppfattning om hur näringslivet tidigare sett ut i skilda delar av länet. – Ur annan 
forskning har även lyfts fram faktorer som påverkar kommuners befolkningsutveckling och 
näringsliv. – Svaret på den fjärde frågan har getts dels genom att visa regionala indelningar av 
Värmland ur andras arbeten, dels genom egna regionala indelningar, huvudsakligen baserade 
på en enkel kvantitativt inriktad analys av statistiskt material över folkmängd och näringsliv. 
 
En slutsats har blivit att Värmland mycket väl kan delas in i olika regioner vad gäller såväl 
befolkningsutveckling som näringslivsstruktur. – Därmed menar jag att man utifrån vad som 
framkommit i föreliggande arbete mycket väl kan tala om skilda regioner i länet, alltså ett 
antal Regioner i Värmland. 
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APPENDIX 
 
Tabellförteckning 
 
Tabell nr: 

1 Kommunernas folkmängd 1865–2000 

2 Kommunernas befolkningsförändringar i procent 1865–1890, 1890–1930, 1930–1970, 1930-1970 

samt 1865–2000 

3 Kommunernas befolkningstäthet 1865–2000 

4 Kommunerna i rangordning efter folkmängd åren 1865, 1890, 1930, 1970 och 2000 

5 Befolkningen (härader och städer) fördelad efter personlig yrkesutbildning år 1910 

6 Befolkningen (härader och städer) fördelad efter yrke och näringstillhörighet år 1920 

7 Befolkningen fördelad efter yrke och näringstillhörighet år 1930 

8 Befolkningen fördelad efter yrke och näringstillhörighet år 1940 

9 Befolkningen fördelad efter yrke och näringstillhörighet år 1950 

10 Förvärvsarbetande dagbefolkning (minst halv normal arb.tid) efter näringsgren (ISIC 58) år 1960 

11 Förvärvsarbetande dagbefolkning (20-w arb.tim. per vecka) efter näringsgren (SNI 69) år 1970 

12 Förvärvsarbetande dagbefolkning (20-w arb.tim. per vecka) efter näringsgren (SNI 69) år 1980 

13 Förvärvsarbetande dagbefolkning (1-w arb.tim. per vecka) efter näringsgren (SNI 69) år 1990 

14 Förvärvsarbetande dagbefolkning (1-w arb.tim. per vecka) efter näringsgren (SNI 92) år 2000 

15 Kommunernas näringslivsandelar åren 1930, 1970 och 2000, kommunerna i bokstavsordning 

16 Kommunernas näringslivsandelar åren 1930, 1970 och 2000, kommunerna i storleksordning 

17 Kommunernas specialiseringsindex efter näringslivssektorer åren 1930, 1970 och 2000 

 

För samtliga tabeller gäller att kommunernas uppgifter avser kommunindelningen som rådde år 2000.
 



Tabell 1. Kommunernas folkmängd 1865-2000

Kommun 1865 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940
Arvika 32 018         31 572         31 411         28 726         28 706         30 038         30 737         31 240         31 073         
Eda 12 501         12 375         12 610         12 319         12 910         12 549         12 880         12 993         12 177         
Filipstad 17 321         18 007         19 727         19 047         18 284         19 361         18 628         17 200         16 362         
Forshaga 9 463          9 891          10 190         9 918          9 687          10 759         10 695         10 575         10 161         
Grums 8 166          8 216          8 587          8 286          8 489          8 300          7 391          7 766          8 140          
Hagfors 16 606         17 517         18 676         19 203         20 335         20 642         20 841         20 523         20 158         
Hammarö 1 663          1 632          1 660          1 589          1 628          1 586          3 892          4 886          6 056          
Karlstad 27 484         28 419         30 714         30 036         32 875         38 796         42 360         44 743         46 639         
Kil 9 113           9 310          9 963          8 931          8 580          8 094          8 270          7 948          7 453          
Kristinehamn 16 880         17 096         18 261         17 975         18 002         19 148         21 784         22 045         22 145         
Munkfors 3 088          3 218          3 633          4 009          4 551          5 107          5 762          5 794          5 991          
Storfors 6 442          6 479          6 460          5 710          5 339          5 698          6 100          5 958          6 022          
Sunne 26 667         26 550         26 824         23 946         22 481         21 088         21 656         20 650         19 414         
Säffle 25 065         24 652         23 962         21 017         19 319         18 695         18 525         19 519         19 423         
Torsby 26 862         25 905         26 414         24 073         24 259         23 528         23 721         23 933         22 920         
Årjäng 20 414         19 830         19 608         18 754         18 159         16 055         14 848         14 826         14 048         
Värmland, enl. nuv. indeln. 259 753       260 669       268 700       253 539       253 604       259 444       268 090       270 599       268 182       
Hela riket 4 114 141     4 168 525    4 565 668    4 784 981    5 136 441    5 522 403    5 904 489    6 142 191    6 371 432    

Folkmängdsuppgifterna avser förhållandena per 31 december för åren 1865, 1870, 1880, 1890, 1900, 1910, 1920, 1930, 1940, 1950 och 2000, 
per 1 november för åren 1960, 1970 och 1990, samt per 15 september för år 1980.

Källornas administrativa (areella) indelning avser förhållandena per 1/1 året efter folkmängdsuppgifterna, utom för år 1950 som avser indelningen per 1/1 1952.

Källor: BiSOS 1870 del 1, 1880 del 1, 1890 del 2 och 3, samtl.  tab. 1, 1900:1 tab. 2; SOS, Folkräkn. 1910, 1920, 1930, 1940, 1950 och 1960 del 1 tab. 1; 
FoB 1970:1 tab. 2, FoB 1980:3 tab. 8,  FoB 1990:2 tab. 11; Befolkningsstatistik 2000:3  tab. 4.1



Tabell 1. Kommunernas folkmängd 1865-2000

Kommun 1950 1960 1970 1980 1990 2000
Arvika 30 900         29 581         27 292         26 953         26 896         26 188         
Eda 11 835         11 112         9 999          9 548          9 542          8 664          
Filipstad 18 219         18 697         16 253         14 656         13 353         11 598         
Forshaga 9 868          9 917          9 477          12 035         11 910         11 589         
Grums 8 805          10 053         10 350         10 851         10 263         9 551          
Hagfors 19 836         20 987         19 533         17 572         16 139         14 059         
Hammarö 7 820          10 407         10 679         12 101         13 465         14 162         
Karlstad 54 850         62 364         72 290         74 182         76 478         80 323         
Kil 7 587          7 656          8 284          11 056         12 191         11 912         
Kristinehamn 26 015         27 951         27 780         27 024         25 888         24 297         
Munkfors 6 106          6 238          5 720          5 171          4 828          4 162          
Storfors 6 318          6 376          5 609          5 507          5 318          4 725          
Sunne 18 197         16 638         14 056         13 348         13 544         13 619         
Säffle 19 019         19 738         20 262         19 044         17 992         16 639         
Torsby 22 165         21 158         16 926         15 607         15 112         13 725         
Årjäng 13 038         11 459         9 988          9 822          10 229         9 790          
Värmland, enl. nuv. indeln. 280 578       290 332       284 498       284 477       283 148       275 003       
Hela riket 7 044 039    7 495 129    8 076 903    8 320 438    8 587 353    8 882 792    

Folkmängdsuppgifterna avser förhållandena per 31 december för åren 1865, 1870, 1880, 1890, 1900, 1910, 1920, 1930, 1940, 1950 och 2000, 
per 1 november för åren 1960, 1970 och 1990, samt per 15 september för år 1980.

Källornas administrativa (areella) indelning avser förhållandena per 1/1 året efter folkmängdsuppgifterna, utom för år 1950 som avser indelningen per 1/1 1952.

Källor: BiSOS 1870 del 1, 1880 del 1, 1890 del 2 och 3, samtl.  tab. 1, 1900:1 tab. 2; SOS, Folkräkn. 1910, 1920, 1930, 1940, 1950 och 1960 del 1 tab. 1; 
FoB 1970:1 tab. 2, FoB 1980:3 tab. 8,  FoB 1990:2 tab. 11; Befolkningsstatistik 2000:3  tab. 4.1



Tabell 2. Kommunernas befolkningsförändringar i procent 1865-1890, 1890-1930, 1930-1970, 1970-2000 och 1865-2000

Befolkningförändringar i procent, sorterat efter förändringens storlek

Förändring 1865-1890 i %*) Förändring 1890-1930 i % Förändring 1930-1970 i % Förändring 1970-2000 i % Förändring 1865-2000 i %
Munkfors 29,8 Hammarö 207,5 Hammarö 118,6 Kil 43,8 Hammarö 751,6
Hagfors 15,6 Karlstad 49,0 Karlstad 61,6 Hammarö 32,6 Karlstad 192,3
Filipstad 10,0 Munkfors 44,5 Grums 33,3 Forshaga 22,3 Kristinehamn 43,9
Karlstad 9,3 Kristinehamn 22,6 Kristinehamn 26,0 Karlstad 11,1 Munkfors 34,8
Kristinehamn 6,5 Arvika 8,8 Kil 4,2 Årjäng -2,0 Kil 30,7
Forshaga 4,8 Hagfors 6,9 Säffle 3,8 Sunne -3,1 Forshaga 22,5
Grums 1,5 Forshaga 6,6 Munkfors -1,3 Arvika -4,0 Grums 17,0
Eda -1,5 Eda 5,5 Hagfors -4,8 Grums -7,7 Hagfors -15,3
Kil -2,0 Storfors 4,3 Filipstad -5,5 Kristinehamn -12,5 Arvika -18,2
Hammarö -4,4 Torsby -0,6 Storfors -5,9 Eda -13,4 Storfors -26,7
Årjäng -8,1 Grums -6,3 Forshaga -10,4 Storfors -15,8 Eda -30,7
Sunne -10,2 Säffle -7,1 Arvika -12,6 Säffle -17,9 Filipstad -33,0
Arvika -10,3 Filipstad -9,7 Eda -23,0 Torsby -18,9 Säffle -33,6
Torsby -10,4 Kil -11,0 Torsby -29,3 Munkfors -27,2 Torsby -48,9
Storfors -11,4 Sunne -13,8 Sunne -31,9 Hagfors -28,0 Sunne -48,9
Säffle -16,2 Årjäng -20,9 Årjäng -32,6 Filipstad -28,6 Årjäng -52,0

Värmland -2,4 Värmland 6,7 Värmland 5,1 Värmland -3,3 Värmland 5,9
Hela riket 16,3 Hela riket 28,4 Hela riket 31,5 Hela riket 10,0 Hela riket 115,9

*)"Förändring från 1865 t.o.m. 1890, i procent av 1865 års befolkningstal"

Källor: BiSOS 1870 del 1, tab. 1, 1890 del 2 och 3,  tab. 1; SOS, Folkräkn. 1930 del 1 tab. 1; FoB 1970:1 tab. 2; Befolkningsstatistik 2000:3  tab. 4.1



Tabell 3. Kommunernas befolkningstäthet 1865-2000

Invånare per kvadratkilometer, sorterade efter befolkningstäthet
1865 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930

Hammarö 29,4          Hammarö 28,8          Hammarö 29,3          Forshaga 28,3          Munkfors 32,1          Munkfors 36,0           Hammarö 68,8           Hammarö 86,3              
Forshaga 27,0          Forshaga 28,2          Forshaga 29,1          Munkfors 28,3          Hammarö 28,8          Karlstad 33,2           Munkfors 40,6           Munkfors 40,8              
Kil 25,4          Kil 25,9          Kil 27,7          Hammarö 28,1          Karlstad 28,2          Forshaga 30,7           Karlstad 36,3           Karlstad 38,3              
Karlstad 23,5          Karlstad 24,3          Karlstad 26,3          Karlstad 25,7          Forshaga 27,7          Hammarö 28,0           Forshaga 30,5           Forshaga 30,2              
Kr.-hamn 22,6          Kr.-hamn 22,9          Munkfors 25,6          Kil 24,9          Kr.-hamn 24,1          Kr.-hamn 25,6           Kr.-hamn 29,2           Kr.-hamn 29,5              
Munkfors 21,8          Munkfors 22,7          Kr.-hamn 24,5          Kr.-hamn 24,1          Kil 23,9          Kil 22,5           Kil 23,0           Kil 22,1              
Grums 21,2          Grums 21,3          Grums 22,3          Grums 21,5          Grums 22,0          Grums 21,5           Grums 19,2           Grums 20,2              
Säffle 20,6          Sunne 20,5          Sunne 20,7          Sunne 18,5          Sunne 17,3          Arvika 18,1           Arvika 18,5           Arvika 18,8              
Sunne 20,6          Säffle 20,2          Säffle 19,7          Arvika 17,3          Arvika 17,3          Sunne 16,3           Sunne 16,7           Säffle 16,0              
Arvika 19,3          Arvika 19,0          Arvika 18,9          Säffle 17,2          Säffle 15,8          Säffle 15,3           Eda 15,6           Sunne 15,9              
Storfors 16,3          Storfors 16,4          Storfors 16,4          Eda 14,9          Eda 15,7          Eda 15,2           Storfors 15,5           Eda 15,8              
Eda 15,2          Eda 15,0          Eda 15,3          Storfors 14,5          Storfors 13,5          Storfors 14,5           Säffle 15,2           Storfors 15,1              
Årjäng 14,4          Årjäng 14,0          Årjäng 13,8          Årjäng 13,2          Årjäng 12,8          Filipstad 12,5           Filipstad 12,1           Hagfors 11,2               
Filipstad 11,2          Filipstad 11,6           Filipstad 12,8          Filipstad 12,3          Filipstad 11,8           Årjäng 11,3           Hagfors 11,4           Filipstad 11,1               
Hagfors 9,1            Hagfors 9,5            Hagfors 10,2          Hagfors 10,5          Hagfors 11,1           Hagfors 11,3           Årjäng 10,5           Årjäng 10,5              
Torsby 6,4            Torsby 6,2            Torsby 6,3            Torsby 5,7            Torsby 5,8            Torsby 5,6             Torsby 5,7             Torsby 5,7                

Värmland 14,8         Värmland 14,8          Värmland 15,3          Värmland 14,4          Värmland 14,4          Värmland 14,8          Värmland 15,2          Värmland 15,4              

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 Landareal, kvkm *)
Hammarö 107,0        Hammarö 138,2        Hammarö 183,9        Hammarö 188,7        Hammarö 213,8        Hammarö 237,9         Hammarö 250,2         Arvika 1 659,5         
Munkfors 42,2          Karlstad 47,0          Karlstad 53,4          Karlstad 61,9          Karlstad 63,6          Karlstad 65,5           Karlstad 68,8           Eda 824,7            
Karlstad 40,0          Munkfors 43,0          Munkfors 44,0          Munkfors 40,3          Munkfors 36,4          Kr.-hamn 34,7           Kil 33,2           Filipstad 1 545,8         
Kr.-hamn 29,7          Kr.-hamn 34,8          Kr.-hamn 37,4          Kr.-hamn 37,2          Kr.-hamn 36,2          Munkfors 34,0           Forshaga 33,1           Forshaga 350,3            
Forshaga 29,0          Forshaga 28,2          Forshaga 28,3          Forshaga 27,1          Forshaga 34,4          Forshaga 34,0           Kr.-hamn 32,5           Grums 385,3            
Grums 21,1          Grums 22,9          Grums 26,1          Grums 26,9          Kil 30,8          Kil 33,9           Munkfors 29,3           Hagfors 1 834,5         
Kil 20,7          Kil 21,1          Kil 21,3          Kil 23,1          Grums 28,2          Grums 26,6           Grums 24,8           Hammarö 56,6              
Arvika 18,7          Arvika 18,6          Arvika 17,8          Säffle 16,6          Arvika 16,2          Arvika 16,2           Arvika 15,8           Karlstad 1 167,1         
Säffle 15,9          Storfors 16,0          Säffle 16,2          Arvika 16,4          Säffle 15,6          Säffle 14,8           Säffle 13,6           Kil 359,3            
Storfors 15,3          Säffle 15,6          Storfors 16,2          Storfors 14,2          Storfors 14,0          Storfors 13,5           Storfors 12,0           Kr.-hamn 746,8            
Sunne 15,0          Eda 14,4          Eda 13,5          Eda 12,1          Eda 11,6           Eda 11,6           Eda 10,5           Munkfors 141,9            
Eda 14,8          Sunne 14,0          Sunne 12,8          Sunne 10,8          Sunne 10,3          Sunne 10,4           Sunne 10,5           Storfors 394,2            
Hagfors 11,0          Filipstad 11,8           Filipstad 12,1          Hagfors 10,6          Hagfors 9,6            Hagfors 8,8             Hagfors 7,7             Sunne 1 297,3         
Filipstad 10,6          Hagfors 10,8          Hagfors 11,4           Filipstad 10,5          Filipstad 9,5            Filipstad 8,6             Filipstad 7,5             Säffle 1 219,0         
Årjäng 9,9            Årjäng 9,2            Årjäng 8,1            Årjäng 7,0            Årjäng 6,9            Årjäng 7,2             Årjäng 6,9             Torsby 4 186,8         
Torsby 5,5            Torsby 5,3            Torsby 5,1            Torsby 4,0            Torsby 3,7            Torsby 3,6             Torsby 3,3             Årjäng 1 417,0         

Värmland 15,2         Värmland 16,0          Värmland 16,5          Värmland 16,2          Värmland 16,2          Värmland 16,1          Värmland 15,6          *) SÅ 2003, tab. 58

Källor: BiSOS 1870:1, 1880:1, 1890:2 och 3, samtl.  tab. 1, 1900:1 tab. 2; SOS, Folkräkn. 1910, 1920, 1930, 1940, 1950 och 1960 del 1 tab. 1; FoB 1970:1 
tab. 2, FoB 1980:3 tab. 8,  FoB 1990:2 tab. 11; Bef.stat. 2000:3  tab. 4.1 



Tabell 4. Kommunerna i rangordning efter folkmängd åren 1865, 1890, 1930, 1970 och 2000

Kommunerna sorterade efter rangordning
1865 1890 1930 1970 2000

Bef.tal Rang Bef.tal Rang Bef.tal Rang Bef.tal Rang Bef.tal Rang
Arvika 32 018               1         Karlstad 30 036               1         Karlstad 44 743               1         Karlstad 72 290               1         Karlstad 80 323               1         
Karlstad 27 484               2         Arvika 28 726               2         Arvika 31 240               2         Kr.-hamn 27 780               2         Arvika 26 188               2         
Torsby 26 862               3         Torsby 24 073               3         Torsby 23 933               3         Arvika 27 292               3         Kr.-hamn 24 297               3         
Sunne 26 667               4         Sunne 23 946               4         Kr.-hamn 22 045               4         Säffle 20 262               4         Säffle 16 639               4         
Säffle 25 065               5         Säffle 21 017               5         Sunne 20 650               5         Hagfors 19 533               5         Hammarö 14 162               5         
Årjäng 20 414               6         Hagfors 19 203               6         Hagfors 20 523               6         Torsby 16 926               6         Hagfors 14 059               6         
Filipstad 17 321               7         Filipstad 19 047               7         Säffle 19 519               7         Filipstad 16 253               7         Torsby 13 725               7         
Kr.-hamn 16 880               8         Årjäng 18 754               8         Filipstad 17 200               8         Sunne 14 056               8         Sunne 13 619               8         
Hagfors 16 606               9         Kr.-hamn 17 975               9         Årjäng 14 826               9         Hammarö 10 679               9         Kil 11 912                9         
Eda 12 501               10       Eda 12 319               10       Eda 12 993               10       Grums 10 350               10       Filipstad 11 598                10       
Forshaga 9 463                 11        Forshaga 9 918                 11        Forshaga 10 575               11        Eda 9 999                 11        Forshaga 11 589                11        
Kil 9 113                  12       Kil 8 931                 12       Kil 7 948                 12       Årjäng 9 988                 12       Årjäng 9 790                 12       
Grums 8 166                 13       Grums 8 286                 13       Grums 7 766                 13       Forshaga 9 477                 13       Grums 9 551                 13       
Storfors 6 442                 14       Storfors 5 710                 14       Storfors 5 958                 14       Kil 8 284                 14       Eda 8 664                 14       
Munkfors 3 088                 15       Munkfors 4 009                 15       Munkfors 5 794                 15       Munkfors 5 720                 15       Storfors 4 725                 15       
Hammarö 1 663                 16       Hammarö 1 589                 16       Hammarö 4 886                 16       Storfors 5 609                 16       Munkfors 4 162                 16       

Rangordning för respektive kommun, här i bokstavsordning
1865 1890 1930 1970 2000

Arvika 1 2 2 3 2
Eda 10 10 10 11 14
Filipstad 7 7 8 7 10
Forshaga 11 11 11 13 11

Grums 13 13 13 10 13
Hagfors 9 6 6 5 6
Hammarö 16 16 16 9 5
Karlstad 2 1 1 1 1

Kil 12 12 12 14 9
Kr.-hamn 8 9 4 2 3
Munkfors 15 15 15 15 16
Storfors 14 14 14 16 15

Sunne 4 4 5 8 8
Säffle 5 5 7 4 4
Torsby 3 3 3 6 7
Årjäng 6 8 9 12 12

Källor: BiSOS 1870 del 1, tab. 1, 1890 del 2 och 3,  tab. 1; SOS, Folkräkn. 1930 del 1 tab. 1; FoB 1970:1 tab. 2; Befolkningsstatistik 2000:3  tab. 4.1



Tabell 5. Befolkningen (härader och städer) fördelad efter personlig yrkesutbildning år 1910

Härad Befolkningen efter yrke år 1910, antal
Jordbruk Industri Handel, samf. Allm. tjänster m.m. Husligt arb. Utan ang. yrke Tjänster S:a S:a exkl. husl. + ut. y.

Färnebo 7 850                      7 252                            922                       320                                  209                   2 345                       1 242                 18 898               16 344                                  
Nyeds 3 455                      955                               206                       121                                  41                     714                          327                    5 492                 4 737                                    
Ölme 3 154                      306                               249                       148                                  158                   560                          397                    4 575                 3 857                                    
Väse 5 118                      1 209                            305                       156                                  129                   663                          461                    7 580                 6 788                                    
Visnums 5 107                      1 708                            328                       244                                  67                     790                          572                    8 244                 7 387                                    
Kils 8 849                      5 449                            1 344                    320                                  203                   1 557                       1 664                 17 722               15 962                                  
Karlstads 3 846                      4 719                            816                       193                                  207                   845                          1 009                 10 626               9 574                                    
Hrums 4 932                      4 181                            605                       248                                  260                   921                          853                    11 147               9 966                                    
Gillberga 9 668                      3 055                            465                       324                                  86                     1 177                       789                    14 775               13 512                                  
Näs 7 445                      2 294                            1 085                    346                                  252                   1 096                       1 431                 12 518               11 170                                   
Nordmarks 14 541                    2 764                            592                       565                                  182                   1 199                       1 157                 19 843               18 462                                  
Jösse 18 363                    7 883                            2 171                    875                                  610                   3 182                       3 046                 33 084               29 292                                  
Älvdals 19 810                    6 414                            1 169                    586                                  432                   2 712                       1 755                 31 123               27 979                                  
Fryksdals 25 292                    3 915                            1 058                    748                                  463                   2 659                       1 806                 34 135               31 013                                  
Karlstads stad 502                         7 976                            3 585                    1 381                               1 430                2 318                       4 966                 17 192               13 444                                  
Kristineh. stad 455                         3 433                            2 100                    635                                  898                   1 240                       2 735                 8 761                 6 623                                    
Filipstads stad 351                         1 704                            726                       229                                  274                   1 136                       955                    4 420                 3 010                                    
Värmland 138 738                 65 217                          17 726                 7 439                               5 901               25 114                    25 165               260 135            229 120                                
Hela riket -                      -                      -                                         

Befolkningen efter yrke år 1910, efter utproportionering av "husligt. arb." samt "utan ang. yrke", procent
Jordbruk Industri Tjänster Summa

Färnebo 46,9 44,7 8,5 100,0
Nyeds 71,7 20,5 7,8 100,0
Ölme 80,3 8,0 11,6 100,0
Väse 74,2 18,1 7,7 100,0
Visnums 67,8 23,4 8,7 100,0
Kils 54,1 34,4 11,6 100,0
Karlstads 39,0 49,4 11,6 100,0
Hrums 48,2 42,2 9,5 100,0
Gillberga 70,4 23,0 6,6 100,0
Näs 65,1 20,7 14,3 100,0
Nordmarks 77,6 15,2 7,1 100,0
Jösse 61,2 27,1 11,6 100,0
Älvdals 69,7 23,3 7,1 100,0
Fryksdals 80,5 12,9 6,6 100,0
Karlstads stad 3,5 57,1 39,4 100,0
Kristineh. stad 6,4 49,8 43,8 100,0
Filipstads stad 11,0 55,0 34,0 100,0
Värmland 59,1 28,7 12,3 100,0
Hela riket 48,4 32,3 19,3 100,0

Källa: Folkräkningen den 31 december 1910:III, tab C och 4



Tabell 6. Befolkningen (härader och städer) fördelad efter yrke och näringstillhörighet år 1920

Härad Befolkningen efter yrke år 1920, antal
Jordbruk Industri Handel, samf. Allm. tjänster m.m. Husligt arb. F.d. yrkesutöv. Tjänster S:a S:a exkl. husl. + f.d.

Färnebo 7 446                      7 362                            1 064                    380                                  536                   1 481                       1 444                 18 269               16 252                                  
Visnums 4 851                      2 186                            227                       133                                  194                   605                          360                    8 196                 7 397                                    
Ölme 3 006                      566                               235                       64                                    184                   344                          299                    4 399                 3 871                                    
Väse 4 857                      1 404                            294                       129                                  324                   661                          423                    7 669                 6 684                                    
Karlstads 3 369                      7 668                            1 093                    288                                  338                   816                          1 381                 13 572               12 418                                  
Kils 7 920                      7 190                            1 601                    343                                  534                   1 395                       1 944                 18 983               17 054                                  
Grujms 4 701                      3 825                            485                       193                                  259                   766                          678                    10 229               9 204                                    
Näs 6 692                      3 017                            1 294                    314                                  377                   1 023                       1 608                 12 717               11 317                                   
Gillberga 8 544                      3 420                            439                       260                                  286                   1 013                       699                    13 962               12 663                                  
Nordmarks 13 258                    3 055                            661                       388                                  361                   851                          1 049                 18 574               17 362                                  
Jösse 16 659                    7 502                            1 324                    616                                  674                   2 265                       1 940                 29 040               26 101                                  
Fryksdals 24 155                    5 251                            1 567                    653                                  798                   2 319                       2 220                 34 743               31 626                                  
Älvdals 18 478                    8 243                            1 330                    531                                  856                   2 037                       1 861                 31 475               28 582                                  
Nyeds 3 327                      1 495                            294                       112                                   239                   555                          406                    6 022                 5 228                                    
Karlstads stad 496                         9 144                            4 857                    1 807                               1 113                1 831                       6 664                 19 248               16 304                                  
Kristineh. stad 405                         4 945                            3 235                    1 116                                533                   1 280                       4 351                 11 514               9 701                                    
Arvika stad 77                           3 207                            1 084                    289                                  191                   496                          1 373                 5 344                 4 657                                    
Filipstads stad 331                         2 126                            1 000                    270                                  244                   754                          1 270                 4 725                 3 727                                    
Värmland 128 572                 81 606                          22 084                 7 886                               8 041               20 492                    29 970               268 681            240 148                                
Hela riket 2 266 775               1 851 212                     757 943                271 270                           219 384            537 905                   1 029 213          5 904 489          5 147 200                             

Befolkningen efter yrke år 1920, efter utproportionering av "husligt. arb." samt " f.d. yrkesutöv."
Jordbruk Industri Tjänster Summa

Färnebo 45,7 44,8 9,5 100,0
Visnums 65,5 29,2 5,3 100,0
Ölme 77,3 14,4 8,2 100,0
Väse 72,4 20,7 6,8 100,0
Karlstads 27,1 61,0 11,9 100,0
Kils 46,3 41,6 12,1 100,0
Grujms 51,0 41,1 7,9 100,0
Näs 58,7 26,2 15,1 100,0
Gillberga 67,3 26,7 6,0 100,0
Nordmarks 76,1 17,4 6,5 100,0
Jösse 63,6 28,4 8,0 100,0
Fryksdals 76,1 16,4 7,5 100,0
Älvdals 64,5 28,5 7,0 100,0
Nyeds 63,4 28,2 8,3 100,0
Karlstads stad 3,0 54,2 42,9 100,0
Kristineh. stad 4,1 49,1 46,9 100,0
Arvika stad 1,6 67,2 31,1 100,0
Filipstads stad 8,7 55,5 35,8 100,0
Värmland 53,2 33,5 13,3 100,0
Hela riket 44,0 35,0 21,0 100,0

Källa: Folkräkningen den 31 december 1920:IV, tab, A, 3 och 4



Tabell 7. Befolkningen fördelad efter yrke och näringslivstillhörighet år 1930

Kommun Befolkningen efter näringsgren år 1930, antal
Jordbruk Ind, h-verk, bygg Handel, samf. Allm. förv.tjänster Husligt arb. F.d. yrkesutöv.+ övr. Tjänster S:a S:a exkl. husl. + f.d.

Arvika 13 725                      10 540                           2 816                    1 058                               761                       2 340                                     3 874                 31 240               28 139                              
Eda 6 741                        3 753                             1 015                    327                                  325                       832                                        1 342                 12 993               11 836                              
Filipstad 5 834                        6 182                             2 120                    663                                  757                       1 644                                     2 783                 17 200               14 798                              
Forshaga 4 183                        4 666                             967                       332                                  396                       779                                        1 299                 11 323               10 148                              
Grums 3 211                        3 261                             423                       146                                  209                       516                                        569                    7 766                 7 041                                
Hagfors 9 490                        7 146                             1 485                    484                                  595                       1 323                                     1 969                 20 523               18 605                              
Hammarö 699                           3 473                             282                       106                                  163                       163                                        388                    4 886                 4 560                                
Karlstad 11 378                      16 142                           8 098                    2 989                               1 912                    3 476                                     11 087                43 995               38 607                              
Kil 4 377                        1 261                             1 140                    196                                  306                       668                                        1 336                 7 948                 6 974                                
Kristinehamn 6 504                        7 097                             4 295                    1 418                               769                       1 962                                     5 713                 22 045               19 314                              
Munkfors 1 082                        3 625                             337                       174                                  111                        465                                        511                     5 794                 5 218                                
Storfors 2 847                        2 023                             326                       227                                  200                       335                                        553                    5 958                 5 424                                
Sunne 13 323                      3 265                             1 399                    540                                  632                       1 491                                     1 939                 20 650               18 527                              
Säffle 9 710                        5 612                             2 016                    526                                  532                       1 123                                     2 542                 19 519               17 864                              
Torsby 17 848                      2 433                             1 125                    639                                  723                       1 165                                     1 764                 23 933               22 045                              
Årjäng 10 271                      2 065                             1 073                    443                                  287                       687                                        1 516                 14 826               13 852                              
Summa 121 223                   82 544                          28 917                  10 268                             8 678                   18 969                                  39 185               270 599            242 952                           
Hela riket 2 134 667                 1 946 657                      952 562                325 002                           238 020                545 283                                 1 277 564          6 142 191          5 358 888                         

Befolkningen efter näringsgren år 1930, procent
Jordbruk Industri Handel, samf. Allm. förv.tjänster Husligt arb. F.d. yrkesutöv.+ övr. Tjänster S:a

Arvika 48,8 37,5 13,8 100,0
Eda 57,0 31,7 11,3 100,0
Filipstad 39,4 41,8 18,8 100,0
Forshaga 41,2 46,0 12,8 100,0
Grums 45,6 46,3 8,1 100,0
Hagfors 51,0 38,4 10,6 100,0
Hammarö 15,3 76,2 8,5 100,0
Karlstad 29,5 41,8 28,7 100,0
Kil 62,8 18,1 19,2 100,0

Kristinehamn 33,7 36,7 29,6 100,0
Munkfors 20,7 69,5 9,8 100,0
Storfors 52,5 37,3 10,2 100,0
Sunne 71,9 17,6 10,5 100,0
Säffle 54,4 31,4 14,2 100,0
Torsby 81,0 11,0 8,0 100,0
Årjäng 74,1 14,9 10,9 100,0
Värmland 49,9 34,0 16,1 100,0
Hela riket 39,8 36,3 23,8 100,0

Källa: Folkräkningen den 31 december 1930 del III, tabell 1, 3 och 7



Tabell 8. Befolkningen fördelad efter yrke och näringstillhörighet år 1940

Kommun Befolkningen efter näringsgren år 1940, antal
Jordbruk Ind, h-verk, bygg Samf. Handel Allm. förv.tj. Husligt arb. Ospec. verksamh. Tjänster S:a S:a exkl. husl.+ ospec.

Arvika 13 151                10 989                           3 657               -                 1 512                 1 764                 -                                     5 169               31 073                29 309                                       
Eda 6 308                  3 466                             1 206               -                 462                    735                    -                                     1 668               12 177                11 442                                       
Filipstad 4 610                  7 428                             2 298               -                 771                    1 255                 -                                     3 069               16 362                15 107                                       
Forshaga 3 555                  4 357                             1 097               -                 383                    759                    -                                     1 480               10 151                9 392                                         
Grums 3 146                  3 685                             686                  -                 213                    410                    -                                     899                  8 140                  7 730                                         
Hagfors 7 969                  8 755                             1 726               -                 633                    1 075                 -                                     2 359               20 158                19 083                                       
Hammarö 709                     4 437                             452                  -                 191                    267                    -                                     643                  6 056                  5 789                                         
Karlstad 10 305                17 949                           4 285               6 059            4 630                 2 332                 1 089                                14 974             46 649                43 228                                       
Kil 4 127                  1 245                             1 301               -                 307                    473                    -                                     1 608               7 453                  6 980                                         
Kristinehamn 5 794                  8 022                             2 684               2 157            1 931                 1 160                 397                                   6 772               22 145                20 588                                       
Munkfors 960                     4 040                             448                  -                 232                    311                    -                                     680                  5 991                  5 680                                         
Storfors 2 376                  2 718                             380                  -                 283                    265                    -                                     663                  6 022                  5 757                                         
Sunne 12 079                2 911                             1 648               -                 721                    2 055                 -                                     2 369               19 414                17 359                                       
Säffle 9 474                  5 620                             2 434               -                 850                    1 045                 -                                     3 284               19 423                18 378                                       
Torsby 16 586                2 564                             1 668               -                 881                    1 221                 -                                     2 549               22 920                21 699                                       
Årjäng 9 598                  1 870                             1 360               -                 655                    565                    -                                     2 015               14 048                13 483                                       
Summa 110 747             90 056                          27 330             8 216           14 655              15 692              1 486                               50 201             268 182             251 004                                    
Hela riket 2 032 839           2 276 562                      469 076           688 909        484 777             196 831             222 438                            1 642 762        6 371 432           5 952 163                                  
Anmärkning: Samfärdsel och handel respektive husligt arbete och ospecificerad verksamhet är i SCBs tabeller sammanräknade för samtliga, utom för städer över 10.000 inv.

Befolkningen efter näringsgren år 1940, procent
Jordbruk Ind, h-verk, bygg Samf. Handel Allm. förv.tj. Husligt arb. Ospec. verksamh. Tjänster S:a exkl. husl.arb & osp.

Arvika 44,9 37,5 17,6 100,0
Eda 55,1 30,3 14,6 100,0
Filipstad 30,5 49,2 20,3 100,0
Forshaga 37,9 46,4 15,8 100,0
Grums 40,7 47,7 11,6 100,0
Hagfors 41,8 45,9 12,4 100,0
Hammarö 12,2 76,6 11,1 100,0
Karlstad 23,8 41,5 34,6 100,0
Kil 59,1 17,8 23,0 100,0

Kristinehamn 28,1 39,0 32,9 100,0
Munkfors 16,9 71,1 12,0 100,0
Storfors 41,3 47,2 11,5 100,0
Sunne 69,6 16,8 13,6 100,0
Säffle 51,6 30,6 17,9 100,0
Torsby 76,4 11,8 11,7 100,0
Årjäng 71,2 13,9 14,9 100,0
Värmland 44,1 35,9 20,0 100,0
Hela riket 34,2 38,2 27,6 100,0

Källa: Folkräkningen den 31 december 1940 del III, tabell 1, 4 och 8



Tabell 9. Befolkningen fördelad efter yrke och näringstillhörighet år 1950

Kommun Hela befolkningen efter näringsgren år 1950, antal
Jordbruk Gruvbr. Ind, h-verk Samf. Handel Off. Tjänster Husligt arb. Summa Ospec. verksamh.

Arvika 10 110                      12 325                      1 764                        3 005                        2 085                        608                           30 889                      992                                      
Eda 5 006                        4 029                        885                           754                           551                           193                           11 848                      430                                      
Filipstad 3 599                        888                           8 637                        1 530                        1 334                        1 099                        517                           18 217                      613                                      
Forshaga 2 171                        5 475                        517                           744                           466                           187                           9 869                        309                                      
Grums 2 462                        4 632                        533                           460                           314                           178                           8 805                        226                                      
Hagfors 5 913                        9                               9 636                        1 198                        1 127                        777                           442                           19 833                      731                                      
Hammarö 533                           5 876                        332                           514                           294                           105                           7 824                        170                                      
Karlstad 8 401                        23 222                      4 282                        8 913                        6 843                        1 251                        54 837                      1 925                                   
Kil 3 329                        1 843                        1 031                        622                           377                           175                           7 570                        193                                      
Kristinehamn 4 564                        2                               11 004                      3 051                        2 821                        3 341                        595                           25 998                      620                                      
Munkfors 688                           4 226                        217                           421                           297                           147                           6 110                        114                                      
Storfors 1 959                        4                               3 230                        262                           265                           332                           130                           6 317                        135                                      
Sunne 9 953                        3 988                        1 071                        1 258                        795                           414                           18 182                      703                                      
Säffle 7 459                        6 995                        1 223                        1 449                        980                           410                           19 013                      497                                      
Torsby 13 607                      -                             3 745                        915                           1 461                        1 071                        535                           22 166                      832                                      
Årjäng 7 964                        2 018                        926                           809                           763                           203                           13 038                      355                                      
Summa 87 718                     903                          110 881                   19 737                     25 957                     20 385                     6 090                       280 516                   8 845                                  
Hela riket 1 647 261                 2 884 292                 600 257                    917 785                    675 456                    138 406                    7 041 829                 178 372                               

Hela befolkningen efter näringsgrenssektorer år 1950, procent *)
Jordbruk Industri Tjänster

Arvika 34,0 41,8 24,2 100,0
Eda 43,7 36,2 20,1 100,0
Filipstad 21,1 54,3 24,6 100,0
Forshaga 23,3 57,4 19,4 100,0
Grums 29,0 54,1 16,9 100,0
Hagfors 31,3 50,8 17,9 100,0
Hammarö 7,7 76,4 15,9 100,0
Karlstad 16,7 44,5 38,8 100,0
Kil 45,0 25,9 29,1 100,0
Kristinehamn 18,5 43,8 37,7 100,0
Munkfors 12,0 70,3 17,7 100,0
Storfors 31,9 52,5 15,7 100,0
Sunne 56,3 24,3 19,5 100,0
Säffle 40,3 38,4 21,4 100,0
Torsby 62,9 19,1 18,0 100,0
Årjäng 62,2 17,1 20,7 100,0
Värmland 32,5 41,7 25,7 100,0
Hela riket 24,4 42,5 33,1 100,0
*) En utproportionering har gjorts av "Ospec. verksamhet" med 40 % till "Jordbruk" och 60 % till "Industri".

Källa: Folkräkningen den 31 december 1950 del IV, tabell A och 1. Anm: Utproportioneringen av "Ospec. verksamhet" har gjorts utifrån en jämförelse mellan 
tabeller för hela riket i Folkräkningen och i Historisk statistik (enda tillgängliga jämförelse).



Tabell 10. Förvärvsarbetande dagbefolkning (minst halv normal arbetstid) efter näringsgren (ISIC 58) år 1960

Kommun Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren (ISIC 58) år 1960, antal Förv.arb. dagbef.
Jord- & skogsbr. Industri (m. gruv.) Bygg & anläggn. Handel Samfärdsel Tjänster (inkl. ospec.) S:a förv.arb. Totala nattbef.  av totala nattbef.

Arvika*) 2 660                        4 110                        955                           1 357                     714                               2 176                              11 972                      29 581                  40,5                                
Eda 1 335                        1 702                        403                           367                        327                               454                                 4 588                        11 112                   41,3                                
Filipstad 1 293                        3 803                        585                           725                        519                               1 228                              8 153                        18 697                  43,6                                
Forshaga 802                           1 873                        283                           307                        171                               415                                 3 851                        9 917                    38,8                                
Grums*) 639                           2 244                        401                           283                        190                               416                                 4 173                        10 053                  41,5                                
Hagfors 2 106                        3 328                        707                           744                        547                               1 042                              8 474                        20 987                  40,4                                
Hammarö 99                             2 733                        329                           237                        117                                447                                 3 962                        10 407                  38,1                                
Karlstad*) 2 448                        10 361                      3 004                        4 841                     1 943                            6 746                              29 343                      62 364                  47,1                                
Kil*) 818                           633                           273                           254                        438                               349                                 2 765                        7 656                    36,1                                
Kristinehamn*) 1 304                        4 541                        864                           1 487                     1 023                            2 947                              12 166                      27 951                  43,5                                
Munkfors 221                           1 662                        193                           246                        104                               296                                 2 722                        6 238                    43,6                                
Storfors 552                           1 209                        148                           156                        116                                327                                 2 508                        6 376                    39,3                                
Sunne 2 626                        1 141                        448                           590                        387                               895                                 6 087                        16 638                  36,6                                
Säffle 2 069                        3 216                        700                           795                        493                               1 082                              8 355                        19 738                  42,3                                
Torsby 4 064                        703                           1 594                        702                        479                               1 286                              8 828                        21 158                  41,7                                
Årjäng 2 187                        506                           368                           352                        325                               595                                 4 333                        11 459                  37,8                                
Summa 25 223                     43 765                     11 255                     13 443                  7 893                            20 701                           122 280                   290 332               42,1                                
Hela riket 446 952                    1 167 877                 294 993                    438 526                 241 858                        653 878                          3 244 084                 7 495 316             43,3                                

De tre näringslivssektorerna, antal De tre näringslivssektorerna, procent
Jordbruk Industri Tjänster Summa Jordbruk Industri Tjänster Summa

Arvika*) 2 660                        5 065                        4 247                        11 972                   Arvika*) 22,2 42,3 35,5 100,0
Eda 1 335                        2 105                        1 148                        4 588                     Eda 29,1 45,9 25,0 100,0
Filipstad 1 293                        4 388                        2 472                        8 153                     Filipstad 15,9 53,8 30,3 100,0
Forshaga 802                           2 156                        893                           3 851                     Forshaga 20,8 56,0 23,2 100,0
Grums*) 639                           2 645                        889                           4 173                     Grums*) 15,3 63,4 21,3 100,0
Hagfors 2 106                        4 035                        2 333                        8 474                     Hagfors 24,9 47,6 27,5 100,0
Hammarö 99                             3 062                        801                           3 962                     Hammarö 2,5 77,3 20,2 100,0
Karlstad*) 2 448                        13 365                      13 530                      29 343                   Karlstad*) 8,3 45,5 46,1 100,0
Kil*) 818                           906                           1 041                        2 765                     Kil*) 29,6 32,8 37,6 100,0
Kristinehamn*) 1 304                        5 405                        5 457                        12 166                   Kristinehamn*) 10,7 44,4 44,9 100,0
Munkfors 221                           1 855                        646                           2 722                     Munkfors 8,1 68,1 23,7 100,0
Storfors 552                           1 357                        599                           2 508                     Storfors 22,0 54,1 23,9 100,0
Sunne 2 626                        1 589                        1 872                        6 087                     Sunne 43,1 26,1 30,8 100,0
Säffle 2 069                        3 916                        2 370                        8 355                     Säffle 24,8 46,9 28,4 100,0
Torsby 4 064                        2 297                        2 467                        8 828                     Torsby 46,0 26,0 27,9 100,0
Årjäng 2 187                        874                           1 272                        4 333                     Årjäng 50,5 20,2 29,4 100,0
Värmland 25 223                     55 020                     42 037                     122 280                Värmland 20,6 45,0 34,4 100,0
Hela riket 446 952                    1 462 870                 1 334 262                 3 244 084              Hela riket 13,8 45,1 41,1 100,0
*) Uppgifter för den förvärvsarbetande nattbefolkningen har fått användas här för del av landskommun, då uppgifter för den förvärvsarbetande dagbefolkningen ej finns på församlingsnivå.

Källor: Folkräkningen den 1 november 1960 del VIII, tabell A och 2 för den förvärvsarbetande dagbefolkning, samt del I tabell 1 för den totala 
nattbefolkningen



Tabell 11. Förvärvsarbetande dagbefolkning (20-w arb.tim. per vecka) efter näringsgren (SNI 69) år 1970

Kommun Förvärvsarbetande dagbefolkning (20-w arb.tim.) efter näringsgren (SNI 69) år 1970, antal Off.förv. & andra Förv.arb. dagbef.
Jord- & skogsbr. Industri (m. gruv.) Byggn.ind. Handel Samfärdsel Bank & försäkr. tjänster, inkl. ospec. S:a förv.arb. Totala dagbef.  av totala dagbef.

Arvika 1 267                     3 318                        1 035                   1 106                  515                     227                   2 538                         10 006                  27 119                  36,9                               
Eda 584                        1 748                        317                      267                     181                     34                     436                            3 567                    9 867                    36,2                               
Filipstad 561                        3 125                        568                      618                     328                     150                   1 295                         6 645                    16 320                  40,7                               
Forshaga 451                        1 201                        337                      240                     151                     93                     460                            2 933                    8 771                    33,4                               
Grums 386                        2 166                        610                      294                     188                     74                     471                            4 189                    10 276                  40,8                               
Hagfors 1 010                     3 239                        524                      643                     370                     117                    1 215                         7 118                    19 296                  36,9                               
Hammarö 89                          2 324                        302                      240                     59                       57                     826                            3 897                    9 969                    39,1                               
Karlstad 1 624                     8 508                        3 728                   5 890                  2 422                  1 961                8 912                         33 045                  74 233                  44,5                               
Kil 424                        1 022                        293                      216                     386                     33                     382                            2 756                    7 827                    35,2                               
Kristinehamn 835                        4 251                        939                      1 372                  848                     340                   3 486                         12 071                  27 918                  43,2                               
Munkfors 127                        1 388                        133                      202                     60                       31                     375                            2 316                    5 900                    39,3                               
Storfors 315                        1 196                        100                      101                     72                       25                     327                            2 136                    5 374                    39,7                               
Sunne 1 507                     1 030                        439                      471                     229                     72                     849                            4 597                    13 460                  34,2                               
Säffle 1 262                     3 161                        720                      780                     342                     151                   1 436                         7 852                    20 115                  39,0                               
Torsby 1 717                     865                           582                      579                     343                     72                     1 223                         5 381                    16 283                  33,0                               
Årjäng 926                        952                           282                      354                     215                     38                     608                            3 375                    9 624                    35,1                               
Värmland 13 085                  39 494                     10 909                 13 373               6 709                 3 475                24 839                      111 884               282 352               39,6                               
Hela riket 269 282                 1 029 756                 316 714               479 868              227 640              166 999            832 346                     3 322 605             

De tre näringslivssektorerna, antal De tre näringslivssektorerna, procent
Jordbruk Industri Tjänster Summa Jordbruk Industri Tjänster Summa

Arvika 1 267                     4 353                        4 386                   10 006                Arvika 12,7 43,5 43,8 100,0
Eda 584                        2 065                        918                      3 567                  Eda 16,4 57,9 25,7 100,0
Filipstad 561                        3 693                        2 391                   6 645                  Filipstad 8,4 55,6 36,0 100,0
Forshaga 451                        1 538                        944                      2 933                  Forshaga 15,4 52,4 32,2 100,0
Grums 386                        2 776                        1 027                   4 189                  Grums 9,2 66,3 24,5 100,0
Hagfors 1 010                     3 763                        2 345                   7 118                  Hagfors 14,2 52,9 32,9 100,0
Hammarö 89                          2 626                        1 182                   3 897                  Hammarö 2,3 67,4 30,3 100,0
Karlstad 1 624                     12 236                      19 185                 33 045                Karlstad 4,9 37,0 58,1 100,0
Kil 424                        1 315                        1 017                   2 756                  Kil 15,4 47,7 36,9 100,0
Kristinehamn 835                        5 190                        6 046                   12 071                Kristinehamn 6,9 43,0 50,1 100,0
Munkfors 127                        1 521                        668                      2 316                  Munkfors 5,5 65,7 28,8 100,0
Storfors 315                        1 296                        525                      2 136                  Storfors 14,7 60,7 24,6 100,0
Sunne 1 507                     1 469                        1 621                   4 597                  Sunne 32,8 32,0 35,3 100,0
Säffle 1 262                     3 881                        2 709                   7 852                  Säffle 16,1 49,4 34,5 100,0
Torsby 1 717                     1 447                        2 217                   5 381                  Torsby 31,9 26,9 41,2 100,0
Årjäng 926                        1 234                        1 215                   3 375                  Årjäng 27,4 36,6 36,0 100,0
Värmland 13 085                  50 403                     48 396                 111 884             Värmland 11,7 45,0 43,3 100,0
Hela riket 269 282                 1 346 470                 1 706 853            3 322 605           Hela riket 8,1 40,5 51,4 100,0

Källa: FoB, Folk- och Bostadsräkningen 1970 del 8,  tab. C och tab. 4 för förvärvsarbetande dagbefolkning, tab. 1 för totala dagbefolkningen



Tabell 12. Förvärvsarbetande dagbefolkning (20-w arb.tim. per vecka) efter näringsgren (SNI 69) år 1980

Kommun Förvärvsarbetande dagbefolkning (20-w tim/vecka) efter näringsgren (SNI 69) år 1980, antal Off.förv. & andra S:a förv.arb.
Jord- & skogsbr. Gruvor m.m. Tillv.industri El, gas, vatten Byggn.ind. Handel Samfärdsel Bank & försäkr. tjänster, inkl. ospec. dagbef.

Arvika 839                        5                         3 648                     75                        706                   1 164                  548                     546                     3 469                            11 000                            
Eda 397                        -                       1 551                     37                        227                   352                     188                     64                       753                               3 569                             
Filipstad 314                        39                       2 682                     25                        440                   601                     302                     187                     1 590                            6 180                             
Forshaga 346                        -                       786                        50                        156                   315                     125                     184                     1 022                            2 984                             
Grums 305                        1                         2 036                     33                        211                    308                     180                     87                       939                               4 100                             
Hagfors 612                        15                       2 889                     72                        485                   617                     324                     216                     1 825                            7 055                             
Hammarö 53                          -                       2 176                     14                        228                   248                     57                       88                       1 384                            4 248                             
Karlstad 1 219                     49                       7 039                     179                      3 455                6 532                  2 997                  3 119                   14 784                          39 373                           
Kil 317                        -                       937                        13                        319                   312                     442                     114                      763                               3 217                             
Kristinehamn 605                        10                       4 202                     36                        614                   1 152                  781                     472                     4 403                            12 275                           
Munkfors 72                          -                       1 135                     142                      114                    168                     51                       43                       571                               2 296                             
Storfors 192                        -                       807                        17                        86                     99                       51                       49                       401                               1 702                             
Sunne 1 026                     12                       1 152                     53                        434                   535                     212                     134                     1 344                            4 902                             
Säffle 880                        5                         2 421                     91                        473                   738                     322                     249                     2 172                            7 351                             
Torsby 1 182                     25                       1 202                     53                        461                   530                     330                     118                      1 962                            5 863                             
Årjäng 561                        1                         1 161                     22                        229                   425                     220                     71                       863                               3 553                             
Värmland 8 920                    162                     35 824                  912                      8 638                14 096               7 130                 5 741                  38 245                         119 668                         
Hela riket 206 350                 16 047                937 221                 33 948                 269 867            506 991              269 079              258 135              1 255 310                     3 752 948                      

De tre näringslivssektorerna, antal De tre näringslivssektorerna, procent
Jordbruk Industri Tjänster Summa Jordbruk Industri Tjänster Summa

Arvika 839                        4 434                  5 727                     11 000                  Arvika 7,6 40,3 52,1 100,0
Eda 397                        1 815                  1 357                     3 569                   Eda 11,1 50,9 38,0 100,0
Filipstad 314                        3 186                  2 680                     6 180                   Filipstad 5,1 51,6 43,4 100,0
Forshaga 346                        992                     1 646                     2 984                   Forshaga 11,6 33,2 55,2 100,0
Grums 305                        2 281                  1 514                     4 100                   Grums 7,4 55,6 36,9 100,0
Hagfors 612                        3 461                  2 982                     7 055                   Hagfors 8,7 49,1 42,3 100,0
Hammarö 53                          2 418                  1 777                     4 248                   Hammarö 1,2 56,9 41,8 100,0
Karlstad 1 219                     10 722                27 432                   39 373                 Karlstad 3,1 27,2 69,7 100,0
Kil 317                        1 269                  1 631                     3 217                   Kil 9,9 39,4 50,7 100,0
Kristinehamn 605                        4 862                  6 808                     12 275                 Kristinehamn 4,9 39,6 55,5 100,0
Munkfors 72                          1 391                  833                        2 296                   Munkfors 3,1 60,6 36,3 100,0
Storfors 192                        910                     600                        1 702                   Storfors 11,3 53,5 35,3 100,0
Sunne 1 026                     1 651                  2 225                     4 902                   Sunne 20,9 33,7 45,4 100,0
Säffle 880                        2 990                  3 481                     7 351                   Säffle 12,0 40,7 47,4 100,0
Torsby 1 182                     1 741                  2 940                     5 863                   Torsby 20,2 29,7 50,1 100,0
Årjäng 561                        1 413                  1 579                     3 553                   Årjäng 15,8 39,8 44,4 100,0
Värmland 8 920                    45 536                65 212                  119 668               Värmland 7,5 38,1 54,5 100,0
Hela riket 206 350                 1 257 083           2 289 515              3 752 948            Hela riket 5,5 33,5 61,0 100,0

Källa: FoB, Folk- och Bostadsräkningen 1980 del 6:2,  tab. 5 och tab. 10



Tabell 13. Förvärvsarbetande dagbefolkning (1-w arb.tim. per vecka) efter näringsgren (SNI 69) år 1990

Kommun Förvärvsarbetande dagbefolkning (1-w tim/vecka) efter näringsgren (SNI 69) år 1990, antal Off.förv. & andra S:a förv.arb.
Jord- & skogsbr. Gruvor m.m. Tillv.industri El, gas, vatten Byggn.ind. Handel Samfärdsel Bank & försäkr. tjänster, inkl. ospec. dagbef.

Arvika 747                        8                          3 364                     75                         831                   1 455                  559                     683                     5 187                            12 909                  
Eda 234                        -                        1 244                     31                         275                   484                     179                     106                     1 295                            3 848                    
Filipstad 394                        4                          2 389                     29                         375                   659                     297                     258                     2 237                            6 642                    
Forshaga 185                        -                        750                        49                         290                   314                     160                     106                     1 789                            3 643                    
Grums 183                        -                        1 966                     25                         293                   378                     183                     143                     1 435                            4 606                    
Hagfors 608                        24                        2 420                     73                         449                   671                     336                     338                     2 833                            7 752                    
Hammarö 84                          -                        1 652                     15                         299                   369                     115                     150                     2 026                            4 710                    
Karlstad 1 088                     34                        6 600                     341                       3 784                8 149                  3 819                  5 409                  20 800                          50 024                  
Kil 230                        -                        976                        8                           467                   483                     463                     171                     1 389                            4 187                    
Kristinehamn 434                        5                          3 370                     36                         657                   1 216                  811                     609                     5 554                            12 692                  
Munkfors 45                          -                        832                        73                         78                     214                     80                       72                       809                               2 203                    
Storfors 87                          -                        474                        12                         144                   118                     75                       61                       679                               1 650                    
Sunne 656                        10                        1 257                     38                         557                   899                     292                     221                     1 988                            5 918                    
Säffle 766                        15                        2 571                     60                         512                   737                     358                     378                     3 498                            8 895                    
Torsby 929                        16                        1 256                     57                         582                   763                     348                     215                     3 085                            7 251                    
Årjäng 440                        1                          1 260                     24                         370                   586                     223                     141                     1 528                            4 573                    
Värmland 7 110                    117                      32 381                  946                       9 963                17 495               8 298                 9 061                  56 132                         141 503               
Hela riket 164 624                 11 402                  906 300                 33 605                  307 935            621 559              319 445              383 271              1 743 352                     4 491 493             

De tre näringslivssektorerna, antal De tre näringslivssektorerna, procent
Jordbruk Industri Tjänster Summa Jordbruk Industri Tjänster Summa

Arvika 747                        4 278                   7 884                     12 909                  Arvika 5,8 33,1 61,1 100,0
Eda 234                        1 550                   2 064                     3 848                    Eda 6,1 40,3 53,6 100,0
Filipstad 394                        2 797                   3 451                     6 642                    Filipstad 5,9 42,1 52,0 100,0
Forshaga 185                        1 089                   2 369                     3 643                    Forshaga 5,1 29,9 65,0 100,0
Grums 183                        2 284                   2 139                     4 606                    Grums 4,0 49,6 46,4 100,0
Hagfors 608                        2 966                   4 178                     7 752                    Hagfors 7,8 38,3 53,9 100,0
Hammarö 84                          1 966                   2 660                     4 710                    Hammarö 1,8 41,7 56,5 100,0
Karlstad 1 088                     10 759                 38 177                   50 024                  Karlstad 2,2 21,5 76,3 100,0
Kil 230                        1 451                   2 506                     4 187                    Kil 5,5 34,7 59,9 100,0
Kristinehamn 434                        4 068                   8 190                     12 692                  Kristinehamn 3,4 32,1 64,5 100,0
Munkfors 45                          983                      1 175                     2 203                    Munkfors 2,0 44,6 53,3 100,0
Storfors 87                          630                      933                        1 650                    Storfors 5,3 38,2 56,5 100,0
Sunne 656                        1 862                   3 400                     5 918                    Sunne 11,1 31,5 57,5 100,0
Säffle 766                        3 158                   4 971                     8 895                    Säffle 8,6 35,5 55,9 100,0
Torsby 929                        1 911                    4 411                     7 251                    Torsby 12,8 26,4 60,8 100,0
Årjäng 440                        1 655                   2 478                     4 573                    Årjäng 9,6 36,2 54,2 100,0
Värmland 7 110                    43 407                 90 986                  141 503                Värmland 5,0 30,7 64,3 100,0
Hela riket 164 624                 1 259 242            3 067 627              4 491 493             Hela riket 3,7 28,0 68,3 100,0

Källa: FoB, Folk- och Bostadsräkningen 1990 del 5, tab. 22



Tabell 14. Förvärvsarbetande dagbefolkning (1-w arb.tim. per vecka) efter näringsgren (SNI 92) år 2000

Kommun Förvärvsarbetande dagbefolkning (1-w tim/vecka) efter näringsgren (SNI 92) år 2000, antal
*) Jord- & sk. Ind. + gruv. El, vatten, avf. Byggind. Handel + trsp. Pers. tjänst. Företagstj. Myndigh. FoU, utb. Sjukv.+soc.tj. Okänd

Arvika 288              2 744                  80                       674                    1 482                 637                 657                447                 850                 2 511                     183                     
Eda 101              1 092                  14                       150                    475                    218                 132                112                 253                 521                        61                       
Filipstad 41                1 726                  35                       241                    488                    243                 190                170                 374                 915                        71                       
Forshaga 83                652                     9                         156                    334                    151                 185                180                 270                 759                        70                       
Grums 67                1 523                  36                       155                    429                    155                 126                22                   258                 667                        82                       
Hagfors 156              1 416                  23                       366                    639                    265                 425                113                 412                 1 163                     144                     
Hammarö 38                1 405                  7                         242                    467                    217                 166                105                 397                 919                        54                       
Karlstad 401              5 186                  360                     2 799                 9 564                 3 228              6 203             2 792              3 780              8 460                     437                     
Kil 124              571                     24                       427                    539                    171                 191                168                 358                 655                        59                       
Kristinehamn 211               2 688                  65                       476                    1 500                 419                 584                956                 687                 2 285                     165                     
Munkfors 11                 704                     19                       69                      199                    84                   59                  61                   161                 321                        35                       
Storfors 29                334                     21                       116                    109                    42                   65                  50                   192                 298                        29                       
Sunne 217              1 139                  1                         411                    825                    540                 372                218                 421                 941                        89                       
Säffle 409              1 786                  39                       342                    830                    343                 444                175                 487                 1 805                     152                     
Torsby 384              852                     33                       340                    813                    410                 198                227                 532                 1 711                     103                     
Årjäng 116               1 118                   25                       199                    792                    233                 207                137                 307                 727                        73                       
Värmland 2 676           24 936                791                     7 163                19 485              7 356             10 204           5 933             9 739              24 658                  1 807                 
Hela riket 77 474         775 781              34 936                228 596             756 376             269 342          545 147         216 479          333 377          731 312                 83 050                

*) Utförligare kolumnrubriker
De tre näringslivssektorerna, antal De tre näringslivssektorerna, procent (enl. RAMS tabeller):

Jordbruk Industri Tjänster Summa Jordbruk Industri Tjänster Summa A+B jordbruk, skogsbruk, jakt
Arvika 288              3 498                  6 767                  10 553               Arvika 2,7 33,1 64,1 100,0och fiske
Eda 101              1 256                  1 772                  3 129                 Eda 3,2 40,1 56,6 100,0C+D utvinning av mineral samt
Filipstad 41                2 002                  2 451                  4 494                 Filipstad 0,9 44,5 54,5 100,0  tillverkningsindustri
Forshaga 83                817                     1 949                  2 849                 Forshaga 2,9 28,7 68,4 100,0E+90 energi- o vattenförsörjning
Grums 67                1 714                  1 739                  3 520                 Grums 1,9 48,7 49,4 100,0samt avfallshantering
Hagfors 156              1 805                  3 161                  5 122                 Hagfors 3,0 35,2 61,7 100,0F byggindustri
Hammarö 38                1 654                  2 325                  4 017                 Hammarö 0,9 41,2 57,9 100,0G+I handel; transport, 
Karlstad 401              8 345                  34 464                43 210               Karlstad 0,9 19,3 79,8 100,0magasinering; kommunikation
Kil 124              1 022                  2 141                  3 287                 Kil 3,8 31,1 65,1 100,0H+Oexkl90+P personliga och
Kristinehamn 211               3 229                  6 596                  10 036               Kristinehamn 2,1 32,2 65,7 100,0  kulturella tjänster
Munkfors 11                 792                     920                     1 723                 Munkfors 0,6 46,0 53,4 100,0J+Kexkl73 kreditinstitut,
Storfors 29                471                     785                     1 285                 Storfors 2,3 36,7 61,1 100,0 fastighetsförvaltn., företagstj.
Sunne 217              1 551                  3 406                  5 174                 Sunne 4,2 30,0 65,8 100,0L+Q civila myndigheter, försvar;
Säffle 409              2 167                  4 236                  6 812                 Säffle 6,0 31,8 62,2 100,0  internat. organisationer
Torsby 384              1 225                  3 994                  5 603                 Torsby 6,9 21,9 71,3 100,0M+73 forskn. o utv.; utb.
Årjäng 116               1 342                  2 476                  3 934                 Årjäng 2,9 34,1 62,9 100,0N enh för hälso- och sjukvård,
Värmland 2 676           32 890                79 182                114 748            Värmland 2,3 28,7 69,0 100,0socialtjänst; veterinärer
Hela riket 77 474         1 039 313           2 935 083           4 051 870          Hela riket 1,9 25,7 72,4 100,000 näringsgren okänd

Källa: SOS, SCBs registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS), <ssd.scb.se/databaser/makro/Product.asp?produktid=AM0207> [2003-10-17] 



Tabell 15. Kommunernas näringslivsandelar åren 1930, 1970 och 2000, kommunerna i bokstavsordning

De tre näringslivssektorerna, antal
1930 1970 2000

Jordbruk Industri Tjänster Jordbruk Industri Tjänster Jordbruk Industri Tjänster
Arvika 13 725                  10 540                 3 874                   1 267               4 353                 4 386                 288                   3 498                 6 767                 
Eda 6 741                    3 753                   1 342                   584                  2 065                 918                    101                   1 256                 1 772                 
Filipstad 5 834                    6 182                   2 783                   561                  3 693                 2 391                 41                     2 002                 2 451                 
Forshaga 4 183                    4 666                   1 299                   451                  1 538                 944                    83                     817                    1 949                 
Grums 3 211                    3 261                   569                      386                  2 776                 1 027                 67                     1 714                 1 739                 
Hagfors 9 490                    7 146                   1 969                   1 010               3 763                 2 345                 156                   1 805                 3 161                 
Hammarö 699                       3 473                   388                      89                    2 626                 1 182                 38                     1 654                 2 325                 
Karlstad 11 378                  16 142                 11 087                 1 624               12 236               19 185               401                   8 345                 34 464               
Kil 4 377                    1 261                   1 336                   424                  1 315                 1 017                 124                   1 022                 2 141                 
Kristinehamn 6 504                    7 097                   5 713                   835                  5 190                 6 046                 211                   3 229                 6 596                 
Munkfors 1 082                    3 625                   511                      127                  1 521                 668                    11                     792                    920                    
Storfors 2 847                    2 023                   553                      315                  1 296                 525                    29                     471                    785                    
Sunne 13 323                  3 265                   1 939                   1 507               1 469                 1 621                 217                   1 551                 3 406                 
Säffle 9 710                    5 612                   2 542                   1 262               3 881                 2 709                 409                   2 167                 4 236                 
Torsby 17 848                  2 433                   1 764                   1 717               1 447                 2 217                 384                   1 225                 3 994                 
Årjäng 10 271                  2 065                   1 516                   926                  1 234                 1 215                 116                   1 342                 2 476                 
Värmland 121 223               82 544                39 185                13 085            50 403              48 396               2 676               32 890               79 182              
Hela riket 2 134 667             1 946 657            1 277 564            269 282           1 346 470          1 706 853          77 474              1 039 313          2 935 083          
De tre näringslivssektorerna, procent

1930 1970 2000
Jordbruk Industri Tjänster Jordbruk Industri Tjänster Jordbruk Industri Tjänster

Arvika 48,8                      37,5                     13,8                     12,7                 43,5                   43,8                   2,73                  33,1                   64,1                   
Eda 57,0                      31,7                     11,3                     16,4                 57,9                   25,7                   3,23                  40,1                   56,6                   
Filipstad 39,4                      41,8                     18,8                     8,4                   55,6                   36,0                   0,91                  44,5                   54,5                   
Forshaga 41,2                      46,0                     12,8                     15,4                 52,4                   32,2                   2,91                  28,7                   68,4                   
Grums 45,6                      46,3                     8,1                       9,2                   66,3                   24,5                   1,90                  48,7                   49,4                   
Hagfors 51,0                      38,4                     10,6                     14,2                 52,9                   32,9                   3,05                  35,2                   61,7                   
Hammarö 15,3                      76,2                     8,5                       2,3                   67,4                   30,3                   0,95                  41,2                   57,9                   
Karlstad 29,5                      41,8                     28,7                     4,9                   37,0                   58,1                   0,93                  19,3                   79,8                   
Kil 62,8                      18,1                     19,2                     15,4                 47,7                   36,9                   3,77                  31,1                   65,1                   
Kristinehamn 33,7                      36,7                     29,6                     6,9                   43,0                   50,1                   2,10                  32,2                   65,7                   
Munkfors 20,7                      69,5                     9,8                       5,5                   65,7                   28,8                   0,64                  46,0                   53,4                   
Storfors 52,5                      37,3                     10,2                     14,7                 60,7                   24,6                   2,26                  36,7                   61,1                   
Sunne 71,9                      17,6                     10,5                     32,8                 32,0                   35,3                   4,19                  30,0                   65,8                   
Säffle 54,4                      31,4                     14,2                     16,1                 49,4                   34,5                   6,00                  31,8                   62,2                   
Torsby 81,0                      11,0                     8,0                       31,9                 26,9                   41,2                   6,85                  21,9                   71,3                   
Årjäng 74,1                      14,9                     10,9                     27,4                 36,6                   36,0                   2,95                  34,1                   62,9                   
Värmland 49,9                     34,0                    16,1                    11,7                45,0                  43,3                   2,33                 28,7                   69,0                  
Hela riket 39,8                     36,3                    23,8                    8,1                  40,5                   51,4                   1,91                  25,7                   72,4                   

Källor: Folkräkningen den 31 dec. 1930 del III, tab. 1, 3 och 7;  FoB 1970 del 8,  tab. C och tab. 4;  SOS, SCBs registerbaserade arb.markn.stat. (RAMS), 
<ssd.scb.se/databaser/makro/Product.asp?produktid=AM0207> [2003-10-17]



Tabell 16. Kommunernas näringslivsandelar åren 1930, 1970 och 2000, kommunerna i storleksordning

Andel för jordbruket i procent Andel för industrin i procent
1930 1970 2000 1930 1970 2000

Torsby 81,0                      Sunne 32,8                   Torsby 6,85                 Hammarö 76,2                      Hammarö 67,4                       Grums 48,7                      
Årjäng 74,1                      Torsby 31,9                   Säffle 6,00                 Munkfors 69,5                      Grums 66,3                       Munkfors 46,0                      
Sunne 71,9                      Årjäng 27,4                   Sunne 4,19                 Grums 46,3                      Munkfors 65,7                       Filipstad 44,5                      
Kil 62,8                      Eda 16,4                   Kil 3,77                 Forshaga 46,0                      Storfors 60,7                       Hammarö 41,2                      
Eda 57,0                      Säffle 16,1                   Eda 3,23                 Karlstad 41,8                      Eda 57,9                       Eda 40,1                      
Säffle 54,4                      Kil 15,4                   Hagfors 3,05                 Filipstad 41,8                      Filipstad 55,6                       Storfors 36,7                      
Storfors 52,5                      Forshaga 15,4                   Årjäng 2,95                 Hagfors 38,4                      Hagfors 52,9                       Hagfors 35,2                      
Hagfors 51,0                      Storfors 14,7                   Forshaga 2,91                 Arvika 37,5                      Forshaga 52,4                       Årjäng 34,1                      
Arvika 48,8                      Hagfors 14,2                   Arvika 2,73                 Storfors 37,3                      Säffle 49,4                       Arvika 33,1                      
Grums 45,6                      Arvika 12,7                   Storfors 2,26                 Kr.hamn 36,7                      Kil 47,7                       Kr.hamn 32,2                      
Forshaga 41,2                      Grums 9,2                     Kr.hamn 2,10                 Eda 31,7                      Arvika 43,5                       Säffle 31,8                      
Filipstad 39,4                      Filipstad 8,4                     Grums 1,90                 Säffle 31,4                      Kr.hamn 43,0                       Kil 31,1                      
Kristinehamn 33,7                      Kr.hamn 6,9                     Hammarö 0,95                 Kil 18,1                      Karlstad 37,0                       Sunne 30,0                      
Karlstad 29,5                      Munkfors 5,5                     Karlstad 0,93                 Sunne 17,6                      Årjäng 36,6                       Forshaga 28,7                      
Munkfors 20,7                      Karlstad 4,9                     Filipstad 0,91                 Årjäng 14,9                      Sunne 32,0                       Torsby 21,9                      
Hammarö 15,3                      Hammarö 2,3                     Munkfors 0,64                 Torsby 11,0                      Torsby 26,9                       Karlstad 19,3                      
Värmland (=vägt medelv.) 49,9                      11,7                    2,33                 34,0                      45,0                       28,7                      
Hela riket 39,8                      8,1                     1,91                 36,3                      40,5                       25,7                      

Andel för tjänster i procent
1930 1970 2000

Kristinehamn 29,6 Karlstad 58,1 Karlstad 79,8
Karlstad 28,7 Kr.hamn 50,1 Torsby 71,3
Kil 19,2 Arvika 43,8 Forshaga 68,4
Filipstad 18,8 Torsby 41,2 Sunne 65,8
Säffle 14,2 Kil 36,9 Kr.hamn 65,7
Arvika 13,8 Årjäng 36,0 Kil 65,1
Forshaga 12,8 Filipstad 36,0 Arvika 64,1
Eda 11,3 Sunne 35,3 Årjäng 62,9
Årjäng 10,9 Säffle 34,5 Säffle 62,2
Hagfors 10,6 Hagfors 32,9 Hagfors 61,7
Sunne 10,5 Forshaga 32,2 Storfors 61,1
Storfors 10,2 Hammarö 30,3 Hammarö 57,9
Munkfors 9,8 Munkfors 28,8 Eda 56,6
Hammarö 8,5 Eda 25,7 Filipstad 54,5
Grums 8,1 Storfors 24,6 Munkfors 53,4
Torsby 8,0 Grums 24,5 Grums 49,4
Värmland (=vägt medelv.) 16,1 43,3 69,0
Hela riket 23,8 51,4 72,4

Källor: Folkräkningen den 31 dec. 1930 del III, tab. 1, 3 och 7;  FoB 1970 del 8,  tab. C och tab. 4;  SOS, SCBs registerbaserade arb.markn.stat. (RAMS), 
<ssd.scb.se/databaser/makro/Product.asp?produktid=AM0207> [2003-10-17]



Tabell 17. Kommunernas specialiseringsindex efter näringslivssektorer åren 1930, 1970 och 2000

Specialiseringsindex ("lokaliseringskvoten") Ex.= (Eda ind./Eda tot.)/(Vrml ind./Vrml tot.)
Kommunerna jämförs med Värmland (d.v.s. Värmlands läns index är 1,000)

Jordbruk Industri Tjänster
1930 1970 2000 1930 1970 2000 1930 1970 2000

Torsby 1,623 Sunne 2,803 Torsby 2,939 Hammarö 2,242 Hammarö 1,496 Grums 1,699 Kr.-hamn 1,868 Karlstad 1,342 Karlstad 1,156
Årjäng 1,486 Torsby 2,728 Säffle 2,575 Munkfors 2,045 Grums 1,471 Munkfors 1,604 Karlstad 1,762 Kr.-hamn 1,158 Torsby 1,033
Sunne 1,441 Årjäng 2,346 Sunne 1,798 Grums 1,363 Munkfors 1,458 Filipstad 1,554 Kil 1,373 Arvika 1,013 Forshaga 0,991
Kil 1,258 Eda 1,400 Kil 1,618 Forshaga 1,353 Storfors 1,347 Hammarö 1,437 Filipstad 1,203 Torsby 0,952 Sunne 0,954
Eda 1,141 Säffle 1,374 Eda 1,384 Karlstad 1,231 Eda 1,285 Eda 1,400 Säffle 0,948 Kil 0,853 Kr.-hamn 0,952
Säffle 1,089 Kil 1,315 Hagfors 1,306 Filipstad 1,229 Filipstad 1,234 Storfors 1,279 Arvika 0,841 Årjäng 0,832 Kil 0,944
Storfors 1,052 Forshaga 1,315 Årjäng 1,264 Hagfors 1,130 Hagfors 1,173 Hagfors 1,229 Forshaga 0,801 Filipstad 0,832 Arvika 0,929
Hagfors 1,022 Storfors 1,261 Forshaga 1,249 Arvika 1,102 Forshaga 1,164 Årjäng 1,190 Eda 0,720 Sunne 0,815 Årjäng 0,912
Arvika 0,978 Hagfors 1,214 Arvika 1,170 Storfors 1,098 Säffle 1,097 Arvika 1,156 Hagfors 0,671 Säffle 0,798 Säffle 0,901
Grums 0,914 Arvika 1,083 Storfors 0,968 Kr.-hamn 1,082 Kil 1,059 Kr.-hamn 1,123 Årjäng 0,651 Hagfors 0,762 Hagfors 0,894
Forshaga 0,826 Grums 0,788 Kr.-hamn 0,902 Eda 0,933 Arvika 0,966 Säffle 1,110 Sunne 0,634 Forshaga 0,744 Storfors 0,885
Filipstad 0,790 Filipstad 0,722 Grums 0,816 Säffle 0,925 Kr.-hamn 0,954 Kil 1,085 Munkfors 0,543 Hammarö 0,701 Hammarö 0,839
Kr.-hamn 0,675 Kr.-hamn 0,591 Hammarö 0,406 Kil 0,532 Karlstad 0,822 Sunne 1,046 Hammarö 0,520 Munkfors 0,667 Eda 0,821
Karlstad 0,591 Munkfors 0,469 Karlstad 0,398 Sunne 0,519 Årjäng 0,812 Forshaga 1,000 Storfors 0,506 Eda 0,595 Filipstad 0,790
Munkfors 0,416 Karlstad 0,420 Filipstad 0,391 Årjäng 0,439 Sunne 0,709 Torsby 0,763 Grums 0,505 Storfors 0,568 Munkfors 0,774
Hammarö 0,307 Hammarö 0,195 Munkfors 0,274 Torsby 0,325 Torsby 0,597 Karlstad 0,674 Torsby 0,429 Grums 0,567 Grums 0,716

Hela riket 0,798 Hela riket 0,693 Hela riket 0,820 Hela riket 1,069 Hela riket 0,900 Hela riket 0,895 Hela riket 1,493 Hela riket 1,188 Hela riket 1,050

1:a kvartilen 1,200 1,387 1,501 1,292 1,316 1,418 1,076 0,903 0,953
Medianen 1,000 1,237 1,210 1,100 1,131 1,173 0,696 0,806 0,907
3:e kvartilen 0,732 0,657 0,611 0,728 0,888 1,065 0,531 0,684 0,830
Kvartilavstånd 0,467 0,730 0,890 0,564 0,428 0,353 0,545 0,219 0,123
1,5 kvartilavst. 0,701 1,096 1,335 0,845 0,642 0,530 0,817 0,328 0,185
3 kvartilavst. 1,401 2,191 2,670 1,691 1,283 1,060 1,634 0,656 0,370

Uteliggare låg 0,499 0,291 0,166 0,447 0,674 0,889 0,259 0,575 0,768
Uteliggare hög 1,433 1,752 1,946 1,574 1,530 1,595 1,348 1,012 1,015
Avl. utel. låg neg. neg. neg. neg. 0,033 0,359 neg. 0,246 0,583
Avl. utel. hög 2,134 2,848 3,281 2,419 2,172 2,125 2,165 1,340 1,200

1:a, 2:a (=medianen) respektive 3:e kvartilen: Medelvärdet för kommun 4 och 5, 8 och 9, respektive 12 och 13.
Kvartilavståndet: Värdet mellan första respektive tredje kvartilen (därinom ligger alltså 50 % av kommunerna).
Extremvärden (uteliggare): 1,5 kvartilavstånd utanför första respektive tredje kvartilen.
Extremvärden (avlägsna uteliggare): 3 kvartilavstånd utanför första respektive tredje kvartilen.

Källor: Folkräkningen den 31 dec. 1930 del III, tab. 1, 3 och 7;  FoB 1970 del 8,  tab. C och tab. 4; SOS, SCBs registerbaserade arbetsmarknadsstatistik 
(RAMS), <ssd.scb.se/databaser/makro/Product.asp?produktid=AM0207> [2003-10-17]


