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Urbanisering i langtidsperspektiv
Nagra teorier och ett empiriskt exempel

"Urbanisering" a r ett begrepp som står för en mycket omfattande social förandring. På mindre än hundra å r har den västliga världen förvandlats från ett agrart till ett urbaniserat samhälle. Och detta ä r en förändringsprocess som inte
bara berört den västliga hemisfären. Idag ä r urbaniseringen en påggende global process som inte visar nagra tecken till avmattning. Man har uppskattat
den globala stadsbefolkningens andel till mer an 40% av jordens befolkning och
utvecklingstakten pekar mot 50% vid sekelskiftet å r 2000. Detta ä r siffror som
ska stallas mot en antagen urbaniseringsnivå å r 1800 på ca 3% och 1900 ca
14%.l
Dessa och andra fakta av liknande slag har pakallat ett ingaende vetenskapligt studium, och forskare världen över har inte varit sena att anta utmaningen.
Den moderna urbaniseringsprocescen har varit föremalet för mycket omfattande forskningsinsatser anda fran dess tidigaste skeden på 1800-talet. Samtidi@ lider begreppet av en besvarande vaghet som ställt en del forskare inför
problemet med dess "egentliga innebörd". Låt mig citera nigra färska ord av
Bo Ohngren: "Trots betydande forskningsinsatser rader fortfarande ... en viss
definitionsförbistring rörande själva begreppet urbanisering. Till en del kan
detta tillskrivas processens komplexitet men aven den m&ngdisciplinara mangfalden i själva forskning~insatsen.'~
Ohngren trycker hart p i det han kallar urbaniseringens komplexitet. "Urbaniseringen ä r en makroföreteelse sammansatt av flera delprocesser med olika
J a g ska i den här artikeln spinna vidare på
tidsförlopp och ut~ecklingstakt."~
detta tema eftersom jag uppfattar denna komplexitet som ett nara nog konstituerande drag i urbaniseringsprocessen.
J a g har tre övergripande syften med artike11-1.~Först och främst vill jag driva
en polemik mot försök att etablera en teoretisk definition av begreppen "stad"
och "urbanisering". Jag vill i stället havda att den vardagliga användningen av
de bada begreppen ger associationer som tillrackligt väl svarar mot de faktiska
sociala företeelserna. Teoretiska definitioner blir begränsande i stallet för förlösande. Som jag ser det behövs endast instrumentellt motiverade operationella
definitioner.
Mitt andra syfte ä r att ifrhgasatta urbaniseringbegreppeds ofta förekommande kronologiska avgränsning till den "moderna" urbaniseringen. Det a r en
vanlig uppfattning att begreppet bör reseweras för 1800- och 1900-talens dyna-
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miska utveckling. Vad som skett före denna period ses gärna som något kvalitaMin uttivt helt annorlunda, som inte förtjänar beteckningen "urbani~ering".~
gangspunkt ä r den motsatta. Det finns tillräckligt många drag av kontinuitet i
urbaniseringsförloppet för att begreppet som sådant ska kunna användas på
utvecklingen såväl före som efter den industriellt initierade urbaniseringen på
1800-talet.
Sist och slutligen vill jag försöka visa hur man empiriskt ska kunna belägga
Ohngrens syn på urbaniseringen som sammansatt av "delprocesser med olika
tidsförlopp och utvecklingstakter". Huvuddelen av artikeln handlar således om
att, med utgångspunkt i ny internationell litteratur och med den svenska urbaniseringsprocessen som empiriskt exempel, påvisa hur urbaniseringsförloppet ä r framdrivet av ett komplex av orsaksfaktorer som opererar på olika "nivåer" och skapar olika förändringshastigheter. Alla försök att förklara urbaniseringsprocessen måste ta hänsyn till denna flerdimensionalitet i förändringsförloppet.
Framställningen tar således sin utgångspunkt i en kritisk granskning av
några definitionsförsök kring stads- respektive urbaniseringsbegreppen. Jag
kommer därefter att övergå till försöket att konkretisera urbaniseringens sammansatta karaktär. Den empiriska grunden för konkretiseringen blir den
svenska urbaniseringen under hela dess 1000-åriga existens, men med en särskild tyngdpunkt förlagd till perioden 1550- 1750.

Stadsbegreppet
Urbaniseringen förknippas vanligtvis med städer och deras utveckling. Redan
här har vi den första svårigheten. Låt mig börja med ett par citat. Hos en nestor inom den historiskt inriktade stadssociologin kan man finna följande formulering: "What is the city? How did it come into existence? What processes
does it further: what functions does it perform: what purposes does it fulfill?"
Och författaren ger längre ner på samma sida själv svaret! "No single definition
will apply to all its manifestations...?" Citatet ä r hämtat ur Lewis Mumfords
klassiska arbete "The City in H i ~ t o r y " . ~
Mot denna pessimism i definitionsfrågan kan man ställa ett annat uttalande
av en annan internationell prominens: "Our principal hypothesis is that in their
structure, or form, preindustrial cities - whether in medieval Europe, traditional China, India, or elsewhere - resemble one another closely and in turn differ markedly from modern industrial-urban centers." Detta andra citat a r hämtat ur Gideon Sjobergs "The Preindustrial CityX.lStällda mot varandra kan de
båda kontrasterande citaten lätt ge betraktaren ett förbryllande intryck.
Diskussionen har pendlat mellan de bada extrempunkter som representeras
av citaten. Sjoberg har inhöstat en del kritik från författare som inte delar
hans tro på de strukturella likheterna mellan jordens alla pre-industriella städer. Man har pekat på stadsväsendets oändliga mångfald och det faktum att
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flera av Sjobergs definierande kriterier inte kan appliceras på stora delar av
totalmängden förindustriella
Mumfords standpunkt ä r naturligtvis inte förenlig med &sikterna hos de
många forskare som de facto har f6rsökt definiera "staden" som en social enhet. Nu hör det till saken att Mumford, trots sina svårigheter att definiera "staden" som ett teoretiskt begrepp, inte har samma sv&Rgheternar det galler att
identifiera enskilda stader i historien. Hans myllrande rika framstallningskonst
vimlar av exempel, och han a r inte rädd för att sammanfatta sina iakttagelser
i övergripande termer som "The ancient city", "Hellenistic...urbanity", "the baroque city", "coketown", "suburbia", "megalopolis", osv.
Svårigheten, själva grunden för motsättningarna, ligger naturligtvis i vilka
kriterier man vill ge en definition av "staden", och hur pass generella dessa
kriterier bör vara. Harold Carter har sammanfattat tendenser i den internationella diskussionen i sin bok "An Pntroduction to Urban Historical Geography".
Han kontrasterar dar vad han kallar socio-politiska definitioner hämtade fran
sociologi och socialantropologi mot definitioner baserade på stadernas fysiska
karakteristika. I det senare fallet hämtar han exempel från arkeologin. Sin
egen uppfattning koncentrerar Carter i en enda innehållsrik mening: "The city
is essentialiy a form of social organization based on the occupational specialization and social stratification of a territorially based population which has
acquired a formal corporate identity". Carter sammanför alltså i koncentrerad
form sociologiska kriterier ("occupational specialization", "social stratification9')med fysisk-geografiska ("territorially based population") och juridisk administrativa ("formal corporate identity")?
Carters definition framstar som tamligen representativ för övningar av det
har slaget, men den kan lika lite som någon annans värja sig mot empiristisk
kritik av traditionellt historiskt märke. Inga av hans kriterier a r unikt knutna
till stader och flera andra kriterier kan med samma ratt pressas in i liknande
definitionsförsök. Det ä r tydligt att Carter själv har en viss distans till sina
egna försök. Redan i följande mening gör han en markering genom att en passant tala om "...this search after elusive definition ...".l0
Svårigheten att hitta en entydig definition av "staden" som samhällstyp har
inte bara frambringat en mängd olika definitionsförsök. Den har också, kanske
mest uttalat i modern sociologi, lett till ett radikalt ifrågasättande av den teoretiska möjligheten till en definition. En sådan argumentationslinje följer Philip
Abrams i uppsatsen "Towns and Economic Growth: Some Theories and Problems". I anslutning till Louis Wirth's 1938 publicerade tankar i den berömda
artikeln "Urbanism as a way of life" menar Abrams att vi fortfarande förgäves
letar efter en teori som systematiserar den tillgängliga kunskapen om staden
som en social enhet. I opposition till Wirth daremot hävdar han att detta har
sina orsaker. "It may be", säger Abrams, "that one reason for this is that in an
important analytical sense the city is not a social entity; tbat we have been victims of the fallacy of misplaced concreteness in treating it as such; and that one
object of urban history and urban sociology now might be to get rid of the concept of the town."ll
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Abrams gör en genomgång av flera klassiska arbeten inom stadshistoria och
stadssociologi och försöker visa hur tidigare analyser av staden "as a social
entity or agent in its own right"12 har utmynnat i teoretiska vagheter. Han menar att man i stället för att studera "staden" som ett väldefinierat socialt begrepp har, mer eller mindre mot sina uttalade ambitioner, hamnat i analyser
av strukturella fenomen, vilka visserligen varit lokaliserade till stader men i
själva verket varit delar av större sociala system. Abrams använder sig b1.a. av
Maurice Dobbs berömda arbete "Studies in the Development of Capitalism" för
att styrka sin tes. Kan attackerar Dobbs idé att uppkomsten av städer varit en
avgörande faktor bakom upplösningen av den feodala samhallsformationen,
och visar att den faktor Dobb använder sig av för att förklara övergången från
feodalism till kapitalism inte är "staden" som sådan. "Staden" ersätts hos Dobb
av feodalsamhällets oförmåga att inom givna feodala ramar inrymma de processer av småskalig produktion och utbyte som skapats av det feodala samhallssystemet i sig självt. Feodalismen gick sin upplösning till mötes som en följd av
feodala gruppers interna kamp om handelsprofit och dominans över småskalig
produktion, inte som en följd av att stader uppkommit.13 Konsekvensen blir,
menar Abrams, att Dobb redan i sin bok men också i sin senare polemik med
Sweezy och andra tvingas till reträtt. "What has happened here is not that the
town has moved from being an independent variable to become a dependent
variable but that it has ceased to be an intrinsically problematic social object at
all."14Dobbs öde delas av andra med ambitionen att använda "staden" som en
förklaring till social förändring. "Staden" ä r inte ett explanandum utan en explanans, som Abrams uttrycker saken.
Det a r inte så svårt att instämma i Abrams kritik av den forskningstradition
som vi11 tillskriva "staden" eller det ännu mer diffusa begreppet "urbanism"
oberoende status i förklaringssammanhang. Stader ä r produkter av samhallssystem. Deras uppkomst och utveckling måste naturligtvis förklaras utifrån de
sammanhang de existerar i. De kan inte heller ses som monolitiska sociala enheter med förmåga att agera i, påverka och styra det sociala systemet i stort.
Stader a r konglomerat av manniskor, mänskliga aktiviteter och mänskliga roller. Detta Bnnebliir emellertid inte att städer som sådana saknar social realitet
och förmåga att influera det omgivande samhället. Man får 15tt det intrycket
när Abrams argumentering når sina höjdpunkter. Jag kan inte se det som särskilt lyckat att vi gör oss av med stadsbegreppet. "Stad" ä r ett ord, och som sådant en språklig konvention för en verklighet vi och flertalet människor före
oss i historien faktiskt har kunnat iaktta. Det a r ju ingen slump att de flesta
sprak har någon eller några mer eller mindre synonyma termer till vårt svenska
" s t a d . Staderna har funnits inför vara ögon åtskilliga tusen å r som en påtaglig
verklighet, och de har haft f6rmågan att påtvinga oss ett ord för deras allmanbegrepp. Även om Abrams argumentering har viktiga poänger förefaller den
mig väl langt driven i sin iver att rensa ut förlegade föreställningar.
Vill man med lätt hand karrikera Abrams position skulle man exempelvis
kunna hävda att en iakttagen historisk omläggning av ett agrart produktionssy-
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stem i riktning mot jordbruk för kapitalistisk avsattning inte beror på dess
narhet till en stad utan till en marknadsplats. VIPP man vara teoretiskt stringent
kanske man också måste göra sig av med termen marknadsplats för att i stallet
ersatta den med "ort för kommersiellt utbyte" eller varför inte "socialt rum för
reciproka bytesrelationer" eller nhgon annan lika skrackinjagande scientistisk
hybrid. Det bör enligt min mening var fullt möjligt för oss att uppnå kommunikation med omvarlden aven om vi anvander ordet "stad" i stallet för någon annan föregivet mer precis terminologi. Det a r kommunikationen som a r poängen,
inte definitionen.
Den viktiga slutsatsen man kan dra av Abrams i övrigt mycket intressanta
artikel a r att våra svårigheter att nå fram till en teoretiskt entydig definition
av begreppet "stad" har orsaker som vi inte kan hoppas komma förbi. Det finns
alltsa ingen anledning att kasta bord tid p& den sortens övningar. Daremot a r
det en annan sak nar det galler operationella stadsdefinitioner. Stadsdefinitioner behövs inte som fristaende abstraktioner utan som instrument för analyser
i en konkret forskningssituation. Den vetenskapliga verkligheten ger åtskilliga
exempel på situationer da det finns ett akut behov av noggrannt fastställda
empiriska kriterier på de företeelser vi av någon anledning vill kalla stader.
Exempelvis kan urbaniseringens förstadier och tidigaste utveckling knappast
analyseras utan någon klassificering av de arkeologiska lamningar som a r de
enda bevarade kallorna till denna historia. Inte heller ar det möjligt att analysera den moderna urbaniseringsprocessen utan kvantitativa kriterier som avgränsar de orter som ska ingå i studien.15

Det faktum att teoretiska stadsdefinitioner ar undflyende fenomen underlättar
naturligtvis inte en analys av urbaniseringen som social företeelse. Vill man
göra den rimliga kopplingen mellan stader och urbanisering blir den teoretiska
problematiken likartad. Problemet blir i en mening till och med svårare eftersom begreppet "urbanisering" egentligen hr mer abstrakt an begreppet "stad".
Det a r ett begrepp som tacker ett aggregat av stader i förändring. Det a r svårt
eller kanske omöjligt att peka ut den fysiska realiteten urbanisering.
Urbaniseringsbegreppet skiljer sig också från stadsbegreppet inte bara i den
meningen att det star för en mer abstrakt social realitet, utan också därigenom
att det star för en process, en kontinuerlig förandring. Vi kan inte tala om urbanisering utan att tanka in tidsaspekten. Begreppet implicerar förandring,
inte tillstånd. En förstaelse av urbaniseringsprocessen förutsätter att den placeras i sitt sammanhang med andra, relevanta förändringsprocesser. Urbaniseringen kan, som jag ser det, inte förklaras mot en bakgrund av sociala tillstånd, samhallssystem eller samhallsformationer.
Även om termen urbanisering a r komplicerad till sin natur fungerar den, i
likhet med stadsbegreppet, för kommunikation; åtminstone normalt sett. Ibland
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kan det behövas vissa preciseringar, dock utan att dessa behöver underminera
begreppet som sådant, eller att de måste resultera i en regelrätt definition.
Detta hindrar inte att en diskussion rörande urbaniseringsbegreppet har
förts som i mycket liknar den som handlat om stadsbegreppet. På samma satt
som stadsdefinitionerna kännetecknas urbaniseringsdefinitioner av systematiserade försök att fastställa generella och absoluta kriterier. Och diskussionen
har på ett analogt satt ofta resulterat i strider om dessa kriteriers vara eller
inte vara. I själva verket tycks preciseringar och kvalificeringar ofta bli resultatet av definieringsförsök av den har typen. Jag avser givetvis inte att åstadkomma en ny definition med mina synpunkter nedan, bara att ge en kortfattad
men kritisk presentation av ett intressant försök inom genren.16
Jan de Vries, en holländsk ekonom-historiker numera verksam i USA, diskuterar urbaniseringsbegreppet i sin bok "European Urbanization f 500 - 1800"
(Methuen and Co. LTD, London 1984). Han tar sin utgångspunkt i en definition
som presenterades redan 1942 av Hope Eldridge Tisdale. "Urbanization is a
process of population concentration. It proceeds in two ways: the multiplication
of points of concentration and the increase in size of individual concentrations."17 Nu ar det strängt taget bara den första meningen som kan kallas definition. Resten kan närmast karakteriseras som en generellt formulerad ad hocprecisering av definitionen. Att precisera en definition ar, som jag ser det, inte
detsamma som att definiera. En annan iakttagelse man kan göra beträffande
Tisdales definition ar att den ligger p&en mycket hög generalitetsnivå. Den kan
jämföras med vad som vanligen kallas en allmän lag.
Tisdales definition lider naturligtvis av samma brist som de av Abrams förkättrade stadsdefinitionerna. Definitionen är för vid; den täcker åtskilliga sociala realiteter som vi inte normalt ar villiga att kalla urbanisering. Samtidigt ä r
den också för trång; den saknar kvalitativa aspekter som vi gärna vill förknippa
med urbanisering.
De Vries uppmärksammar två problem med Tisdales definition. För det
första, menar han att Tisdale's "points of concentration" bör, för undvikande
av missförstånd, preciseras till att galla stader, vilket för honom aktualiserar
stadsbegreppet. Han anger har fyra vanligen förekommande kvantitativa kriterier: 1) befolkningsstorleken, 2) bosattningstatheten, 3) andelen icke-agrara
verksamheter samt 4) diversifieringen av de icke-agrara verksamheterna. Samtliga fyra ar kontinua langs en kvantitativ skala. Stader måste därför definieras
genom att man fastställer en delningspunkt för vad man vill se som rurala respektive urbana nivåer. För att de Vries ska vara villig att tala om en stad i
denna mening bör samtliga fyra kriterier ha nått över gransnivån till den urbana delen av skalan. De Vries erbjuder har alltsh en rent operationell definition som en utgangspunkt för analyser av urbaniseringen.
Den andra kritiska punkten i Tisdales definition, menar de Vries, ar att den
inte stalls i relation till motsvarande utvecklingar på landsbygden. I princip
blir Tisdales definition liktydig med kvantitativ stadstillvaxt i största allmanhet. "Can one speak of urbanization if cities are growing, but the percentage
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of the population located in these points of concentration are falling?"18 Den
frågan ställer sig de Vries och ansluter sig omedelbart till en komplettering av
Tisdales två punkter med ytterligare en, tillagd av Philip Hauser 196%.Hauser
staller som kompletterande kriterium att befolkningsandelen bosatt i stader
ska öka i förhållande till den bosatt på landsbygden. Han kraver alltså vad man
vanligen brukar kalla en ökande urbaniseringsgrad innan han vill tala om urbanisering i egentlig mening.
De Vries menar att den rent statistiska definition av urbaniseringsbegrepm,
som blir resultatet av Tisdales, Hausers och hans egna kriterier, bara ger en
aspekt av urbaniseringen. Problemet a r att begreppet i vardaglig användning
ofta implicerar något mer an en rent kvantitativ tillväxt av stadernas relativa
befolkningsandel. Han vill i stallet urskilja tre olika innebörder av begreppet.
Han talar således om demografisk urbanisering, som en term för den nämnda
omfördelningen av ett områdes befolkning från landsbygd till stader.
Det något osvenska ordet beteende-urbanisering (behavioural urbanization)
Påter de Vries stå f6r urbana beteenden, tankemönster och aktiviteter oavsett
om dessa ar lokaliserade till landsbygden eller någon stad. De Vries beteendeurbanisering har uppenbarligen mycket gemensamt med den urban-rurala dikotomi som har spelat så stor roll inom sociaPantropologin.19Det rör sig i det har
fallet om skilda livsmönster och attityder förknippade med olika socio-ekonomiska grupperingar. Kanske kan man också tala om skilda kulturmönster i den
moderna kulturteoretiska forskningens mening.20 Ett bättre ord för den har
typen av urbanisering skulle i så fall vara kulturell urbanisering.
Med begreppet strukturell urbanisering menar De Vries "the concentration
of activities at central points in contrast to demographic urbanization's emphasis on the concentration of p ~ p u l a t i o n " Nu
. ~ ~a r det inte helt klart varför man
ska skilja koncentration av människor från koncentration av deras aktiviteter.
De Vries ar medveten om detta men menar att det finns anledning att teoretiskt
hålla isar ett ökande antal manniskor engagerade i urbana aktiviteter frhn ett
ökande antal urbana aktiviteter som attraherar ett vaxande antal människor
och som i sin tur förvandlar rurala bebyggelser till urbana.
Enligt min mening ligger de Vries har snubblande nara en cirkel i sin argumentering och han tvingas till ytterligare preciseringar för att klargöra sin idé.
I anslutning till en urbaniseringsdefinition som framförts av Charles 'killy menar han att strukturell urbanisering speglar samhällsförändringar som har sin
bakgrund i framvaxten av storskaliga, koordinerade aktiviteter. Som exempel
på sådana storskaliga, koordinerade aktiviteter pekar de Vries (efter Tilly) på
den centraliserade statsmaktens göranden och låtanden, professionellt utövande av religion, bevattningskontroll, fabriksproduktion samt utbyte via
marknaden. Denna typ av aktiviteter kraver aktörer p&ratt positioner och med
tillräcklig makt, kommunikationslinjer "r kontakter och sociala relationer
som överskrider traditionella allianser av lokal eller släktnatur. Det specifika
med Tillys definition, enligt de Vries, a r att den relaterar urbana aktiviteter till
natverk av stader och att den betonar kommunikationssystemet som håller natverket samman.
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Vad de Vries (och Silly) har gör a r att de kopplar samman en social förandringsprocess, urbaniseringen, med en annan, utvecklingen av storskaliga och
koordinerade aktiviteter. Resultatet blir framvaxten av ett urbant natverk, dvs
en strukturell förändring av samhället som a r en aspekt av urbaniseringen.
De Vries vacklar, som jag ser det, mellan en teoretisk och en operationell
definition. Definitionen av demografisk urbanisering framstår som rent formell, kvantitativ och framför allt operationell. Det ar också denna definition
som, föga överraskande, fått styra hans faktiska undersökning av Europas urbaniseringsprocess. I sin databas över stadernas storlek har han ställt som
minikriterium att staderna någon gång under perioden ska ha uppnatt minst
P0 000 invånare. På vissa punkter i analysen utstracker han denna formella
grans till 5 000. Hans studie a r en alltigenom kvantitativ undersökning grundad
på urbana befolkningstal.
Mot denna operationella definition kan stallas den kulturella urbaniseringen, som drar starkt mot en absolut och teoretisk definition av det "urbana".
Urbaniseringen blir har en oberoende variabel i det totala sociala sammanhanget. Denna definition tycks överhuvudtaget inte ha spelat nhgon roll för studien som sådan, försåvitt de Vries med urbana beteenden inte avser de demografiska beteendemönster han diskuterar i ett av sina kapitel. Rimligen maste
han dock avse något mer omfattande eftersom han i samband med sin diskussion om beteende-urbaniseringen karakteriserar den bland annat med den valkända frasen "the urban way of life".22
Den strukturella definitionen faller mellan tv8 stolar. De Vries framhåller
sjalv dess nara anknytning till de båda andra. Nu spelar urbana natverk och
urbaniseringens geografi en ratt stor roll i de Vries studie, vilket motiverar att
denna aspekt framhalls. Men återigen a r det den demografiska definitionen
som i praktiken ligger i botten på undersökningen, och den betoning av det
urbana nätverket som den strukturella definitionen implicerar lagger i praktiken inte mycket tiP1 den demografiska definitionens innebörd.
De Vries begreppsexercis har naturligtvis ett mycket klart syfte. Han polemiseras mot en forskningstradition som hävdar att urbanisering a r en företeelse
som framför allt a r kopplad till de två senaste seklens industriella och tekniska
revolution.23De Vries vill i stallet framhAlla att urbaniseringen måste ses som
en mer allmän historisk process med rötter i den förindustriella perioden. Olika
epoker kan ha en urbaniseringsprocess med historiskt betingade sardrag, men
den generella företeelsen a r inte unikt knuten till det industriella samhället.
Urbaniseringsbegreppet kan och bör alltså, enligt de Vries, användas för den
tidigmoderna perioden lika val som den moderna och den medeltida.
Jag ansluter mig helt till de Vries konklusion samtidigt som jag ställer mig
skeptisk till hans tre-ledadez4urbaniseringsdefinition, sarskilt då de drag av
absolut, teoretisk definition den innehåller. Det finns inte större anledning att
abstrahera urbaniseringsbegreppet i en teoretisk definition an stadsbegreppet.
Samtidigt tror jag inte att vi behöver göra oss av med urbaniseringsbegreppet
bara för att vi inte kan definiera urbaniseringen teoretiskt som en universell
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och oberoende social variabel. Som jag ser det har begreppet som sådant samtPiga de vagheter som normalt ar förknippade med vår språkanvandning. Men,
vagheter behöver inte nödvandigtvis vara synonymt med svagheter. 'Tvartom!
Urbaniseringsbegreppet innehaller implikationer som ligger inbyggda i vår vardagsanvandning av ordet. Det finns ingen anledning, ens av vetenskapliga skal,
att skara bort begreppets mångdimensionalitet. I stallet, menar jag, bör vi se
det som en term för olika beslaktade och sammankopplade sociala processer
langs e n glidande semantisk skala från en minimumdefinition, som vi kan kalla
demografisk urbanisering till e n optimumdefinition, med ungefär den innebörd
. ~ ~ tror att detta betraksom ovan har lagts i termen kulturell u r b a n i ~ e r i n gJag
telsesatt ar mer realistiskt a n det som ligger bakom de olika "positivistiska"
försöken att formulera en universell definition för ett sammansatt socialt fenomen. Begreppet blir på sa satt hanterligt att operationalisera och mata empiriskt, samtidigt som v i inte frånhänder oss möjligheten att se den uppmalta
storheten som ett mått och e n indikation på sociala förändringar i stort, vilket
den ju uppenbarligen ar!
Även o m det, enligt min mening, inte finns nagot starkt skal att göra sig av
med urbaniseringsbegreppet som sådant behövs som jag redan har varit inne
på vissa preciseringar för att det ska vara användbart i vetenskapliga och i
vissa vardagliga sammanhang. Det ar nödvandi@ att skapa e n viss klarhet i vad
v i i olika situationer vill att begreppet ska stå för. V i l k e n social realitet mater;
m a n i själva verket nar man mater urbanisering? Preciseringar av detta slag
blir operationella och behöver inte förutsatta någon universellt giltig, teoretisk
definition av begreppets kvalitativa aspekter. Jag ansluter mig tvärtom till det
jag uppfattat som Abrams barande tanke, namligen "stadens" alternativt "urbaniseringens" oupplösliga samband med dess sociala kontext.
Den operationalisering som förefaller mig klart lampligast ar den som de
V r i e s de facto har valt, dvs det h a n kallar demografisk urbanisering. Urbanisering låter sig sannolikt enklast och entydigast matas genom stadernas aggregerade folkmangd kontra den totala folkmangden i undersökningsomr&det. E n
sådan metod ger ett entydigt kvantitativt matt som indikerar sociala processer
oavsett o m dessa bör kallas "urbana" i sig eller snarare bör ses som bakgrundsvariabler till urbaniseringen. Samtidigt ar det viktigt understryka att begreppet
urbanisering betecknar progressiv förandring i den meningen att samhället utvecklas mot e n högre grad av urbanisering an det utgick från. Den operationella definitionen bör således galla e n situation då stadsbefolkningen vaxer
hastigare an totalbefolkningen. Andra situationer k a n analogt med detta sprakbruk kallas urban-rural balans eller de-urbanisering beroende pA o m vi har att
göra med e n över tiden stabil fördelning mellan stad och landsbygd eller o m
stadsbefolkningen tenderar att minska relativt landsbygdens befolkning.
Urbaniseringsbegreppet operationaliserat på detta satt betecknar med andra
ord e n relation, fördelningen av befolkningen mellan stad och landsbygd. För
den terminologiska klarhetens skull behövs också termer som uttrycker stadsbefolkningens förandringar i absolut mening. Detta behov tillgodoses kanske
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enklast om vi talar om stadernas tillväxt, stagnation respektive tillbakagång.
Denna terminologi kan användas för individuella städer såväl som för det urbana systemet i stort.26

Urbaniseringens "longe durke"
Urbaniseringen kan ses som en del, och en integrerad sådan, av den sociala
förändringens problem. Jag har i ett annat sammanhang talat om urbaniseringsförloppets olika t i d s d i m e n s i ~ n e rVad
. ~ ~ jag då närmast avsåg var de olika
sociala förändringshastigheter man kan avläsa ur en kvantitativ analys av urbaniseringen över mycket lång tid. Fernand Braudel är sannolikt den historiker
som blivit mest kand för sina funderingar kring denna typ av historieteoretiska
problem. Han tar sin utgångspunkt i den historiska föränderligheten, den processuella aspekten av historien. Med begreppet "social t i d , "the multifarious,
contradictory times of the life of men...", vi11 han lyfta fram den "dialectic of
duration" som han menar är historikernas speciella område inom den stora familjen h ~ m a n v e t e n s k a p e r . ~ ~
Braudels polemiska udd är riktad mot den traditionella historiens fixering
vid det korta tidsperspektivet, vid de unika händelsernas och de individuella
aktörernas historia. Detta perspektiv racker inte anser Braudel. "All historical
work is concerned with breaking down time past ...". Bortom handelsehistorien,
"l'histoire événmentielle", finns den ekonomiska och sociala historiens cykliska
tidsperspektiv på nagra decennier, de repetitiva konjunkturernas historia, l'histoire conjuncturelle. Ännu längre bort på tidsskalan finner Braudel "a history
capable of traversing even greater distances, a history to be measured in centuries ...". Har har han sin egentliga hemvist. De långa tidsperspektiven, "la longe
durée", och de varaktiga strukturerna ä r den historiska ocean upptäckaren
Braudel har f6rsökt korsa med sitt vetenskapliga skepp.
Braudels tankegångar är intressanta i det har sammanhanget av åtminstone
två skal. De lyfter fram historiens processuella aspekter och de betonar de sociala fenomenens flerdimensionalitet. Det ar inga svårigheter förknippade med
att se urbaniseringen i Braudels perspektiv. hTrbaniseringsförloppet har influerats av olika sociala processer som överlagrat varandra och samverkat respektive motverkat varandra under olika historiska skeden. I själva verket ar
det möjligt att skilja ut Braudels tre tidsperspektiv i det långsiktiga urbaniseringsförloppet. Var och ett står för olika nivåer av social förändring. Var och
ett har på sitt sätt influerat urbaniseringsprocessen i stort, och förutsätter förklaringar på motsvarande nivåer. Jag ska, helt preliminärt, tala om strukturnivån, konjunkturnivån respektive aktörsnivån nar jag i fortsättningen refereras
till dessa olika urbaniseringsnivåer.
J a n de Vries försök att definiera urbaniseringen ligger på strukturnivån. En
av hans poänger är just att se urbaniseringsprocessen som en kontinuerlig rörelse, en process utan diskontinuiteter. Han angriper etablerade och förenklade
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föreställningar om de "medeltida" respektive "tidigmoderna" staderna, och han
riktar sin udd bland annat mot den inom samh~llsvetenskapernatraditionella
dikotomin industriell - förindustriell. De Vries anser att synen p& den industriella revolutionen, uppfattad som en plötslig historisk diskontinuitet, h a r
börjat utmanas i modern forskning och att detta får konsekvenser för vart sätt
att se p& urbaniseringsprocessen.29
De Vries kontinuitetsförestalIning hindrar honom inte från att se epoker i
urbaniseringsprocessen. I samband med sina definitionsförsök betonar han
tvärtom det n a r a sambandet mellan urbaniseringens skeden och samtidiga socials processer. Den tidigmoderna staden måste ses i den tidigmoderna urbaniseringens sammanhang. Enligt de Vries a r visserligen "urbanization ...a more general historical process, but one whose speeifie characteristies vary over
time".30
Frågan om kontinuitet kontra diskontinuitet i den långsiktiga urbaniseringsprocessen infinner sig objuden om man försöker grafiskt återge förloppet i dess
helhet. Jag h a r i mina pågående forskningar kring urbaniseringsprocessens
struktur och orsakssammanhang ca. 1570- 1770 mer eller mindre osökt förts
in på problemen kring det totala skeendet. Min utgangspunkt vid projektets
början var en hypotes som ville se den tidigmoderna urbaniseringen i Sverige
som en specifik fas i en succession av kvalitativt åtskilda urbaniseringsstadier.31 Atskilliga fakta pekade i denna riktning. Samtidigt var det omöjligt att
realistiskt bedöma frågan om eventuella kontinuitetsbrott enbart genom att
studera den aktuella perioden. Det blev nödvändigt att satta in det presumtiva
tidigmoderna stadiet i ett vidare kronologiskt u amman hang.^^ Ganska snart
stod det klart att kontinuitetsproblematiken var komplicerad och fragan om
avgränsade kvalitativa stadier en fråga som behövde benas ut både teoretiskt
och empiriskt. Utvecklingskurvan över Sveriges urbanisering från begynnelsen
vid vikingatidens slut till idag vill niimligen inte bekräfta några stadiehypoteser
överhuvudtaget.
Figur 1.

Kallor: Se referenser.

Stadernas folkmsngd ca ar 1000-1980
Folkmangd
(milloner)
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Innan jag närmare kommenterar diagrammet finns det skal namna ett par
metodproblem. För det första saknas, som bekant, befolkningsdata från medeltiden, vilka med någon grad av tillförlitlighet kan informera om stadernas storleksutveckling. J a g h a r h a r tvingats förenkla proceduren till ren retrospektion
med utgångspunkt i empiriska data från 1600-talets början.33 Diagrammet mater alltså, före 1500-talets mitt, strängt taget inget annat an antalet stader. För
det andra kan man havda att ett diagram av den har typen a r en omöjlighet och
alltså inte alls bör prövas. Vikingatidens "protourbana" anläggningar kan inte
jämföras med postindustriella megastader av idag. Det ä r detsamma som att
jiimföra äpplen med bananer. Det går helt enkelt inte, ens operationellt, att
åstadkomma en kommensurabel definition som täcker hela den tidsperiod det
har a r fråga om.
Den första invändningen kan förmodligen awisas med en hiinvisning till den
aggregationsnivå det h ä r handlar om. Det skulle inte föra mycket till informationsinnehållet i diagrammet om exempelvis den medeltida nivån justerades
uppåt eller nedåt inom vad som trots allt måste uppfattas som rimliga marginaler. Detsamma torde galla den moderna stadstillvaxten. Då bör det emellertid
tilläggas att nittonhundratalets och det sena artonhundratalets data avser tatorter i allmänhet och inte bara de orter som raknades som stader i formell
mening.
Den andra invändningen tanker jag helt sonika g& förbi eftersom jag menar
att det a r denna artikels speciella uppgift att awisa kritik av den typen. Som
den villrådige protokollföraren ibland tvingas konstatera: diskussionen får utgöra svaret på frågan.
Hur kan man lämpligen tolka diagrammet? Vad galler koninuitetsproblematiken a r det tydligt a t t det snarare stöder en kontinuitets- an en stadiehypotes.
Det ä r de facto mycket svårt att urskilja enskilda etapper i den kumulativa tillväxt av stadsbefolkningen som präglat utvecklingen under urbaniseringsprocessens hittillsvarande historia. Den skala som används i diagrammet a r inte
ändamålsenlig för att visa nyanser i förloppet. I själva verket a r det svårt att
hitta en absolut skala som förmår visa utvecklingsförloppet såvall i början som
i slutet och samtidigt h a r rimliga proportioner. Väljer man en skala som klarar
de högsta viirdena P utvecklingens slutskede kommer hela den langa tidsperioden före ca 1800 att närma sig en rat linje langs x-axeln, samtidigt som kurvan
i sin helhet narmast liknar en exponentialfunktion med riktning mot oandligt
stora urbana befolkningstal. Makt på detta satt framstår således urbaniseringsförloppet som en accelererande process utan signifikanta kontinuitetsbrott.
Nu har jag tidigare anslutit mig till uppfattningen a t t urbanisering bör ses
som en indikation på social förändring. Omtolkat i demografisk-statistiska termer måste en urbaniseringskurva med andra ord visa stadsbefolkningens tillvaxt relativt den totala befolkningens. De metodiska problemen bakom en sådan grafisk framställning a r inte mindre an de som gallde föregående diagram.
Men, vi har trots allt ett par hållpunkter som kan bidra till a t t ge en viss empirisk underbyggnad å t ett urbaniseringsdiagram. Den kurva som presenteras i
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Kallor: Se referenser.

figur 2 a r naturligtvis hypotetisk i ratt stor utsträckning, men andå inte helt
gripen ur luften. Från 1700-talets mitt, före den offentliga statistiken över stadernas folkmängd, kan tryckta bearbetningar av tabellverkets ståndstabeller
användas som kalla.34Problemet ar framför allt perioden föire ca. 1750. Jag har
gått tillbaka till gamla berakningar av rikets totalfolkmangd utförda av Hans
Forssell, för 1570-talet, och Sigurd Sundqvist, för Gustav II Adolfs tid, och konfronterat dessa med egna f ~ r s k n i n g a r . ~ ~
Denna procedur har tidigare prövats (enbart utifrån Forssells data) av Eli
Heckscher. Rans resultat avviker inte namnvart från mina. Såval utifran Forssells som Sundqvists data blir urbaniseringsgraden grovt raknat 3-4 %. (Tabell, nedan s 214) Beräkningarna tyder visserligen p& något högre urbaniseringsgrad enligt Sundqvists siffror, men siffermaterialets svaghet tillåter knappast några långtgående s!utsatser om förandringar under 1500-talets senare
del. Så mycket torde dock stå klart att en urbaniseringsgrad omkring år 1600
på kanske 4 % ligger klart under publicerade data från 1700-talets mitt, vilka
ger siffror mycket nara 10 %. Mellanperioden har kännetecknats av urbanisering i har anvanda mening av ordet.
I diagrammet över urbaniseringsgradens långtidsförkjutning h a r jag, tamligen godtyckligt, satt urbaniseringsnivån omkring å r P050 till 1 %. Denna siffra
måste sannolikt klassificeras bland kategorin omöjliga data. Så vitt jag kan
bedöma har vi idag, och knappast heller i framtiden, några som helst möjligheter att verkligen faststalla den tidigmedeltida urbaniseringsgraden i har
nämnda mening.36Trots allt tror jag att mitt antagande kan försvaras med utgangspunkt i diagrammets syfte, som a r att ytterligare belagga den kontinuitetsaspekt p&urbaniseringsprocessen som jag tidigare varit inne p&.Diagram-
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met visar således en kumulativ tillväxt som ratt mycket påminner om kurvan
över stadernas absoluta befolkningstillväxt. Siffran 1 % på 1000-talet kan knappast störa den bilden. Om siffran ä r fel ska den sannolikt justeras nedåt snarare an uppåt. Vilka justeringar man an finner rimliga i sammanhanget kan
de för denna tidiga period aldrig komma ens i närheten av 1500-talets modesta
urbaniseringsnivå. Slutsatsen a r evident. Den langsiktiga urbaniseringen har
en mycket uttalad prägel av kontinuitet, och det rör sig inte om en linjär process utan om en accelererande. Den sociala förändring som tar sig uttryck i
urbanisering har med andra ord legat som en permanent och phdrivande underström i Sveriges historiska utveckling från vikingatidens ättbaserade samhälle
till vart eget högkapitalistiska.
Detta ar naturligtvis inget unikt för vårt lilla hörn av världen. Samma fenomen skulle lätt kunna påvisas i andra delar av den befolkade delen av jordklotet.37 Urbanisering a r helt enkelt ett sätt att lösa ett mänskligt och samhälleligt organisationsproblem, och denna speciella form av lösning uppträder
nar samhället nått en viss organisationsniva, en geografiskt stabiliserad samhällsstruktur, som a r en följd av jordbrukets uppkomst och utveckling, och en
tillräcklig överskottsproduktion, som aven den a r en följd av jordbruk i kombination med en utvecklad samhäll~organisation.~~
Vad a r det då för problem som får sin lösning genom uppkomsten av urbana
orter och urbana nätverk, och som av allt att döma har förblivit akut ända in
i vara dagar? Bakgrunden är, som jag ser det, först och främst ett samhälle i
förändring. Urbaniseringen a r en beroende variabel i sitt samhälleliga sammanhang. Den uppträder som en nödvändig lösning på ett socialt organisationsproblem förknippat med samhällsutveckling. Den huvudsakliga vinsten
med denna typ av lösning är, som jag i ett annat sammanhang har formulerat
saken, den rationella fördel vilken följer med den tid-rum-kontraktion av sociala aktiviteter som fokuseras i stader och andra typer av urbana orter.39 En
särskild niva av social specialisering och komplexitet kräver kortare avstånd
och mindre tidsåtgång för att fungera effektivt. Folk behöver helt enkelt
komma i närmare kontakt med varandra och stader tjänar som katalysatorer
för detta behov. Resultatet av denna process blir urbanisering. Om omgivningarna a r vikingatida eller postindustsiella saknar i detta sammanhang djupare
relevans. Det handlar i grunden om en långsiktig rationaliseringsprocess som
har höjd produktivitet som yttersta mening och innebörd. Den faktor som ligger bakom och driver ph a r välkänd och omdiskuterad. Den kallas oftast centralitet.40

Urbaniseringens "långa vågor"
När Carlo Cipolla i sin lilla bok om världens befolkningsutveckling, diskuterar
den här typen av accellererande demografiska processer för han in biologiska
hypoteser i sina resonemang. Mänsklighetens demografiska expansion jämförs
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med en bakteriekulturs, eller den logistiska tillväxtkurvan hos en i laboratoriet
isolerad och vårdad odling av den lilla flugan Drosophila melanogaster. I god
malthusiansk anda antas att människor liksom flugor och bakterier har en inbyggd tendens att öka i antal till gränsen för det tillgangliga livsrnedelsutryrnmet. När taket ä r nått intriiffar en demografisk kris som raderar ut de svaga
och återskapar förutsattningar f i r en ny expansion. Man får en cyklisk tillvaxtmodell vars pendel slår mellan amplituderna kris och rehabilitering.41
De biologiska jamförelserna kan tyckas bestickande mot bakgrund av den typ
av tillväxtkurvor Cipolla analyserar, och som har stora likheter med de Jag presenterade i förra avsnittet. Cipolla har emellertid en betydande distans till biologiska argument av denna typ. Han understryker i stället att mänskliga populationer inte bara utvecklas till granserna för det tillgängliga livsmedelsutrymmet utan ocksA, till skillnad från bakterier och flugor, har förmågan att bryta
genom de givna gränserna och gA vidare mot höjd levnadsstandard.
Detsamma måste kontateras nar det galler grundbetingelserna för urbanisering. Stadernas tillvaxt och den långsiktiga urbaniseringen har sina grutsattningar i expansion och genombrutna granser. Ett stadssystem kan inte uppkomma och vidareutvecklas utan en produktivitetsökning p& landsbygden, och
med denna produktivitetsökning har i praktiken den biologiska malthusianismen satts ur spel. Stader representerar ekonomisk tillväxt. De ä r produkter av
den sociala evolutionen, inte den biologiska.
FA historiker ställer sig idag bakom den biologiska tolkningen. Däremot har
vi en pågående debatt om de malthusianska problemstallningarraa rörande befolkningstillväxtens samband med långsiktiga ekonomiska förändringar som
prisrörelser, teknisk utveckling, fjärrhandel, jordbruksproduktivitetens ökning
mm. Det cykliska utvecklingsförlopp som impliceras i den malthusianska modellen har ocksa diskuterats livligt och givit upphov till omfattande forskningsinsatser över hela det historiska
Huvuddelen av denna diskussion har handlat om agrarsamhällets rörelser
och rytmer. Staderna har först på senare å r integrerats i detta analytiska ramverk. Den klassiska stadshistorien ställde aldrig på allvar urbaniseringsprocessen i fokus för sina vetenskapliga anstrangningar. Det stora och prestigefyllda
området var i stället det medeltida "stadsvasendets" uppkomst och utveckling.
Harutöver h a r stadshistoria i stort sett handlat om enskilda staders historia. I
dessa avseenden finns en påtaglig likhet mellan den svenska och den internationella forskningen. Den monografiska stadshistorien har även hos oss haft
en förkrossande dominans.43
Några ambitiösa Grsök att placera in den europeiska urbaniseringen i ett
långtidsperpektiv har dock publicerats under senare år. Ett av dem a r Jan de
Vries nämnda arbete. Ett annat är Paul M Hohenbergs och Eynn Hollen kees
breda översikt "The Making of Urban Europe 1000- 1950. (Harvard University
Press. Cambridge, Massachusetts and London, England 1985) H båda böckerna
satts urbaniseringsprocessen i samband med bredare sociala förandringar pA
demografisk, ekonomisk och politisk niva, och Mrfattarna stravar efter en teo-
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retiskt genomarbetad analys av orsakssammanhangen. I båda finns också en
uttalad strävan att se stadstillvaxt och urbanisering i dess samband med de
långperiodiska konjunkturella vågrörelser som numera ganska allmänt anses
ha präglat den europeiska utvecklingen åtminstone fran tidig medeltid och
framåt. Nar Braudel talar om "l'histoire conjuncturelle" handlar det om ekonomin, om den rytmik som styr handel och marknadskrafter och dirigerar priser
och löner.44HohenbergILees och de Vries behandlar samma nivå. Hos dem a r
det urbaniseringens samband med de ekonomiska och demografiska rytmerna
som står i centrum. Båda arbetena rör sig med andra ord på urbaniseringens
konjunkturnivå.
Hohenberg/Lees upptagenhet med urbaniseringens vågrörelser ar det nara
nog allt överskuggande draget i stora delar av deras framställning. Detta problem ar ett av huvudmålen för deras teoribildning och de släpper aldrig tråden
ifrån sig. De båda författarna menar att den europeiska urbaniseringen genomgått tre huvudfaser. De talar om "a three-stage process of growth, trendless
fluctuation, and renewed growth, each phase dependent upon the interactions
of demography, technology, and markets". I grova drag ä r deras periodisering
densamma som den klassiska inom stadshistorien; två stora transformationsskeden, p i medeltiden respektive under industrialismen, med en mellanliggande
period närmast präglad av urban-rural balans med regionala och periodiska
inslag av d e ~ r b a n i s e r i n g . ~ ~
Om man inom klassisk stadshistoria har haft en tendens att bortse från mellanperioden som en period utan intressanta nyheter, s& sammanfaller detta i
vart fall inte med HshenbergILees intressen. Tvärtom driver de har sitt cykPiska tankande till dess höjdpunkt. Mellan "the tidal wave of medieval urbanization" och industrialismens sjavgenererande urbanisering låg ett skede då ekonomin "was dominated by cyclical changes: periods of growth were likely to be
halted, if not canceled out, by times of d e ~ l i n e . " ~ "
KohenbergILees formaliserar sina resonemang i vad de kallar en cyklisk
modell av en två-sektor-ekonomi. De två sektorerna ä r den urbana och den rurala och deras kungstanke a r att den tidigmoderna ekonomin utvecklades i en
succession av omväxlande urbana och rurala faser. De rurala faserna vill de
koppla till stagnations- och Aterhamtningsperioderna i ekonomin medan de urbana knyts samman med skeden av ekonomisk boom och vändning nedåt.
Författarna teoretiserar över samspelet mellan fem olika variabler, priser,
utbud, reallöner, Iöneandel samt egendoms(rante)andel. Kort sammanfattat
menar de att priser och egendomsräntor tenderar att samvariera inbördes och
motvariera gentemot reallöner och löneandelens storlek. Varuutbudet intar ett
slags förmedlande sta1Pning mellan dessa båda motvariationer, så att det a r
lagst under perioder av fallande priser och egendomsräntor och når sin höjdpunkt då priser och egendomsrantor har sina intensivaste stegringsfaser. (Figur 3) Mycket förenklat, och med ett språkbruk som kanske inte skulle falla
de icke-marxistiska författarna i smaken, skulle man kunna tala om en rytmiskt
vaxlande omfördelning mellan arbete och kapital. Variablerna reallöner och
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löneandelar får da representera arbetet, medan omvänt egendomsrantor och
priser får sta för kapitalets andelar. I författarnas teoretiska modell kannetecknas ruralla faser av omfördelningar t i l arbetets fördel och kapitalets nackdel,
dvs fallande räntor och priser visavi stigande reallöner och Iöneandelar. De
urbana faserna priiglas naturligtvis av motsatta trender.
Alla dessa variabler har en klar koppling till befolkningsutvecklingen. De
urbana fasernas boom-artade ekonomiska utveckling driver mot ekonomisk
polarisering, lyxkonsumtion, överhettning och kris. Betingelserna för befolkningsutveckling deklinerar dramatiskt när reallönernas fall slår i botten och
livsmedelskostnaderna drar allt större delar av efterfrågan från andra sektorer
i ekonomin. Utvecklingen resulterar i demografisk stagnation, med ökad dödlig-
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het och fallande jordräntor. När krisen genomlidits vänder trenderna på nytt
och en rural fas tar vid. Expansionskraften ligger nu till att börja med på landsbygden innan utvecklingen har hunnit generera en ny urban boom som driver
mot en ny obönhörlig kris.
Det finns tydliga paralleller mellan Hohenberg-Lees och J a n de Vries satt att
se på kronologin i urbaniseringsförloppet. Schematiskt kan de båda framställningarna illustreras med följande tablå:
Hohenberg-Lees

de Vries

ca 1330 - 1510 rural fas
ca 1510 - 1670 urban fas
ca 1670- 1750 rural fas
1750- 1800 urban fas

tidigt 1300-tal- 1500 agrarkris
1500- 1600150 "the long 16th century"
1600150 - 1750 "age of rural proletariat"
1750- 1800150 "the new urbanization"

I båda fallen identifierar man fyra faser mellan stadsvasendets etableringsskede på högmedeltiden och den moderna urbaniseringen på 1800-talet.47En
första rural fas ä r i stort sett samtidig med den senmedeltida agrarkrisen från
1300-talets mitt till 1500-talets början. Den andra, urbana fasen hos Hohenberg/Eees, går parallellt med de Vries långa 1500-tal. Enligt de Vries kännetecknades perioden av en allmänt utbredd stadstillvaxt. Urbaniseringsnivån höjdes,
och tendenser till hierarkisering gjorde sig gällande men blev aldrig dominanta.
HohenbergILees tredje, rurala, fas sammanfaller i stora drag med de Vries
"age of rural proletariat". Dess start kan kopplas till den omdiskuterade frågan
om 1600-talets kris. Enligt de Vries var detta en period präglad av starkt selektiv urban tillväxt. Den kiinnetecknades av en brist på andra tillväxtfaktorer än
de som var kopplade till statsexpansionen och den atlantiska ekonomin. Vinnarna var de stora metropoler som drog sina resurser fran atlanthandelns och
den absoluta furstemaktens parallella expansioner. Nygrundningarna var f&
och sinastäderna stagnerande. Urbaniseringstakten avtog.48
Den fjiirde, urbana, fasen hos HohenbergILees kallas "den nya urbaniseringen" hos de Vries. Den priiglades till stora delar av en invertering av föregaende periods karakteristika. Metropolerna stagnerade samtidigt som sma och
medelstora, regionala centra viixte. Perioden kännetecknades ocksa av ett kraftigt tillskott av nya stader. De Vries beskriver situationen med uttrycket "stadstillväxt underifrån9',("urban growth from below"). Till de aktiva bakgrundsvariablerna i denna process räknar han en kraftig allmän befolkningstillväxt, tekniska innovationer och förändrade relativpriser, vilka á praktiken innebar en
omfördelning av ekonomiskt välstand till den agrara sektorns
Man kan givetvis finna nyanser i de båda böckerna som tyder på att författarna inte P allt ä r överens i synen på det tidigmoderna urbaniseringsförloppet.
Protoindustrialiseringens roll ä r ett sadant exempel. Hos Nohenberg/Lees betonas det inre samspelet och ömsesidiga beroendet mellan städer och landsbygd
i protoindustriella regioner. De Vries intar en mer traditionell standpunkt när
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han i stallet lager tonvikten vid konkurrensförhhllandet mellan stad och landsbygd.50
Ett annat exempel a r författarnas uppfattning om det ovan diskuterade kontinuitetsproblemet. Hohenberg/Eees anknyter har till den klassiska stadshistoriens tre-fasmodell, med en medeltida urban etableringsfas, en tidigmodern fas
präglad av cyklisk, urban-rural balans samt en industriell urbaniseringsfas
från 1800-talet och framåt. Hos de Vries blir som namnts i stallet den lhngsiktiga kontinuiteten i urbaniseringsprocessen starkare betonad.51
Mer intressant an de inbördes olikheterna ar, enlig min mening, den konsensus som faktiskt finns, och som grundar sig i författarnas intresse för de långperiodiska rytmerna i urbaniseringsprocessen. I denna mening representerar
båda framställningarna ett försök att anpassa urbaniseringsstudierna till ett
allmänt ekonomiskt-historiskt forskningslage som vuxit fram under efterkrigstiden. Jag kommer i det följande att försöka visa hur samma typ av cykliska
rörelser aven har påverkat den svenska urbaniseringsprocessen.

Vagrörelser i svensk urbanisering
Ett grundargument hos de Vries handlar om den ekonomiska integreringen av
det europeiska stadsvasendet. Han menar att den tidigmoderna perioden såg
framvaxten av ett urbant systern i egentlig mening. Europa vaxte samman till
en ekonomisk enhet med staderna som noder. Hierarkisering och utveckling
mot en unicentrisk ("unicentric") stadsstruktur blev två viktiga resultat av
denna
Följden blev samtidigt att systemets olika delar influerade varandra. Förandringar fortplantades från centrum till periferi via ekonomiska,
kulturella och politiska kanaler, och en med tiden effektivare infrastruktur för
transporter och kommunikation som underlattade flödet av manniskor, kapital
och idéer.
Tendensen mot systemkaraktar a r den faktor som kanske bast kan förklara
likheter i utvecklingsmönster över stora regioner. Aven de skandinaviska landerna integrerades i systemet. Eftersom de Vries' databas i princip endast innefattar stader med minst 10 000 invånare blir Skandinavien dåligt representerat.
Som mest innefattar statistiken sex skandinaviska stader. Före 1700-talet lyckas bara Stockholm och Köpenhamn kvalificera sig. Av svenska stader ingår,
utöver huvudstaden, endast Göteborg och Karlskrona. I sina undersökningar
av urbana hierarkier och den geografiska fördelningen av " u r b a n p ~ t e n t i a l e n " ~ ~
behandlas emellertid Skandinavien som en perifer del av det europeiska stadssystemet. I de aggregerade tabellerna slås Skandinavien samman med kategorien norra och vastra Europa. Nar de Vries lyfter fram Danmark visar han pA
just sådana strukturella karakteristika som var typiska för utvecklingen på
1600- och 1700-talen. Han diskuterar tendensen mot polarisering av stadssystemet under 1600-talet, med en stark tillvaxt för huvudstaden parallellt med en
svag utveckling i övriga delar av systemet. Ban konstaterar också den inverte-
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ring av 1600-talstendenserna som ägde rum under det följande århundradet.
Huvudstaden, Köpenhamn, förlorade i relativ position samtidigt som små och
medelstora städer kraftigt ökade sin andel av befolkningen. Urbanisering underifrån a r en lika bra sammanfattande karakteristik av den danska 1700-talsutvecklingen som någonsin rörande andra delar av Europa.54
Hohenberg-Lees och de Vries resultat talar för att de iakttagna vågrörelserna i urbaniseringsförloppet bör h a influerat aven det svenska stadssystemet.
Som jag tidigare framhöll blir emellertid det omedelbara intrycket, av kurvan
över stadernas aggregerade absoluta tillväxt, snarare kontinuitet an variation.
Vill man skapa sig en mer nyanserad uppfattning av förloppet a r det knappast
möjligt att använda sig av totalsiffror som i diagram 1 ovan. Urbaniseringens
variationer drunknar helt i diagrammets tempo av accelererande kumulativ
stadstillvaxt. Väljer vi en logaritmisk skala langs y-axeln betonas i stallet förändringens hastighet under olika skeden, och en och samma skala kan därmed
användas för att belysa hela förloppet från begynnelsen till idag. (Figur 4)
Figur 4.
Stadernas folkrnangd ca

ar

1000-1945 (log skala).

Folkmangd
(1000~tal)

medeltida
1000

tidigmodern r
sekularv8a E

Kallor: Se referenser.

Representerad på detta satt blir det tydligare att det svenska urbaniseringsförloppet har haft konjunkturella svängningar som vad periodiseringen betraffar påminner om de mer allmänna nordvasteuropeiska. I Braudels terminologi
a r denna typ av mycket långsamma viigrörelser inom prisutvecklingen exempel
på sk "sekuliira vagor". Det a r också mycket slående hur val Braudels europeiska vågrörelser tenderar att sammanfalla, med motsvarande vagrörelser inom
den svenska urbaniseringspro~essen.~~
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ken ska sannolikt sökas i den djupa svacka det svenska stadsvasendet hamnade
i under stormaktstidens sista decennier. Förmodligen a r det rimligt att tolka
det kortvariga expansionsskedet p&1720- och 1730-talen som en aterhamtningsperiod efter en djupgående kris. Totalbilden av 1700-talets svenska stadstillvaxt
a r inte expansion utan relativ stagnation, dvs stagnation relativt expansionsskedet på 1600-talet.
Intrycket av stagnation under 1700-talet förstärks om vi tittar på urbaniseringen som sadan, dvs urbaniseringsgradens förändringar. De rytmiska variationerna av urbaniseringsgraden framgår inte av figur 2 (ovan s 205) eftersom
matpunkterna dar valts närmast för att pavisa kontinuitet snarare än variationer. Urbaniseringsgraden genomgick emellertid variationsväxlingar som i stora
drag sammanföll med den aggregerade stadstillvaxtens rytmer. Trots svaga
data kan man dock göra det troligt att den konstaterade ökningen av urbaniseringsgraden mellan 1500-talets senare del och 1700-talets mitt tycks ha varit
fullbordad redan omkring eller före å r 1700. Sjuttonhundratalets första decennier har förmodligen präglats av en viss deurbanisering och mindre aterhamtTabell: Urbaniseringsgraden i Sverige ca 1570-tal- 1975
period

FM riket

FM stader

UG

riket före 1658
1570-talet
1610-talet
1720-talet
riket efter 1658
1690-talet
1720-talet
1750-talet
1770-talet
1810-talet
1850-talet
1890-talet
1930-talet
1970-talet

FM =folkmiingd, 1000-tal
UG = urbaniseringsgrad, %
Anmärkning Moderna uppskattningar rörande 1570-talets folkmängd divergerar mellan
750 000 (Heckscher 1935, s 30; Dahlbäck 1986, s 392) och 600 000 ( ~ e h r e / ~ a r s s o n / O s t e r berg 1985, s 8). Janken Myrdal har presenterat siffror för äldre vasatid som tyder p& en
arlig tillväxt av antalet gardsbruk nara 0,s %. (Myrdal 1987, s 89ff). 1610-talets siffra ansluter till Cundquists "sannolikt minimum", som ocksa accepterats av Heckscher 1936, s
283f och Dahlback, ibid. Ovanstaende uppskattning för 1570-talet a r förenlig med Myrdals beräkningar och etablerade folkmängdsuppskattningar.
Kallor: se "Anmärkningar" till REFERENSER
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ning fram till seklets mitt då beräkningarna blir tillförlitligare. Publicerad statistik tyder på ett stabilt fluktuerande läge kring 10%-strecketanda fram till
1800-talets mitt. (Tabell) På 1830-talet startar en kontinuerlig höjning av urbaniseringsgraden. Först omkring 1850 passeras definitivt 1 0 % - n i ~ A nDet
.~~
mesta tyder saledes på att Sveriges tidigmoderna urbanisering agde rum under
1600-talet, medan 1700-talet och 1800-talets förra del priiglades av urban-rural
balans, kanske också med perioder av deurbanisering.
Det a r således mycket som talar för att de vågrörelser man kan iaktta i det
svenska urbaniseringsförloppet till stor del har sin bakgrund i den europeiska
integreringen. Sverige var en del av "den europeiska världsekonomin" och mottog influenser fran kapitalistiska centra som Amsterdam och London.58Förklaringen till det konjunkturella urbaniseringsmönstret bör med andra ord sökas
på bland annat denna ekonomiska nivå. I detta sammanhang blir det relevant
att analysera kapitalrörelser, relativa prisvariationer, arbetskraftsmigration
och andra resursallokerande ekonomiska variabler inom ramen för Hohenberg-lees rural-urbana två-sektorekonomi. Urbaniseringens konjunkturniva
framstår primärt som en ekonomisk-demografisk nivå.

Urbaniseringen och historiens aktörer
Ekonomiska influenser via ett europeiskt stadssystem kan förklara likheter
mellan den svenska urbaniseringen och den allmänna nordvasteuropeiska. Men
återigen handlar det enbart om förklaringar på en nivå relaterad till en viss typ
av konjunkturella orsakssammanhang. Den svenska urbaniseringens orsaker
har varit mer komplexa än sa. Det ä r inte förknippat med några större svårigheter att finna särdrag i den nationella utvecklingen av stadssystemet. Sveriges
urbanisering var historiskt unik samtidigt som den var en produkt av allmännare utvecklingstendenser. En förklaring av en nationell urbaniseringsprocess
kan inte gärna stanna vid de generella orsakssammanhangen. Vill vi förstå
Sveriges urbanisering maste vi dra fram orsaksfaktorer som har verkat unikt
på just denna territoriella niv&
Den typ av orsaksfaktorer som drar till sig intresset när det gäller stadstillväxt och urbanisering inom ett statsterritorium Gr kanske i första hand politiska till sin natur. Ytterst handlar det om det nationella politiska systemets
förmåga att allokera resurser mellan respektive urbana och rurala sektorer i
samhället. Den politiskt betingade urbaniseringen ä r i sin tur kopplad till de
politiska institutionernas och aktörernas ställning i det sociala systemet totalt.
Ett system med en medvetet eller omedvetet försvagad politisk sektor har givetvis svårare att driva fram strukturella förandringar an ett system med starka
politiska institutioner. Den period jag i fortsättningen kommer att koncentrera
mig p&, den tidigmoderna (ca 1550- 1800), kännetecknades av stark politisk
styrning i kombination med starkt begränsade resurser för andamfilet. Den politiska ramen var "absolutismen" i olika grader av inre stabilitet. Det politiska
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instrumentet för förändring var ett allt mer komplext byråkratiskt och legislativt regelverk, som ofta har gått under den sammanfattande benämningen "merkantilism". Det ar en öppen fråga i vilken utsträckning det absolutistiska politiska systemet verkligen hade resurser nog för att skapa ett urbant system i
statens intresse. Den underliggande frågan handlar om makten och maktens
fördelning. Fanns det överhuvudtaget några historiska "aktörer" med en tillräckligt stark social ställning för att åstadkomma förändringar av det djupgaende slag det här handlar om?
En äldre historisk tradition svarade ofta ja p i den frågan. De starka kungarna och furstarna, en Gustav Vasa, en Karl IX, en Gustav II Adolf, lyckades
ofta resa sina undersåtar till dådkraft och progressiv handling.59 Stader och
stadväsende kunde blomstra under målmedveten ledning. De kunde också förfalla under det slappa och oinspirerade ledarskapet hos svaga kungar. Kungar
och furstar var historismens historiska hjältar, genier som i lyckliga stunder
kunde förvandla världen. Monarken var orsaken men också den ansvarige.
Hans/hennes egenskaper tillhandahöll förklaringar och underlag för historikerns moraliska domslut.
Med något undantag är denna typ av "voluntaristisk" historiesyn tämligen
sällsynt i dagens forskningsklimat. Den hör 1800-talet till och har inte överlevt
vart århundrades metodiska och historieteoretiska konfrontationer. Det grundlaggande problemet, om maktens roll och de historiska aktörernas betydelse,
kvarstar dock i debattens centrum. Hos Gideon Sjoberg är "social makt" (social
power) en huvudfaktor bakom uppkomsten och spridningen av städer. Han säger: "...we reason that social power is a prime variable in accounting for l) the
expansion of cities in both size and number, 2) their diffusion into previously
non-urbanized or lightly urbanized areas, and 3) their d e ~ l i n e . " ~ ~
Sjobergs "sociala makt" kan inte gärna likställas med historismens historiska hjältar. Snarare handlar det om en immanent företeelse inbygd i samhället som en grundbetingelse för stadsutveckling och urbanisering. I den mån
stadssystemet influeras av aktörers maktutövning handlar det snarare om kollektiva aktörer ä n om individuella.
Samspelet mellan aktörer och sociala strukturer är komplicerat. Den engelske sociologen Anthony Giddens har fört problematiken vidare på ett intresHan försöker finna en intermediär posisant sätt i sin "~trukturationsteori"~~~
tion i den omfattande filosofiska och samhallsteoretiska diskussionen om sådana "dualismer" som aktör-strukturmotsättningar, intentionalitet kontra determinism i sociala förändringsprocesser eller motsättningen mellan diakroni
och synkroni i socialvetenskapliga analyser. Man tar sin utgångspunkt i en dubbelriktad kritik mot funktionalism och strukturalism å ena sidan och hermeneutik och handlingsfilosofi å den andra. Dessa två stora traditioner inom modern socialteori, menar Giddens, har konserverat en analytisk motsättning mellan determinism och voluntarism . Den förra traditionen har varit allt för upptagen med att blottlägga dolda strukturer och omedvetna mönster, medan den
senare genom sin fixering vid intentioner och motiv för handling har förskjutit
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centrala socialvetenskapliga problem som maktproblemet och analysen av soeiala institutioner och social förändring. Giddens efterlyser och försöker P praktik e n formulera e n teori som k a n lösa upp dessa konstlade motsättningar och i
stället pavisa sambandet mellan handling och struktur. W e must grasp", säger
h a n med e n karakteristisk formulering, " the time-space relations inherent i n
the constitution o f social i n t e r a c t i ~ n " . ~ ~
Giddens vill återge aktörerna deras roll i den sociala förändringsprocessen.
Han vill ocksa ge oss den "emancipatoriska" förhoppningen att vara handlingar
ska kunna skapa social förandring. Men han kan inte göra detta utan att ta
hänsyn till "strukturernas" järngrepp. Resultatet blir e n mycket elaborerad teorikonstruktion som försöker slå e n brygga mellan handlingsteori och systemteori. Individerna är p% e n och samma gång fria och ofria. De framstar som strategiskt handlande subjekt å ena sidan och å den andra oförstaende o f f e r för
okända eller icke-erkända handlingsbetingelser, för oavsiktliga konsekvenser
av sina egna handlingar. Frihet och tvang förenas i ett kontinuerligt handlingsflöde, "a continuous flow o f conduct", som skapar och återskapar de strukturella betingelserna för nya handlingar.'j3
S å lan@ framstår strukturationsteorin närmast som e n strukturteori, i vilken
determinismen ännu väger tungt i vågskålen. Giddens behöver påvisa hur individer kan skapa sociala system och inte vara bundna av dem. Man använder sig
av e n liknelse fran språkteorin för att illustrera sin uppfattning. Regelstyrd
språkanvändning, säger han, handlar inte bara o m anpassning till givna regler.
Själva språkanvändningen är samtidigt ett medium för reproduktion och därmed modifiering av regelsystemet.'j4 Regler är därför ett centralt begrepp i Giddens teori. Vid sidan av resurser, som ocksa ar mycket viktigt, har han här
grundläggande egenskaper i sociala system. Sociala system i sin tur bestar av
"reproducerade relationer mellan aktörer eller kollektiv, organiserade som regelbunden social praxis". Denna typ av regelbundet reproducerad social praxis
ar ingenting annat än samhällets institutione~:Enligt Giddens ska institutioner
uppfattas som "frysningar" eller permanentningar av återkommande sociala
handlingsmönster. Strukturering ar de handlingar, individuella och kollektiva,
som aterskapar och nyskapar institutionerna och därmed också det sociala sy~temet.~~
Nästa steg i teorin blir att stalla sig frågan vem som föreskriver de regler och
kontrollerar de resurser som konstituerar ett socialt system i vardande. Detta
problem för in Giddens p&maktproblematiken. I detta sammanhang understryker kan maktens dubbelsidighet. Och det här är e n dubbelsidighet som verkligen är systemimmanent. Han talar o m interaktion och inbördes beroenden mellan aktörer och kollektiv som systemintegrerande. Och här kommer reglerna
och resurserna i n som de betingelser vilka används av aktörerna i deras skapande av social i n t e r a k t i ~ n . ~ ~
Makt spelar med andra ord en viktig roll i Giddens tankevärld. Men det rör
sig alltså inte o m e n oinskränkt, absolut och ensidig makt. Den som ager makt
kan visserligen föreskriva regler och mobilisera resurser, men hanihon har inte
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total kontroll. Makten ar alltid en relation, en tvåvagskommunikation. Den skapas inom ramen för en dominansstruktur som inte är statisk utan relaterad till
det befintliga sociala systemet. Den a r ingen "statisk kvantitet", som Giddens
uttrycker saken. Den begränsas av parternas relativa styrka. Den begransas
också av räckvidden i parternas kunskap och medvetande. Sociala system reproduceras hade genom ett medvetet strategiskt handlande och ett praxisstyrt
vardagshandlande. I en social situation a r inte alla förutsättningar kända och
alla konsekvenser kan inte förutses. Makten blir aldrig absolut.67
Det a r val knappast någon tvekan om att det ä r en makt i Giddensk mening
som har bidragit till att skapa det svenska urbana systemet. Vi behöver bara
t a en titt p&kartan för att se hur en politisk vilja och ett strategiskt tänkande
har format systemet. (Figur 5 ) De olika stadsgrundningsperioderna framstår
Figur 5.

stader I Sverige {are ar 1700.
m stader grundade ca 1000-1150
9 stader grundade ca 1150-1300
A
stader grundade ca 1350-1550
I,
slader grundade ca 1550-1700

Kallor: Se referenser.
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som medvetna erövringar av tomma territorier. Under 1200-talets expansion
grundades stader i de gamla centralbygderna runt Mälaren och på östgötaslätten. E n annan makt grundade samtidigt städer i Skane och langs västkusten.
Tidigare hade inget stadssystem funnits, bara ett fåtal spridda stadsbildningar.
Senmedeltidens lugnare tempo innebar samtidigt en expansion in i det ännu
stadsfattiga Västergötland. 1500- och 1600-talens stadsgrundningar lade Bergslagen och Norrlandskusten under maktens kontroll.
Den makt det ha' handlat om a r naturligtvis den svenska, och i viss utsträckning den danska, kronan. Men det var ingen absolut makt, trots absolutism och
kungadöme av guds nåde. Den svenska kronan var en maktfaktor med klara
begränsningar. Den var inte alltid medveten om förutsättningarna för sin politik och den kunde inte alltid förutse konsekvenserna. Den hade starka motparter och den var i sig själv inte en monolitisk vilja med en omedelbar koppling mellan hjiirna och hand.
Dragen av godtycke och slumpmässigheter framträder tydligt om man studer a r stormaktstidens stadspolitik. Under en kort och intensiv reformperiod försökte man sig i praktiken på att organisera en fungerande urban infrastruktur.
Man grundade stader i stor skala och man genomförde en merkantilistisk stapelpolitik som fick genomgripande konsekvenser, om än inte alltid de förutsedda. En redan i tidigare litteratur omtalad paradox i dessa storskaliga satsningar var den ofta oöverbryggbara motsättningen mellan perifer expansion
.~~
att erövra landet med stadsgrundningar motaroch ~ e n t r a l i s e r i n g Försöken
betades i praktiken av stapelpolitikens systematiska gynnande av de stora export- och sjöstäderna.
De självmotsägande dragen i den förda politiken kan naturligtvis föras tillbaka på en mängd orsaker. Men det finns skäl att särskilt t a fram de faktiska
kunskaper och det medvetande som styrde de ledande beslutsfattarnas handlingar. Politiken utformades inte i ett vacuum. Den byggde på situationellt betingade verklighetsuppfattningar som inte sallan måste ha innehallit motsagelsefulla drag. Vad som är intressant att konstatera ä r att man trots allt bedrev
e n politik som i sina stora drag kom att bli en social realitet. Det famösa bottniska handelstvånget fick otvivelaktigt ekonomiska struktureringseffekter som
man utan överdrift skulle kunna kalla systemmodifierande. Detsamma kan sagas om stadsgrundningarna. Visserligen var de nya städerna små, men flertalet
av dem förblev städer, och vid en jämförelse kan man inte generellt saga att de
nya staderna hade sämre "livskraft" än de medeltida.69Ett annat exempel ä r det
omfattande projekt för en omstöpning av städernas inre förvaltning som diskuterades vid 1610-talets slut. Den sk stadgan om städernas administration blev,
s å vitt man vet, aldrig officiell. Den stötte på motstånd fran stadernas representanter. Detta hindrade dock inte a t t just denna stadga kom att ligga till grund
för den gradvisa reformering av stadsförvaltningen som de facto kom att aga
rum senare under 1600-talet.70
Även om kronans makt inte var absolut s å var den trots allt reell. Den skapade institutionella betingelser som både var uttryck för en stark statsmakts
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vilja och en kompromiss mellan "intressen".
Vill man i detta sammanhang tala om historisk intentionalitet och aktörernas roll får man i s&fall tanka sig en Giddensk intentionalitet och Giddenska
aktörer. Den ström av statsbeslut som skapade 1600-talets stadssystem hade
förvisso inslag av planering och strategiskt långtidstankande, men den var
också en utpräglad ad hoc-politik avsedd att lösa akuta problem i akuta situationer. Detta innebar inte att intentionaliteten drunknade i ett strukturellt
flöde av ofullkomliga politiska beslut. Den politik som fördes kom att gradvis
andra förutsättningarna för stadernas utveckling även om detta skedde inom
ramarna för de starka begränsningar som gavs av urbaniseringsprocessens mer
grundläggande villkor. Naturligtvis existerade alternativ till den förda politiken. Saker och ting kunde ha gått på som tidigare, men det låg inte i kronans
intresse. Resultatet blev städer, en merkantilistisk stapelpolitik och en reformerad stadsförvaltning; samtliga i högsta grad historiska realiteter som behöver
förklaras på aktörsnivån.

Konklusion
En av poängerna med den har artikeln har varit att påvisa urbaniseringens
"komplexitet", för att citera Bo ohngren. Den kanske viktigaste slutsatsen av
artikeln a r insikten om nödvändigheten av en flerskiktad analys för en förståelse av processens djupare innebörd. Jag har försokt illustrera detta genom att
betrakta urbaniseringen som en process med flera nivåer av förändring eller,
annorlunda uttryckt, flera tidsdimensioner.
På strukturnivån framstår således urbaniseringen framför allt som en långsiktig geografisk koncentration av socio-ekonomiska aktiviteter Den indikerar ett
samhälle i stark social förändring, och den representerar i sig en lösning på ett
i det närmaste konstant socialt rationaliseringsproblem. Urbaniseringen betraktad ur detta perspektiv kan ses som en permanent strukturbetingelse, en
"longe durée" i Braudels mening. På denna nivå a r det möjligt att tala om en
langsiktig kontinuitet, som inte uppvisar några avgörande språng i utvecklingen.
Överlagrat denna historiska kontinuitet finns en mer rytmiskt varierande
förändringsnivå, vilken närmast måste ses som ett långperiodiskt, cykliskt rörelsemönster. Man har på senare tid velat analysera den förindustriella urbaniseringsprocessen i ljuset av de "historiens långa v&gor", som tidigare
främst diskuterats i agrarhistoriska sammanhang. Denna anknytning till det
jag här har kallat konjunkturnivån, Braudels "l'histoire conjuncturelle", förutsätter förklaringar på en korresponderande nivå. I litteraturen har dessa som
regel handlat om olika typer av demografiska och ekonomiska variabler. Hos
Hohenberg-Lees exempelvis framträder vågrörelserna som ett slags förindustriella "business cycles".
Aktörsnivån slutligen kan förklara de historiskt unika beslut och händelser
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som lett till skapandet av nationella och regionala särutvecklingar och säregna
urbana "delsystem". På denna nivå handlar det främst o m att definiera utrymmet för de historiska, individuella och kollektiva, aktörernas frihet att skapa
och förändra sin historia. Har har vi hiindelsehistoriens och den ekonomiska
och politiska maktens domän; "världens tid" för att tala med Braudel.
Ingen av de tre nivåerna kan ensam förklara hur, när och varför Sverige fick
ett fungerande urbant system. Sammantagna ger de en mer komplett uppfattning o m orsakssammanhangen. Det är alldeles klart att den långsiktiga och
accelererande urbaniseringen av Sverige, från vikingatiden till idag, ar framdriven av en kontinuerligt verkande faktor som uppvisat mycket sma tecken p å
förändring under ca 1000 år. Samtidigt har den svenska urbaniseringen, i likh e t med den kontinentala, följt ett cykliskt rörelsemönster, som indikerar e n
stark elronornisk integrering med övriga delar av främst nordvastra Europa.
Slutsatsen att det svenska urbana systemet var e n del av det kontinentala framstår som tämligen evident. Det innebär emellertid inte att det svenska urbaniseringsförloppet k a n tolkas enbart i strukturella eller konjunkturella termer. Sverige hade en historiskt unik situation som var tätt sammanlänkad med den specifikt svenska miljön, de svenska institutionerna och maktförhållandena. S k a
vi första utvecklingen av det svenska urbana systemet går det knappast att
bortse från svenska förhållanden i deras historiska unicitet.
Denna urbaniseringens "komplexitet" får, som jag ser det, konsekvenser för
vår syn på fenomenet som shdant. V a d ska vi förstå med ordet "urbanisering"?
Definitioner iir kluriga saker och jag kan inte följa Philip Abrams i hela hans
argumentering. I definitionsfrågan skulle jag vilja sammanfatta mina konklusioner i fyra punkter:
1 ) Urbaniseringen bör operationellt definieras som demografi sk urbanisering i

de Vries mening. E n sådan metod ger ett entydigt kvantitativt mått som indikerar, snarare än definierar, sociala processer oavsett o m dessa bör kallas
"urbana" i sig eller hellre bör ses som bakgrundsvariabler till urbaniseringen.
2) Urbaniseringen ar e n process. Dess sociala sammanhang ar ett samhälle i
förandring, inte samhiillstillstånd i kronologisk succession. Det förefaller
bättre att tanka i "tendenser" snarare än "faser" och "stadier" vid en analys
av urbaniseringen.
3) Urbaniseringen är e n beroende variabel i ett socialt sammanhang. Den är
inte självförklarande. Den kan inte ses som e n sluten självgenererande process.
4 ) Urbaniseringen ar e n sammansatt social process. Den k a n inte reduceras till
e n universell definition med hjälp av kvalitativa kriterier. Den måste förklaras pA olika nivåer med e n klar korrespondens mellan iakttagen urbaniseringsaspekt och förklaringsniva.
Trots alla dessa negationer menar jag att både urbaniseringen och staderna är
existerande storheter i våra samhällen, i lika hög grad som gravitationen k a n
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sagas vara det i naturen. Vi behöver inte göra oss av med begreppen. Vi kan
och bör alltfort använda dem i våra analyser och göra dem till föremal för våra
studier oavsett var förmåga att teoretiskt precisera deras exakta innebörd.
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