
http://www.diva-portal.org

This is a digital version of a book published by Stads- och kommunhistoriska institutet.

Citation for the original published paper (version of record):

Nilsson, L. (1992)
I kvastarnas stad. Två studier i Kalmarområdets 1900-tals 
historia.
Studier i stads- och kommunhistoria, 8.

This digital version is provided by Stockholm University Library 
in agreement with the author.
May be used according to current laws.

Permanent link to this version:
http://urn.kb.se/resolve?urn:nbn:se:su:diva-128251



Lars Nilsson

I KVASTARNAS STAD

Två studier i Kalmarområdets 1900-tals 
historia

STADS- OCH KOMMUNHISTORISKA INSTITUTET 
Studier i stads- och kommunhistoria 8 
Stockholm 1992





Lars Nilsson

I KVASTARNAS STAD

Två studier i Kalmarområdets 1900-tals 
historia

STADS- OCH KOMMUNHISTORISKA INSTITUTET 
Studier i stads- och kommunhistoria 8 
Stockholm 1992



8: Lars Nilsson, I kvastarnas stad. Två studier i Kal
marområdets 1900-tals historia. (1992) 150: —

LOKALHISTORIA. MEDDELANDEN UTGIVNA AV SVENSKA 
KOMMUNFÖRBUNDET GENOM STADS- OCH KOMMUNHIS
TORISKA INSTITUTET

1: Lokalhistoria inför framtiden. Nya vägar - nya
uppgifter. (1990) 30: —

2: Revy överstads- och kommunhistoria 1981 — 1985.
(1991) 50:-

3: Lokalhistoria i skolan. (1991) 50: —
4: Sixten Humble, Fyra studier i svensk stadsförvalt

ning 1619— 1862. Utgivna av Lars Ericson. (1991) 50: —

NORDISK LOKALHISTORIA: SEMINARIERAPPORTER

1: Lokalsamfundene i de seneste 100 år. (1979) 30: —
2: Den andra nordiska lokalhistoriska konferensen i

Viitasaari 1976. Föredrag och diskussioner. (1978) slut
3: By og bygd. Stad og omland. (1981) 50:-
4: Lokal praxis på det sociala området i de nordiska

länderna 1800-1920. (1986) 60:-

ÖVRIGA SKRIFTER

Ingrid Hammarström, Väinö Helgesson, Barbro 
Hedvall, Christer Knuthammar och Bodil Wallin,
Ideologi och socialpolitik i 1800-talets Sverige. Fyra
studier. (1978) 100:-
Lars Nilsson, Näringsliv och befolkning i Kalmar
1910-1975. (1980) 100:-

Samtliga skrifter kan beställas från STADS- OCH KOMMUNHIS
TORISKA INSTITUTET, Historiska institutionen, Stockholms 
universitet, 106 91 Stockholm, Telefon 08-162807, 162830.



Abstract

Lars Nilsson. I kvastarnas stad. Två studier i Kalmarområdets 1900-tals 
historia. (Town and Country. Two studies in the History of the Kalmar 
Region in the 20th Century.) Studier i stads- och kommunhistoria 8. In 
Swedish with an English summary. Department of History, Stockholm 
University. Stockholm 1992. 268 pp. Monograph. ISBN 91-971640-1-1.

This book contains two main sections. Both focus on the city of Kalmar 
and its surrounding rural district. In the first part, I discuss variations in 
demographic behaviour between urban and rural settings during the 
first half of the 20th century. Most, of the observed urban-rural differ
ences can be explained by variations in population structure and 
economic activity. But not all. The rest are probably caused by ecolo
gical and cultural circumstances. Further, I discuss the relationship be
tween urban-rural variations and regional differences. My conclusion is 
that urban-rural variations have been more pronounced than regional 
specialization.

In the second section I examine changes in the internal urban struc
ture between 1930 and 1970. During this period nearness was replaced 
by space as an organizing principle. At the same time there was a trans
fer from a socio-economically to a demographically segregated city. The 
motorization of society, economic growth and the building of a welfare 
state are some factors behind these processes.

Key words: urban history, urbanism, regionalism, urban-rural vari
ations, demography, urban internal structure, segregation, distribution 
of working places.

© Lars Nilsson och Stads- och kommunhistoriska institutet.
ISBN 91-971640-1-1
Gotab 94737, Stockholm 1992.



Stads- och kommunhistoriska institutet

Stadshistoriska institutet bildades år 1919 som en avdelning av Svenska 
Stadsförbundet och utgör idag en del av Svenska Kommunförbundet. 
Namnet ändrades 1990 till Stads- och kommunhistoriska institutet. Som 
föreståndare vikarierar docent Per Thullberg. Institutet har till uppgift 
att främja och initiera stads- och kommunhistorisk forskning. Kontakt- 
och informationsverksamhet är en central angelägenhet. Institutet bil
dar en länk mellan akademiska forskare, stads- och kommunhistoriskt 
engagerade politiker samt intresserad allmänhet. Institutet utgör också 
en länk mellan svensk och internationell urbanhistoria. Verksamheten 
omfattar dessutom bland annat litteraturbevakning, källpublicering och 
egen forskning. Skriftserien ”Studier i stads- och kommunhistoria” ut
gör institutets forum för publicering av forskningsresultat.

Per Thullberg Sten-Sture Landström



Utgiven med bidrag från Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet. 
Kartor: Kerstin Kåverud, Embla Ritbyrå.
Engelsk språkgranskning: Marie-Louise Rodén.



Innehåll

Kvastastan med omgivningar...................................................... 9

DEL 1: STADSBOR OCH LANTISAR. GIFTERMÅL OCH 
RÖRLIGHET I KALMAROMRÅDET UNDER 1900-TALETS 
FÖRSTA HÄLFT

1. Forskningsområdet................................................................ 17

2. De fyra kohorterna................................................................ 27

3. Giftermål................................................................................. 33
3.1 Det europeiska giftermålsmonstret....................................... 33
3.2 Giftermålsvanor i Kalmarregionen....................................... 37
3.3 Stad-land skillnaderna och de regionala ojämnheterna . . 44
3.4 Sammanfattning...................................................................... 62

4. Geografisk rörlighet .............................................................. 65
4.1 Omflyttning på kommunnivå.................................................. 65
4.2 Flyttningsvanor i Kalmar och Mörebyden............................. 70
4.2.1 Födelseorter............................................................................. 70
4.2.2 Kvarboendegrader 1930.......................................................... 74
4.2.3 Senaste utflyttningsort............................................................ 77
4.2.4 Senaste inflyttningsår.............................................................. 80
4.2.5 Utflyttningsort jämförd med födelseort............................... 83
4.2.6 Kvarboendegrader 1945.......................................................... 84
4.2.7 Flyttningsvanor i ett jämförande perspektiv......................... 87
4.3 Sammanfattning...................................................................... 90

5. Social mobilitet...................................................................... 93
5.1 Forskningsöversikt.................................................................. 93
5.2 Perspektiv på den sociala rörligheten................................... 97
5.3 Social rörlighet bland män i Kalmar stad och Mörebygden 98
5.4 Social rörlighet bland kvinnor i Kalmar stad och Mörebyg

den .......................................................................................... 103
5.5 Social rörlighet i Kalmar och omvärlden.............................. 105
5.6 Sammanfattning..................................................................... 114



6. Näringsgrensväxling - ett exempel på horisontell rörlighet 116

7. Slutsammanfattning............................................................ 119

DEL 2: NÄRHET OCH UTRYMME. DET KALMARIT1SKA 
STADSLANDSKAPET OCH DESS FÖRÄNDRINGAR 
1930-1970

1. Forskningsområdet............................................................ 127

2. Bosättningens fördelning inom Kalmar 1930-1970 ........ 144
2.1 Bebyggelsens och bosättningens geografiska utbredning . 144
2.2 Befolkningens sammansättning stadsdelsvis inom Kalmar

1930 och 1970....................................................................... 151
2.2.1 Undersökningens uppläggning och genomförande..........  151
2.2.2 Demografiskt särboende.................................................... 155
2.2.3 Näringsmässigt särboende.................................................. 159
2.2.4 Socio-ekonomiskt särboende.............................................. 161
2.2.5 Stadsdelarnas boendeprofiler............................................ 164
2.3 Förortsboendet 1950—1970 ................................................ 169
2.4 Särboendets historiska utveckling..................................... 173

3. Arbetsplatsernas fördelning inom Kalmar 1930—1970 . . . 178
3.1 Materialet........................................................................... 178
3.2 Arbetsplatser i Kalmar 1931.............................................. 178
3.3 Arbetsplatser i Kalmar 1970 .............................................. 183
3.4 Sammanfattning................................................................... 190

4. Närhet och utrymme.......................................................... 193
4.1 Inledning............................................................................. 193
4.2 Närhet till arbetet.............................................................. 196
4.3 Utrymme som struktureringsprincip................................. 198
4.4 Arbetsplatsernas utrymmeskrav....................................... 208

5. Sammanfattning................................................................... 214

Bilaga 1: Om socio-ekonomiska klassificeringar......................... 218

Bilaga 2: Tabeller över folkmängden i Kalmarområdet.............. 222



Summary 225

Noter................................................................................................. 232

Referenser........................................................................................ 244

Förteckning över kartor, tabeller och tablåer............................. 259





Kvastastan med omgivningar

”1 Kalmare stad där finns ingen kvast 
Förrän lördagen.”

Så vackert skaldade C I Hallman år 1776 i lustspelet '’Finkel”. Drygt 
hundra år senare (1892) dyker begreppet kvastarnas stad upp i nummer 
18 av Nya Nisse. Idag, ytterligare ett sekel senare, är det inte många 
som tänker på Kalmar som kvastarnas stad. Mitt huvudsakliga syfte är 
nu inte att väcka liv i ett gammalt uttryck eller utreda begreppets till
komst och innebörd. Mina studier handlar om det moderna Kalmar och 
till viss del om landsbygden (Mörebygden) runt staden.

Kalmar tillhör kretsen av mellanstora städer. Folkmängden har växt 
från 17 000 år 1920 till 35 000 år 1970 (tabell 1.1, se bilaga 2). Det är en 
relativt måttlig ökningstakt. Stadsarealen har utvidgats etappvis. Kal
mar landsförsamling införlivades den 1 januari 1925. Fyrtio år senare 
lades Dörby, Hossmo och Kläckeberga samman med Kalmar. I sam
band med 1970 års kommunreform tillfördes Kalmar ytterligare tio 
landsförsamlingar.1 Totalt består dagens Kalmar kommun således av 
den ”gamla staden” jämte tretton landsförsamlingar. Före 1952 års 
kommunreform var de tretton egna och självständiga socknar (kommu
ner). De kallas här Mörebygden. Av karta 1.1 framgår de gamla sock
narnas geografiska lägen.

Mörebygdens näringsliv har huvudsakligen varit agrart inriktat. Insla
get av tätortsbosättning var länge obetydligt. Tätortsbildandet inleddes 
omkring sekelskiftet 1900 i samband med järnvägsnätets utbyggnad. De 
första tätorterna växte fram som stationssamhällen.2 Ar 1920 omnäm
ner den officiella statistiken tre tätorter i Mörebygden. Det är de tre 
stationssamhällena Smedby, Trekanten och Påryd med vardera 
300—400 innevånare (tabell 1.2).

Tätortsbildandet sköt fart på allvar under 1920- och 1930-talen. Då 
växte nya tätorter upp samtidigt som de äldre utvidgades. Processen har 
fortgått och Mörebygdens tätortsbefolkning har tillväxt långt snabbare 
än innevånarantalet i Kalmar stad.

Tillväxtpunkterna har utgjorts av ett tiotal små tätorter (karta 1.1). 
De inrymde 14 procent av Mörebygdens befolkning år 1930. Det kan 
jämföras med 34 procent år 1950, 58 procent år 1970 och 70 procent år 
1980. Den klart största tätorten år 1980 var Lindsdal med 5 900 innevå-



nare. Lindsdal följdes närmast av Smedby med ett innevånarantal på 
2000 personer (tabell 1.1, 1.2).

De äldsta tätorterna var för sin framväxt och existens inte helt obe
roende av Kalmar stad. De kan dock knappast betecknas som kalmar- 
förorter i den meningen att de arbetsmarknadsmässigt skulle ha varit 
integrerade med staden. Det var först år 1945 som två av de dåvarande 
tio möretätorterna - Smedby och Rinkabyholm - klassificerades som 
förorter (tabell 1.3).3

Mörebygdens kraftiga tätortstillväxt efter 1945 har däremot huvud
sakligen haft karaktären av förortsbosättning. År 1980 var det bara två 
av tolv möretätorter som inte var förorter till Kalmar. Påryd och Hall
torp var de aktuella orterna. Dessutom finner vi efter 1970 kalmarföror- 
ter även på Öland och i fastlandskommunerna utanför Mörebygden (ta
bell 1.3).4

Mörebygden har under 1900-talet allt starkare bundits samman med 
staden. Jordbrukets relativa betydelse har gått tillbaka. År 1960 redovi
sade Mörebygden för första gången fler personer verksamma inom in
dustrin än inom jordbruket. Många av de industrianställda var tätorts- 
bor som fann sin bärgning i staden.5

Kalmar har dock aldrig varit någon stor industristad, utan en han
delns och sjöfartens stad. Men industrin skapade ännu år 1970 fler sys
selsättningstillfällen än något annat näringsfång. Å andra sidan har till
växten varit starkare hos stadens servicenäringar och framför allt inom 
tjänstesektorn. Det handlar om utbildning, sjukvård, förvaltning, ban
ker, försäkringsbolag med mera.

Som industristad har Kalmar varit specialiserad på livsmedelsproduk
tion. Kvarn, margarinfabrik, chokladtillverkning och andelsslakteri har 
utgjort viktiga verksamheter. Branschernas hemmamarknadsberoende 
har dock begränsat expansionsmöjligheterna. Stora exportindustrier 
har saknats. Inslaget av kvinnodominerade låglöneindustrier har varit 
rätt betydande. Den på riksplanet starkt dynamiska metall- och verk
stadsindustrin har däremot varit svagt representerad.

Kalmars näringsliv har varit förankrat i länet och i sydöstra Sverige. 
Men även här har staden haft svårt att hävda sig mot konkurrerande 
grannstäder. Det gäller bland annat inom sjöfarten. Mindre fördelak
tiga naturliga omständigheter har underminerat kalmarhamnens attrak
tionskraft. Begränsat farledsdjup och hamndjup tillhör de hämmande 
inslagen. Det sjöburna godset har sökt sig till landsändans djuphamnar. 
Det har i sin tur medverkat till att Kalmars gamla roll som partihandels-
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centrum i sydöstra Sverige försvagats.
Den regionala förankringen har samtidigt varit en styrka. Funktionen 

som länshuvudstad har tillförsäkrat Kalmar en bred offentlig sektor. 
Men också attraherat annan regionalt inriktad verksamhet. Statens 
kaka var vid denna tid liten men säker. Den offentliga sektorns närvaro 
och den regionala basen har givit ekonomisk stadga och garanterat en 
viss utvecklingspotential.6

Kalmar var länge en starkt konservativ stad. Flögerpartiet noterade 
under 1910- och 1920-talen bättre valresultat i Kalmar än i de flesta 
andra städer.7 Partiet var också starkt rotat i Mörebygden. Särskilt i de 
södra och västra socknarna intill Kalmar. Det socialdemokratiska ge
nombrottet kom i början av 1930-talet. Alltsedan dess och fram till 1973 
rådde det vänstermajoritet i Kalmar stadsfullmäktige. Även Mörebyg
den genomgick en gradvis radikalisering med början på 1930-talet. Det 
är tydligast i socknarna närmast staden. Under efterkrigstid har bygden 
däremot förborgerligats. I slutet av 1960-talet hade ingen av områdets 
dåvarande kommuner socialdemokratiskt styre.8

Kommunreformerna - framför allt 1970 års reform - har medverkat 
till att stad och land politiskt vävts samman. Kalmar och Möre bildar en 
kommunal enhet. Dagens kommunalråd regerar över betydligt vid
sträcktare domäner än 1930-talets lokalpolitiker. Den politiska sam- 
manflätningen hade föregåtts av ekonomisk och arbetsmarknadmässig 
integrering.

Kalmars pendlingsomland har blivit alltmer geografiskt utsträckt. 
Samtidigt som intensiten i flödet höjts. Förorternas roll för den stadsre- 
gionala utvecklingen har tilltagit. Under 1970-talet minskade befolk
ningen i Kalmar tätort även i absoluta tal, medan tätortsregionen fort
satte sin expansion (tabell 1.3). Stad och land flyter samman. Leder 
detta till minskande urban-rurala variationer? Är förortsbor annor
lunda än stadsbor och ”rena” landsbygdsbor? Har stadens inre uppbygg
nad och särboendet ändrat karaktär i takt med samhällets omgestalt
ning? Det är sådana frågor denna bok försöker belysa.

I den första uppsatsen - Stadsbor och lantisar - undersöker jag om 
stadsbor haft andra vanor än befolkningen på landsbygden. I tid är un
dersökningen avgränsad till 1900-talets första hälft. Tematiskt har jag 
koncentrerat mig på fyra beteenden: giftermål, geografisk rörlighet, so
cial mobilitet och näringsgrensväxling. Jag försöker belysa problemati
ken genom att ställa en grupp av kalmarbor mot en likvärdig grupp av 
mörebor.



Vidare diskuterar jag kring frågan om skillnaderna mellan stad och 
land har varit svagare (eller starkare) än variationerna mellan olika de
lar av Sverige. Har det urban-rurala varit underordnat det regionala? 
Eller har det regionala varit underställt det urban-rurala?

Frågan om det finns en urban livsstil tillhör de klassiska problemen 
inom den historiska stadsforskningen. Den har dock bara sporadiskt be
lysts i svensk forskning. Ett annat klassiskt ämne handlar om stadens 
form. Hur har befolkning och verksamheter varit lokaliserade inbördes 
samt i förhållande till varandra? Hur har särboendet utvecklats i ett hi
storiskt perspektiv? Frågor av detta slag behandlas i min andra studie: 
Närhet och utrymme. 1 tid handlar det om perioden 1930-1970.

Särboende kan betyda olika saker. Här handlar det om hur pass åt
skilt generationer och yrkesgrupper bott. Vem har bott i vilken del av 
Kalmar? Hur stark har boendespecialiseringen varit? 1 litteraturen mö
ter man stundom i samma bemärkelse begreppen segregering och seg
mentering.

Det här är inte första gången jag skriver om Kalmar, kanske inte hel
ler sista. Urbanism, särboende och många andra urbana fenomen kan 
studeras i praktiskt taget vilken urban miljö som helst. Det är ofta en 
fördel att välja en känd plats. Min bekantskap med Kalmar inleddes un
der avhandlingsskrivandet.9 Delar av materialet till de nu aktuella stu
dierna började excerperas och sammanställas vid den tiden. Personal 
från Kalmar församling var behjälplig med visst excerperingsarbete. 
Tjänstemän vid Statistiska Centralbyrån tog fram kompletterande in
formation ur 1970 års folk- och bostadsräkning.

Andra arbetsuppgifter och andra forskningar kom emellan. Det är 
först under senare tid som jag på allvar haft möjlighet att aktivera mina 
kalmarforskningar. Kompletterande material har insamlats och analyse
rats. De äldre texterna har uppdaterats. Resultatet finns på de följande 
sidorna. Bokens utgivning har möjliggjorts genom anslag från Huma- 
nistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet.





DEL 1.
STADSBOR OCH LANTISAR: 
GIFTERMÅL OCH RÖRLIGHET I 
KALMAROMRÅDET UNDER 1900- 
TALETS FÖRSTA HÄLFT





1. Forskningsområdet

Tänker, handlar och lever stadsbor annorlunda än människor på landet? 
Har en flyttning från landsbygden till staden inneburit att flyttarna änd
rat sina vanor? Har de urbaniserats även i en beteendemässig eller kul
turell bemärkelse? Kan man för 1900-talets del tala om en särskild 
urban kultur klart åtskild från rurala eller pagana mönster? Om så är 
fallet, vilka är orsakerna? Finns förklaringen i skilda befolkningssam- 
mansättningar - till exempel ålder, yrken och näringar - mellan stad och 
land? Eller finns det ”inre” krafter i stadssamhället respektive glesbyg
den, vilka verkar oberoende av befolkningsstrukturella variationer och 
som är upphovet till skillnader i värderingar, attityder och beteenden?

Frågan om hur staden förhåller sig till landsbygden utgör ett av två 
problemkomplex, som berörs i denna studie. Det andra handlar om hur 
urban-rurala olikheter förhåller sig till regionala variationer. Har de se
nare varit överordnade de förra? Har Sverige bestått av ett antal kultu
rellt olikartade regioner inom vilka de urban-rurala variationerna varit 
förhållandevis små? Eller har stad-land motsättningarna varit mer fram
trädande än skiljaktigheterna mellan regioner?

Urbanismtesen

Föreställningen om stadsbors ”annorlundahet” är djupt rotad. Kanske 
är den lika gammal som stadsväsendet självt. En av de mest klassiska 
förklaringarna till existensen av en speciell urban livsstil är Louis Wirths 
”urbanismteori”, ursprungligen publicerad 1938. Enligt Wirth har stads
livets speciella stil sin förklaring i stadens storlek, täthet och mångfald. 
När många människor av skilda slag packas samman tätt tvingas de ut
veckla speciella anpassningsmekanismer och särskilda beteendemöns
ter. På så sätt blir det lättare att framgångsrikt klara av stadslivet.1

Den urbana livsstilen är i princip synbar inom vardagslivets alla tänk
bara delområden. Stadslivet kännetecknas bland annat, enligt Wirth, av 
hög rörlighet, anonymitet, opersonlighet, ytlighet och högt tempo. Vi
dare av täta men kortvariga och nyttobetonade kontakter, svag social 
kontroll, ensamhet, isolering, instabilitet samt osäkerhet. Dessa urbana 
särdrag framkallar annorlunda normer och vanor bland stadsbor jäm
fört med människor bosatta utanför städerna.

Det behövs inte särskilt stora tätorter, menar Wirth, för att de urbana
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livsmönstren skall vara iakttagbara. Redan vid en ortsstorlek på ett par 
hundra innevånare börjar den urbana livsstilen träda fram. Den svenska 
tätortsstatistiken är således väl anpassad till Wirths urbanismteori.2 
Men man måste också räkna med att den urbana livsstilen skärps och 
förändras med växande ortsstorlek. Storstäder brukar exempelvis antas 
ha en unik kultur. Mellanstora städer kan på motsvarande sätt avvika 
från tätorter med några hundra eller några tusen innevånare. Den ur
bana livsstilen är inte helt homogen. Den framträder i olika skepnader.

Under de dryga femtio år som förflutit sedan Louis Wirths berömda 
artikel publicerades första gången har hans tes hunnit diskuteras åtskil
ligt. Diskussionerna har inte minst handlat om orsakssambanden. Flera 
forskare har hävdat, att det finns andra särskiljande drag i stadsboen- 
det, än befolkningsstorlek, boendetäthet och mångfald, som lika gärna 
kan förklara den urbana livsstilen?

Till dem som ifrågasatt Wirths teori hör bland andra Herbert Gans. 
Han menar att skillnader i livsstilar bättre förklaras av demografiska, 
sociala och ekonomiska olikheter än av ekologiska omständigheter. Ål
der, klasstillhörighet och geografisk rörlighet blir därmed centrala va
riabler för en analys av och förklaring till den urbana livsstilens utseende 
och framväxt.3

Leonard Reissman har framhållit, att teknisk utveckling och ekono
misk rationalitet vanligen förknippas med urbana förhållanden i minst 
lika hög grad som storlek, täthet och mångfald. Skillnader mellan stad 
och land kan ha sin bakgrund i sådana olikheter lika gärna som i ekolo
giska variationer.4

En annan sentida kritiker av urbanismtesen är Manuel Castells. Han 
söker orsaken till skillnader i livsstilar mellan stad och land i den kapita
listiska industrialiseringsprocessen. Castells förnekar ingalunda helt att 
den urbana miljön har ett visst inflytande på stadsbornas beteenden, 
normer, attityder etc. Detta inflytande är dock hela tiden underställt 
den större processen, den kapitalistiska industrialiseringen. Det är 
denna som skapar såväl skilda livsstilar som specifika boendemiljöer.5

Louis Wirths urbanismuppfattning är framsprungen ur den human
ekologiska stadssociologi som utvecklades vid Chicagouniversitetet i 
början av 1900-talet. Inom denna tradition, kallad Chicagoskolan, äg
nade man sig huvudsakligen åt att studera sociala processer och mänsk
liga beteenden i urbana miljöer. Bland historiker har detta inte varit nå
got mer framträdande tema förrän mot slutet av 1960-talet. Då utveck
lades inom amerikansk historieskrivning en riktning som kallade sig



”The New Urban History”. Målet för dessa nya stadshistoriker var, att 
analysera ”vanliga” människors anpassningsmekanismer och beteende
mönster i städer som genomgick stark tillväxt och snabb strukturell om
vandling i samband med industrialiseringen under slutet av 1800-talet.6

”New Urban History” har med rätta kritiserats för att främst ha stude
rat social mobilitet i sig istället för sambanden mellan stadsmiljö och 
mänskliga beteenden, som målet ursprungligen angavs vara. Ett senare 
och än mer ambitiöst försök att attackera den klassiska problematiken 
utgör projektet kring Philadelphias sociala historia (PSHP-projektet).7

Forskningsmodellen för PSHP-projektet anvisar ett mycket systema
tiskt arbetssätt. I ett första steg behandlas den urbana miljöns föränd
ring över tid. I nästa omgång riktas uppmärksamheten mot stadsbornas 
vardagsliv som det kommer till uttryck i exempelvis födelsetal, giftermål 
och social rörlighet. Där behandlas vidare stadsbornas värderingsmöns
ter, klassmedvetenhet, verklighetsuppfattningar, personlighetsdrag 
med mera. I ett tredje steg diskuteras de mekanismer som binder sam
man fysisk miljö med människors vanor och värderingar.8

Forskningsansatsen framstår dock som mer idealisk än det faktiska 
tillvägagångssättet. De olika delstudierna (analysstegen) är ofta svagt 
integrerade med varandra. Det har därför varit svårt att påvisa entydiga 
samband mellan den urbana miljön och dess förändringar å ena sidan 
samt å den andra sidan ett för stadsbor unikt leverne.9

De amerikanska undersökningarna är i hög grad inriktade på enskilda 
städer. Det finns säkert goda skäl bakom den valda inriktningen. Forsk
ningsuppgiften skulle dock vara betjänt av jämförelser av erfarenheter 
från skilda städer och i ännu högre grad av systematisk komparation 
mellan stadsbygd och landsbygd.

”New Urban History”-studierna inspirerade flera svenska historiker 
till mobilitetsstudier av likartat slag. Den så kallade trestadsstudien 
inom ramen för migrationsforskningsprojektet i Uppsala är ett bra ex
empel härpå. Emellertid har ej heller de svenska undersökningarna va
rit speciellt starkt inriktade på studiet av samspelet mellan miljö och be
teenden. De har främst varit focuserade på rörlighet som socialt feno
men i samhället. Systematiska jämförelser mellan människor i stad och 
på landsbygd saknas. De tre undersökta städerna har ej heller i någon 
högre grad inbördes jämförts med varandra.10



Parallellt med de socialhistoriska stadsstudierna utvecklades en mycket 
livaktig forskning kring den sociala strukturomvandlingen på den 
svenska landsbygden under 1700- och 1800-talen. I anslutning därtill 
växte en så kallad ekotyp-forskning fram. Denna baseras, liksom urba- 
nismtesen, på uppfattningen att bland annat demografiska vanor i hög 
grad bestäms av den miljö människor lever och verkar i. Därtill kommer 
de kulturella sammanhangen.

På det internationella planet var Eric Wolf en föregångsman för eko- 
typ-forskningen genom sin bok ”Peasants” (1966). I svensk historisk 
forskning är det främst David Gaunt, Orvar Löfgren, Sune Åkerman 
samt Lars Göran Tedebrand & Jan Sundin som använt sig av eller disku
terat kring begreppet ekotyp.11 Ekotypen påminner rätt mycket om 
bygdebegreppet. Och i flera sammanhang har forskare fört resonemang 
som nära ansluter till ekotyp-forskningen, även om de inte använt sig av 
just den terminologin.12

Den svenske historiker som under senare tid mest systematiskt arbe
tat med ekotypen torde vara David Gaunt. Han har bland annat sökt 
sammanlänka demografiska vanor med naturgeografiska förutsätt
ningar i tre skilda områden av den västmanländska landsbygden under 
1700-talet.13 Det finns ingen anledning att här närmare beröra varken 
Gaunts eller andra forskares studier över rurala ekotyper. Konstateras 
skall bara att den svenska ekotypforskningen hittills varit begränsad till 
landsbygden och att någon enhetlig typologi ännu ej utvecklats. Även 
om man på landsbygden kunnat urskilja flera olika ekotyper (t ex kust
bygd, slättbygd, skogsbygd) tror jag att man rent allmänt kan påstå att 
städer och landsbygd representerar två skilda ekotyper.

Systematiska studier över hur vardagslivets villkor i ett historiskt per
spektiv skiftat mellan stad och land saknas i rätt hög grad. En klassiker 
är Börje Hanssens avhandling ”Österlen” ( 1952). Hanssens studie berör 
huvudsakligen för-industriella förhållanden. Och han skiljer mellan en 
urban och en pagan livsstil. Däremot vill han inte direkt koppla samman 
respektive livsstil med boendemiljön utan hellre med yrkesroller. Med
lemmarna av en viss yrkesgrupp har samma vanor oavsett var de är bo
satta. Befolkningssammansättningen blir med andra ord avgörande för 
vilken livsstil som dominerar i en viss ort. Stad-land skillnaderna blir 
snarast strukturellt bestämda.

Till den klassiska avdelningen hör också Gustaf af Geijerstams an-



teckningar från slutet av förra seklet (1893, 1895). Han företog en jäm
förelse mellan arbetare i Stockholm och Marks härad i Västergötland. 
Denna visar på ett gott löneläge i Stockholm. Å andra sidan var bostä
der, hälsa och levnadsvillkoren i stort fördelaktigast på landsbygden.

Ett annat intressant arbete är Sten Carlssons undersökning över kvin
noöden i stad (Västerås) och på land (Vingåkersbygden) under tidigt 
1800-tal. Carlssons studie bekräftar i stort urbanismtesen. Förhållan
dena på landsbygden framstår som idylliska jämfört med stadsmiljön. 
Spädbarnsdödligheten var dubbelt så hög i Västerås som i Östra Ving
åker. Medianlivslängden var 38 år i staden mot 56-57 år på landsbygden. 
Den utomäktenskapliga fruktsamheten var mångdubbelt större i Väs
terås än i Östra Vingåker. Skilsmässofrekvensen var klart högre och de 
sociala klyftorna avsevärt djupare i staden än på landet. Möjligheterna 
till socialt avancemang genom giftermål var dock större för kvinnorna 
i Västerås än för landsbygdskvinnorna. Å andra sidan förblev många 
stadskvinnor ogifta genom hela livet.14

Skillnader i social rörlighet mellan stad och land har också framskym
tat i en del internationella studier. Till dessa återkommer jag längre 
fram. Undersökningar av hushållsstorlekar och hushållsammansätt
ningar i stad och land har ej heller de direkt falsifierat urbanismtesen. 
Stadshushållem var till exempel i allmänhet mindre än landsbygdshus- 
hållen vid mitten av 1800-talet. Detta förorsakades bland annat av att 
enpersonshushåll var vanligare i städerna än på landsbygden. Dessutom 
innehöll de urbana hushållen jämfört med de rurala genomsnittligt färre 
barn, släktingar och manligt tjänstefolk. Däremot var inneboendesyste
met mer utbrett i stadsmiljön än på landet.

Stadshushållen tycks inte ha minskat i storlek eller fått en enklare 
sammansättning under det senare 1800-talet. I Stockholm ökade hus
hållsstorleken mellan 1880 och 1910. I landsortsstäderna förblev den re
lativt oförändrad, medan den minskade något på landsbygden. Lands- 
bygdshushållen har dock genomsnittligt sett förblivit större än de ur
bana hushållen åtminstone ända fram till mitten av 1970-talet.15

Det råder knappast något tvivel om att det funnits olikheter i demo
grafiskt avseende mellan stad och land. Dessa skillnader utgör dessutom 
en av de viktigaste förutsättningarna för bland annat urbaniseringspro
cessen och dess tidsmässiga variationer.16 Problemet gäller således inte 
om stad-land skillnader existerat eller ej. Det handlar istället om i vilken 
form de har framträtt i olika sammanhang och vad som kan förklara 
dem. Är de en följd av skilda befolkningssammansättningar? Eller kvar



står variationerna även efter att demografiska och näringsmässiga va
riabler konstanthållits?

Kalmartrakten och urhanismtesen

Ett syfte med min undersökning är att i starkt begränsad skala pröva 
urbanismtesen på Kalmar stad och dess omgivande landsbygd (Möre- 
bygden). Landsbygden runt Kalmar var inte någon helt ”ren” glesbygd. 
Där fanns vissa inslag av smärre befolkningskoncentrationer. De största 
tätorterna rymde dock enbart 600-700 innevånare. Områdets urbanise
ringsgrad uppgick till 13 procent år 1930 och hade stigit till 25 procent 
år 1945 (tabell 1.1, 1.2). Samtidigt innehöll staden en del glesbygdsbo- 
sättning. Hela den administrativa stadsarealen var inte tätbebyggd. 
Trots dessa blandningar är det ändå en urban miljö som konfronteras 
med en agrarbygd. En mellanstor stad som Kalmar bör enligt urbanis
mens teori skapa andra livsstilar än en agrar miljö med små tätortsin- 
slag.

För att göra forskningsuppgiften praktiskt hanterbar har jag samlat 
de empiriska iakttagelserna kring ett fåtal variabler. De vanor jag för
sökt fånga in gäller giftermål, geografisk rörlighet, social rörlighet samt 
växlingar av näringsfång.

Andra variabler hade mycket väl kunnat komma ifråga. Våldsbrotts- 
lighet, stölder, fylleri med mera lämpar sig också bra för en prövning av 
urbanismteorin. Urvalet av variabler är dock inte avgörande. Stadsbor
nas unika leverne skall kunna iakttas på de flesta håll. Demografiska 
vanor duger lika gott som något annat.

De frågor jag arbetat med har varit följande. Har giftermål varit van
ligare i Kalmar än i landsbygdssocknarna? Har det funnits betydande 
skillnader i geografiska rörlighetsmönster mellan Kalmar stad och den 
omkringliggande landsbygden? Har kalmarborna uppvisat andra kar
riärvägar än landsbygdsbefolkningen? Har den sociala rörligheten varit 
högre i staden än på landet? Hur har näringsgrensväxlingen gestaltat sig 
i Kalmar jämfört med Mörebygden?

För att kunna konstanthålla viktiga bakgrundsvariabler som ålder, 
kön, yrken och näringar har det varit nödvändigt att arbeta med en rela
tivt liten population. Denna har dessutom kunnat intensivstuderas och 
följas över tid. Min undersökning är uppbyggd kring fyra kohorter av 
män respektive kvinnor verkande i urban respektive rural miljö enligt 
följande.



1: Män födda 1900 eller 1901 och år 1930 boende i Kalmar.
2: Män födda 1900 eller 1901 och år 1930 boende i Mörebygden.
3: Kvinnor födda 1900 eller 1901 och år 1930 boende i Kalmar.
4: Kvinnor födda 1900 eller 1901 och år 1930 boende i Mörebygden.

De utvalda 29- respektive 30-åringarna har därefter, i den mån de bott 
kvar i 1930 års hemkommun, följts fram till år 1945. De var då 44-45 år 
gamla. 1 viss omfattning har jag även kunnat spåra dem bakåt i tiden. På 
så sätt har jag longitudinellt på individnivå kunnat följa demografiska 
skeenden i form av giftermål och olika typer av rörlighet.

De kohortpersoner som var kyrkobokförda i Kalmar år 1930 har jag 
följt årligen fram till 1945. Arbetet har delvis utförts av personal vid 
Kalmar pastorsexpedition. Yrkesuppgifterna har dock i samtliga fall 
hämtats ur folkräkningsmaterialet. De kohortpersoner som var skrivna 
i Mörebygden har jag däremot endast följt via folkräkningarna. Det in
nebär att jag har uppgifter om de bott kvar i hemorten 1940 respektive 
1945, men ej om de bott kvar genomgående under perioden. Erfarenhe
terna från Kalmar visar att det är ganska få personer som flyttat ut från 
staden för att senare återvända före undersökningsperiodens slut.

Undersökningen är således kronologiskt avgränsad till 1900-talets 
första hälft (1900-1945). Utgångspunkt tas i 1930 års folkräkning. Det 
året har vi ett osedvanligt fylligt folkräkningsmaterial, som bland annat 
underlättar bestämningen av de enskilda individernas socio-ekono- 
miska tillhörighet. Vidare rapporterar folkräkningen om senaste inflytt
ning till 1930 års hemkommun. Det är således möjligt att bestämma hur 
många personer som bott kvar i hemkommunen alltsedan födelseåret. 
I viss utsträckning kan även inflyttningsvägarna till 1930 års hemort föl
jas.

Resultatet av den kommande undersökningen kan i princip komma 
att gå i endera av tre riktningar. För det första kan urbanismtesen bli 
misskrediterad. Så är exempelvis fallet om det visar sig att individer av 
samma kön, ålder, näringsfång och socio-ekonomiska tillhörighet upp
visar praktiskt taget samma beteende oberoende av boendemiljön. För 
det andra kan urban-rurala skillnader kvarstå även efter att vissa bak
grundsvariabler konstanthållits. Under sådan omständigheter ger min 
undersökning ett visst stöd åt urbanismtesen. För det tredje kan en mer 
nyanserad urbanismuppfattning växa fram. De urbana - liksom de ru- 
rala - livsmönstren utgör måhända främst en komplex blandning av 
strukturella skillnader, miljöpåverkan och kulturella traditioner.



Urbanism och regionalism

Ett ytterligare syfte med denna studie är att något diskutera kring ”re
gionalismen”. Därmed avser jag förhållandet mellan de urban-rurala 
olikheterna och de regionala variationerna. Den ”regionala frågan” be
står av två dimensioner. För det första: hur förhåller sig det regionala 
till det nationella? Och för det andra: hur förhåller sig det urban-rurala 
till det regionala?

Den regionala problematiken har ordentligt uppmärksammats i se
nare tids internationella forskning. Regionen har exempelvis varit en 
synnerligen viktig kategori inom den livaktiga forskningen kring proto- 
industrialiseringen. Sidney Pollard har i en uppmärksammad bok om 
europeisk industrialisering bland annat hävdat att utvecklingen försig
gått inom bestämda regioner. Områdena har haft en ekonomiskt och 
kulturellt tämligen självständig ställning i förhållande till nationalsta
terna.17

Inom ramen för forskningen kring industrialiseringsprocesserna är 
det i första hand frågan om relationen mellan det nationella och det re
gionala som diskuterats. Mitt intresse här gäller emellertid mer förhål
landet mellan det urban-rurala och det regionala. Den aspekten har un
der senare tid ur demografisk synvinkel behandlats utförligt av flera 
forskare knutna till Princeton-universitetets stora projekt kring den 
europeiska fertilitetsnedgången under 1800- och 1900-talen (Princeton 
European Fertility Project).18

Av princetonforskarna är det inte minst Allan Sharlin som hävdat, att 
den demografiska utvecklingen ägt rum inom kulturellt enhetliga regio
ner. Dessa områden består av såväl städer som landsbygd. Mellan skilda 
delar av en nation har utvecklingen däremot varit olikartad. De mellan- 
regionala skillnaderna har således varit överordnade variationer mellan 
städer och landsbygd inom givna regioner. Sharlin anser vidare, att var
ken den regionala spridningen eller stad-land skillnaderna helt kan för
klaras av variationer i ortsstorlek och näringsstruktur.19

De demografiska olikheter som kvarstår efter att en rad socio-ekono- 
miska variabler konstanthållits vill forskarna inom princetonprojektet 
förklara med hänvisning till kulturella förhållanden. Det rör sig om va
riationer i språk, religion, etnisk tillhörighet, religiositet och värderings
system. Människor som bor inom samma region kan ha likartade gifter- 
målsbeteenden till följd av att de tillhör samma ekonomiska produk
tionssystem. Detta bibringar dem gemensamma uppfattningar om



lämplig giftermålsålder och de omständigheter under vilka giftermål bör
ingås.20

Princetonforskarna har framför allt varit focuserade på fertilitetens 
variationer i tid och rum. Men de berör även en del andra demografiska 
variabler som till exempel giftermålsbenägenheten.

Holländaren Frans van Poppel har i en intressant uppsats över sitt 
hemland systematiskt ställt urban-rurala olikheter mot regionala varia
tioner. Undersökningen täcker tiden 1850-1960 och berör ett flertal de
mografiska variabler. Hans resultat visar, att de urban-rurala skiljaktig
heterna i två fall (skilsmässor och utom-äktenskaplig fruktsamhet) ge
nomgående varit överordnade de regionala klyftorna. För två andra va
riabler fann han rakt motsatt tendens. Det gäller spädbarnsdödlighet re
spektive kvinnlig mortalitet. Där var alltså de regionala skillnaderna ge
nomgående starkare än de urban-rurala. Övriga tre studerade variabler 
(äktenskaplig fruktsamhet, giftermålstal och manlig dödlighet) övergick 
under 1900-talet från att ha varit regionalt bestämda till att huvudsakli
gen ”förklaras” av stad-land avvikelsen.21

Van Poppels slutsats blir, liksom princetonforskarnas, att de regionala 
variationerna åtminstone under 1800-talet varit överordnade skillna
derna mellan stad och landsbygd. En viktig sak som kan utläsas ur hans 
artikel, men som han ej själv nämner, är att Holland under 1900-talets 
första hälft tycks ha övergått från ”regionalism” till ”urbanism”. Fram 
till mitten av 1900-talet förklaras således de demografiska variationerna 
huvudsakligen av den regionala dimensionen. Vid mitten av 1900-talet 
var däremot de urban-rurala olikheterna för flertalet variabler mer 
framträdande än de regionala skiljaktigheterna. Ett annat viktigt resul
tat av van Poppels arbete är, att den regionala respektive urban-rurala 
bestämningen varierat mellan olika variabler vid en och samma 
tidpunkt.22

De demografiska vanornas spridningsmönster förklarar van Poppel 
(1989), precis som princetonforskarna, med hjälp av socio-ekonomi och 
kulturella omständigheter. Socio-ekonomiska olikheter kan inte för
klara all variation. Och den kvarstående delen anses i första hand vara 
kulturellt betingad.

Det är sedan länge välkänt att det i Sverige funnits betydande demo
grafiska olikheter mellan skilda delar av landet. Gustaf Sundbärg inde
lade redan i början av 1900-talet Sverige i bland annat ett östligt och ett 
västligt demografiskt huvudområde.23 Orsakerna till uppkomsten och 
återskapandet av de särskiljande demografiska vanorna i östra respek



tive västra Sverige är mindre väl klarlagda.24 Ej heller vet vi särskilt 
mycket om hur förhållandet mellan de urban-rurala mönstren och de 
regionala ojämnheterna format sig under olika skeden.

Van Poppels ovannämnda uppsats skulle kunna tas som utgångspunkt 
för en hypotes om, att Sverige, i likhet med Holland, under 1900-talet 
övergått från regionalism till urbanism. Någon mer omfattande pröv
ning av en sådan hypotes kan det dock ej bli fråga om i det här samman
hanget. Jag kommer i första hand att koncentrera mig på urbanismte- 
sen. 1 anslutning därtill kommer jag att något beröra förhållandet mel
lan urban-rurala olikheter och regionala variationer.

Även om det skulle visa sig, att de regionala ojämnheterna varit mer 
framträdande än de urban-rurala är inte urbanismtesen ointressant. De 
västeuropeiska erfarenheterna tyder på, att det inom kulturellt homo
gena regioner funnits drag som markant skiljer ut stad från landsbygd. 
Denna icke obetydliga inom-regionala stad-land variation behöver 
också preciseras och förklaras. Det är därför under alla omständigheter 
en angelägen uppgift att reda ut hur de urban-rurala mönstren format 
sig i olika sammanhang samt att finna de bakomliggande mekanis
merna.



2. De fyra kohorterna

I det här kapitlet kommer jag att redogöra för kohorternas storlek och 
sammansättning. De aspekter jag tar upp är könsfördelning, närings- 
och yrkesstruktur samt förvärvsarbetets omfattning. Vidare diskuterar 
jag kring problemen med små populationer.

Storlek och sammansättning

Undersökningen omfattar totalt 856 personer. Av dessa var 336 (39%) 
bosatta i Kalmar stad år 1930. Resterande 520 personer var följaktligen 
landsbygdsbor. Räknat över alla åldrar var 51 procent av befolkningen 
i Kalmarområdet bokförda som stadsbor det året. Åldrarna 29-30 år var 
således något rikare representerade på landsbygden än befolkningen i 
allmänhet. Könsfördelningen var ojämn. 1 Kalmar stad fanns i åldrarna 
29-30 år ett mansunderskott (49% män) och i Mörebygden ett (52% 
män) mansöverskott (tabell 2.1). Dessa tal motsvarar relativt väl förhål
landena bland befolkningen i produktiva åldrar inom respektive om
råde.

Andelen förvärvsarbetande personer visar inte på nämnvärda skillna
der mellan stad och land. Däremot kan som väntat stora könsskillnder 
observeras. Nästan alla män i kohorterna är yrkesaktiva mot drygt 1/3 
av kvinnorna (tabell 2.2). För landsbygdskvinnornas del får man dess
utom räkna med en viss underregistrering av den faktiska yrkesverk
samheten. Folkräknarna hade svårt att ordentligt skilja mellan arbete i 
hemmet - vilket ej definierades som förvärvsarbete - och arbete inom 
jordbruket. För många bondhustrur flöt säkert jordbruksarbete sam
man med hemmets skötsel. Uppdelningen i hemmafruar och inom jord
bruket medhjälpande hustrur föreföll inte alltid särskilt naturlig.

Tabell 2.1: Kohorternas storlek.

Område Män Kvinnor Summa Andel män

Kalmar stad 164 172 336 49 %

Mörebygden 271 249 520 52 X
Referens: SCB, Utdrag ur församlingsböcker 1930.



Närings
gren

Män, Kalmar stad
Fö Tm KA 0A Summa N ί

Män, Mörebygden
Fö Tm KA 0A Summa N %

Jordbruk 63 13 0 25 101 8 5 16 8 3 73 100 171 65
Industri 2 15 32 51 100 82 52 18 0 43 39 100 56 21
Service 9 47 7 37 100 68 43 21 26 9 44 100 34 13
Ospec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 3 1
Summa 8 28 20 44 100 158 100 17 8 12 63 100 264 100

Övriga 17 17 0 67 101 6 14 14 0 71 99 7
Total 9 28 19 45 101 164 17 8 12 63 100 271

Närings
gren

Kvinnor, Kalmar stad
Fö Tm KA 0A Summa N X

Kvinnor, Mörebygden 
Fö Tm KA 0A Summa N %

Jordbruk 100 0 0 0 100 1 1 3 0 0 97 100 29 34
Industri 14 24 24 38 100 21 30 50 0 33 17 100 12 14
Service 14 58 0 28 100 36 52 7 80 0 13 100 15 17
Husligt 0 0 0 100 100 11 16 0 0 0 100 100 29 34
Ospec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 1 1
Summa 13 38 7 42 100 69 99 9 14 5 72 100 86 100
Övriga 16 26 23 35 100 103 36 6 9 48 99 163

Total 15 31 17 38 101 172 27 9 8 57 101 249

Procent förvärvsarbetande: Kalmar stad, män 96, kvinnor 40
Mörebygden, män 97, kvinnor 35

Anmärkning: Fö=Företagare, Tm=Tjänstemän, KA=kvalificerade arbetare,
OA=okvalificerade arbetare.
Service=Varuhandel, samfärdsel och tjänster.
Övriga=Ej förvärvsarbetande.

Referens: SCB, Utdrag ur församlingsböcker 1930.

Närings- och yrkesmässigt föreligger naturligtvis avsevärda skillnader 
mellan Kalmar och Mörebygden. Denna olikhet är en del av själva ut
gångspunkten för denna studie. De näringsmässiga könsskillnaderna 
inom stadsbygden är också tydligt framträdande.

Ur tabell 2.2 kan utläsas att cirka 2/3 av alla yrkesarbetande 29-30 
åriga män i Mörebygden var sysselsatta inom jordbruket och dess binä-



ringar år 1930. Av Mörebygdens förvärvsarbetande kvinnor i samma 
åldrar fanns 34 procent inom jordbruksnäringen. En lika stor del är upp
förda under rubriken husligt arbete. De senare torde till ett mycket stort 
antal ha varit knutna till jordbrukshushåll. Kanske har de till viss del 
även aktivt deltagit i direkt jordbruksarbete. Det husliga arbetet har så
ledes varit väl integrerat med jordbruket. Tillsammans svarar de två nä
ringsgrenarna för cirka 2/3 av det kvinnliga förvärvsarbetet. Agrarsek
torn har därmed klart dominerat såväl den manliga som den kvinnliga 
kohortgruppens arbetsmarknad i trakterna utanför Kalmar stad.

Drygt hälften av alla förvärvsarbetande 29-30 åriga män i Kalmar stad 
sysselsattes år 1930 inom industrin. För kvinnornas del var servicesek
torn den viktigaste arbetsmarknaden. Där finner man 52 procent av alla 
kvinnor med arbete utom hemmet.

I tabell 2.2 har jag även fördelat kohortgrupperna efter socio-ekono- 
misk sammansättning eller yrkesställning. Jag arbetar här med fyra 
olika socio-ekonomiska kategorier kallade företagare, tjänstemän, kva
lificerade arbetare och okvalificerade arbetare. Till grund för indel
ningen ligger bland annat individens förhållande till produktionsmed
len. Detta kriterium delar upp befolkningen i två grupper, ägare och 
anställda. De anställda har därefter differentierats efter ”intellektuella” 
(tjänstemän) och manuella (arbetare) yrken. I en tredje omgång har de 
manuella yrkena åtskilts efter krav på yrkesutbildning och uppdelats i 
kvalificerade respektive okvalificerade.

Mina utgångspunkter för hur en socio-ekonomisk typologisering kan 
utformas överensstämmer rätt väl med den socioekonomiska kod (SEI) 
som Statistiska Centralbyrån tog fram åren omkring 1980.25 För att un
derlätta det praktiska klassificeringsarbetet har jag därför följt SEI-ko- 
dens ”handbok” (Mis 1982:4). I bilaga 1 ger jag en närmare redogörelse 
för SEI-systemets uppbyggnad samt socialgruppsindelningar inom 
svensk statistikproduktion. Jag berör även frågan om hur svenska histo
riker under senare decennier hanterat den socio-ekonomiska klassifice- 
ringsproblematiken.

Det är självfallet fullt möjligt att dela upp både företagare och tjäns
temän i underavdelningar på motsvarande sätt som jag gjort med arbe
tarna. I SEI görs också en sådan uppspaltning. Företagarna fördelas på 
större respektive mindre. Tjänstemännen indelas i högre, mellan och 
lägre. Antalet företagare och tjänstemän i de fyra kohorterna är dock 
så begränsat att en ytterligare specificering är oförsvarlig. I den manliga 
stadskohorten fanns exempelvis år 1930 bara 14 företagare. Det ringa



antalet företagare försvårar också starkt jämförelserna mellan företa
gare och övriga socio-ekonomiska grupper.

I vissa sammanhang blir det vidare nödvändigt att avstå från den inre 
differentieringen av ”arbetarklassen”. De praktiska omständigheterna 
får alltså avgöra hur långt indelningen kan drivas i varje enskilt fall. En 
av de stora förtjänsterna med SEI är just denna flexibilitet. Den kan tas 
fram på olika aggregeringsnivåer alltefter vad situationen kräver. Gene
rellt gäller: ju mindre population desto mindre rikhaltig socio-ekono- 
misk differentiering.

När man jämför de fyra kohorternas socio-ekonomiska sammansätt
ning år 1930 kan man finna en mer polariserad struktur på landet än i 
staden. Av Mörebygdens män var således 17 procent företagare och 63 
procent okvalificerade arbetare. Det skall jämföras med stadens 9 re
spektive 45 procent. Mellangrupperna, dvs tjänstemän och kvalifice
rade arbetare, var däremot rikare företrädda i staden än på landet. 
Samma tendens kan observeras när de två kvinnliga kohorterna ställs 
mot varandra (tabell 2.2).

Analysen av ”klasstrukturen” vittnar vidare om att arbetarna var den 
överlägset största socio-ekonomiska kategorin. Nästan 2/3 av de i un
dersökningen ingående individerna tillhörde ”arbetarklassen”. Den 
största socio-ekonomiska spridningen fanns bland kvinnorna. Men även 
där dominerade de manuella yrkena klart. De socio-kulturella mönster 
som arbetargrupperna uppvisar kan därmed i hög grad förväntas slå ige
nom i de aggregerade siffrorna.

En fråga jag särskilt väl kan belysa i min undersökning - med tanke 
på olika delgruppers absoluta storlek - är om Mörebygdens jordbruks
arbetare kraftigt avviker från övriga arbetarkategorier på landet och i 
staden. Vidare om industriarbetare och andra arbetargrupper utanför 
jordbrukssektorn i Mörebygden visar andra livsstilar än motsvarande 
kategorier boende i Kalmar stad.

Små populationer

När man arbetar med små populationer kan det mer eller mindre slump
mässigt förekomma stora variationer mellan olika delgrupper i materia
let. Det är därför angeläget att på något vis nöjaktigt söka bestämma 
sannolikheten för slumpens inverkan på de uppnådda resultaten. Ett 
sätt att handskas med frågan om resultatens säkerhet i små undersök- 
ningspopulationer kan vara att statistiskt signifikanstesta materialet.



I tidigare kohortstudier har man vanligen betraktat en sådan åtgärd 
som överflödig. Kohortstudierna har ansetts vara totalundersökningar, 
vilket de också i viss mening är, och inte urvalsundersökningar. Därmed 
har också behovet av signifikanstest ansetts eliminerat. De små talens 
problem har man vidare menat sig komma till rätta med genom att 
mångfaldiga antalet kohortstudier. Om resultaten från flera kvantitativt 
begränsade studier pekar åt samma håll kan det ses som en viss garanti 
för resultatens säkerhet. Det är också en vetenskaplig grundregel att 
värdet av en viss analys stärks om senare kommande forskare kan åter
upprepa sina föregångares resultat.

Med hjälp av signifikanstest kan man pröva sannolikheten för att ett 
urvalsresultat överensstämmer med förhållandena i den större popula
tionen. Testen kan också användas för att söka sannolikheten för att två 
urval är dragna ur samma population. Signifikanstest torde emellertid 
även kunna användas i totalundersökningar. Då för att pröva om varia
tioner mellan små delgrupper är marginella och slumpbetonade eller om 
de med viss sannolikhet speglar reella skillnader.261 detta senare fall är 
det alltså inte fråga om ett test i samma bemärkelse som vid urvalsun
dersökningar, men likväl en metod att pröva resultatens säkerhet.

Jag har här genomfört ett chi2-test på hela mitt undersökningsmate
rial. I vederbörliga fall har Yates korrektion tillämpats.27 Statistisk signi
fikans brukar vanligen anses vara uppnådd när sannolikheten för att 
förekommande variationer kan förklaras av rena tillfälligheter är 
mindre än 5 procent. Jag har följt denna allmänt vedertagna regel och 
arbetar således genomgående med en femprocentig signifikansnivå.

Den signifikansprövning jag genomfört har skett i flera faser. Det är 
föga meningsfullt att signifikanstesta tabell efter tabell i sin helhet. Den 
information man då får blir av rätt begränsat värde. Vad jag vill komma 
åt är i vilka delar av en tabell som jag nått signifikanta avvikelser. Dess
utom om det finns signifikanta skillnader mellan skilda delar av olika 
tabeller. Arbetsmetoden blir följaktligen rätt krävande. Varje enskild 
tabell måste testas internt i flera steg. Vidare måste tabeller - också i 
flera steg - signifikansprövas mot varandra.

Mina statistiska test omspänner således urban-rurala skillnader inom 
olika delgrupper: kön, socio-ekonomisk tillhörighet, näringsfång med 
flera samt kombinationer av dessa. Dessutom variationer mellan olika 
delgrupper inom Kalmar stad respektive Mörebygden. Resultaten av 
alla dessa test redovisar jag i den löpande texten genom att ange i vilka 
fall jag nått statistiskt signifikanta resultat på femprocentsnivån. Signifi-



kanstesterna och chi2-värdena som sådana presenterar jag däremot ej. 
Det rör som ett stort material som skulle täcka åtskilliga sidor. Jag inbil
lar mig dessutom att de flesta läsare är mer intresserade av de uppnådda 
resultatens signifikans än av de absoluta testvärdena i sig.

I stort kan man säga att resultaten från signifikansprövningen bekräf
tar de förmodanden jag ovan gjorde utifrån olika delgruppers kvantita
tiva storlek. Signifikanta resultat föreligger vanligen mellan stads- och 
landsbygdskohorterna i sina helheter. Dessutom rätt ofta mellan arbe
tarbefolkning i stad och på land. Stundom även mellan olika grupper av 
arbetare inom respektive ekotyp.

Generellt har det varit lättare att nå höga signifikanta värden på stad
land skillnaderna bland männen än bland kvinnorna. Troligen hänger 
detta samman med att männen är en arbetsmarknadsmässigt mer homo
gen grupp än kvinnorna. De senare saknar till stor del förvärvsarbete 
utom hemmet. Det bör dock framhållas att statistiska test av detta slag 
inte på något absolut sätt skiljer mellan sannolika och osannolika vär
den. Även stora, icke-signifikanta avvikelser kan spegla sanna variatio
ner. Testet visar framför allt om delgrupperna är tillräckligt stora för att 
helt eller nästan helt eliminera slumpmässigt uppkomna resultat.



3. Giftermål

3.1 Det västeuropeiska giftermålsmonstret

I en livligt uppmärksammad artikel från mitten av 1960-talet tecknar 
den kände historiker-demografen John Hajnal bilden av ett specifikt 
västeuropeiskt giftermålsmonster. Detta mönster kännetecknas av en 
förhållandevis hög giftermålsålder. Dessutom förblir en stor del av be
folkningen ogift genom hela livet. Mönstret återfinns såväl bland män 
som kvinnor.28

Hajnals tes har senare bekräftats i olika sammanhang. Flera av del
studierna inom ramen för princetonprojektet kring den europeiska fer- 
tilitetsnedgången pekar exempelvis åt samma håll.29 Enligt Hajnal och 
en del andra forskare började västeuropéerna att utveckla sina särskilda 
giftermålsvanor redan under 1600-talet. Av lättförklarliga skäl är anta
let tidiga belägg inte särskilt omfattande.30 Det är betydligt lättare, att 
empiriskt verifiera den förändring i det traditionella västeuropeiska gif- 
termålsbeteendet som inträffade omkring 1930.

Från tiden omkring 1930 och framöver sjönk giftermålsåldern allmänt 
i hela Västeuropa. Samtidigt ökade giftermålsbenägenheten påtagligt. 
Allt färre män och kvinnor förblev således ”singlar” genom hela livet. 
Ökningen av äktenskapsbenägenheten var så pass stark att Hajnal i bör
jan av 1950-talet talade om en ”marriage boom”.31 Detta nya mönster 
med förhållandevis tidiga äktenskap och låg proportion ogifta i vuxen 
ålder varade åtminstone fram till cirka 1960. Utvecklingen därefter har 
inte kartlagts med samma bredd som för tiden 1870-1960. Möjligen har 
tillväxten av ”nya” samlevnadsformer - som sambo, särbo, delsbo - på 
nytt ändrat proportionen ogifta i vuxen ålder under senare årtionden.

I Sverige har exempelvis proportionen ogifta inom den vuxna tätorts
befolkningen ökat påtagligt efter 1960. Däremot utmärkes det svenska 
glesbygdsboendet av konstant (män) respektive fallande (kvinnor) an
del vuxna ogifta (tabell 2.4). Kraftiga ökningar kan likaså konstateras 
i andelen ogifta samboende samt ensamboende under perioden 1975- 
1985.32

Även om man på goda grunder kan tala om ett specifikt västeurope
iskt giftermålsmonster ända från 1600-talet och fram till början av 1900- 
talet hindrar det inte att det funnits märkbara variationer såväl mellan 
som inom länder. Västra Sverige noterar efter 1870 bland de lägsta gif-
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termålstalen i hela Västeuropa. För östra Sverige (Mälarområdet) redo
visas högre värden än för de västsvenska länen genomgående från 1870 
och fram till I960.33

Den allmänna tendensen efter 1870 har emellertid varit att skillna
derna i giftermålsvanor mellan olika delar av västra Europa utjämnats. 
Den regionala spridningen var således mindre framträdande år 1900 än 
år 1870. Den var vidare svagare markerad år 1930 än vid seklets ingång. 
Och en ytterligare utjämning hade skett intill år I960.34 Efter 1930 har 
dessutom Västeuropa alltmer börjat likna övriga Europa.

Stad-land skillnader

Ett annat inslag i de västeuropeiska giftermålsvanorna som särskilt för
tjänar uppmärksamhet i det här sammanhanget är stad-land skillna
derna. Tidigare forskning pekar rätt samstämmigt mot olikartade möns
ter i stad och på landsbygd. Både manliga och kvinnliga stadsbor tende
rar sålunda att gifta sig senare och dessutom i lägre omfattning än lands
bygdens befolkning. Stad-land kontraster av detta slag har för tiden 
1870-1960 påvisats av bland andra Allan Sharlin. Han har studerat ur
bana och rurala giftermålsbenägenheter i sju europeiska länder, bland 
dem Sverige.35

Sharlins iakttagelser styrks vad gäller 1800-talet av flera studier ut
förda av svenska forskare. Redan ur den stora Emigrationsutredningens 
digra material, som sammanställdes i början av 1900-talet, framgår 
stadsbefolkningens jämförelsevis låga giftermålsbenägenhet. Såväl 
bland män som kvinnor redovisade landsbygden under perioden 1870- 
1900 klart högre andel gifta i samtliga åldrar (femårsintervaller) mellan 
20 och 40 år.36

Sten Carlssons studie över kvinnoöden i Mälardalen under tidigt 
1800-tal visar på högre andel ogifta och högre vigselålder i Västerås än 
i Vingåkersbygden.37 Gunnar Fridlizius forskningar kring giftermålsål- 
dern i stad och på landsbygd inom en sydsvensk region under perioden 
1830-1850 ger besked i samma riktning. Sena äktenskap var även där 
vanligare bland den urbana befolkningen än bland landsbygdens 
befolkningsgrupper.38

En holländsk studie, täckande tiden från 1820-talet till 1930-talet, för
medlar en delvis annorlunda bild. Giftermålsprocenten visar sig där 
vara högre - och inte lägre - bland manliga stadsbor än bland män bo
satta på den holländska landsbygden. Mönstret var särskilt märkbart i



södra och östra Holland. Stad-land skillnaderna i den norra och västra 
delen av landet var däremot försumbara. De holländska stadskvinnorna 
gifte sig, precis som stadskvinnorna i Sharlins (1986) undersökning, i 
lägre omfattning än landsbygdens kvinnor.39

1 en annan holländsk studie understryks ytterligare de manliga jord
bruksarbetarnas låga giftermålsbenägenhet. Av de större manliga yr
kesgrupperna i de nederländska folkräkningarna var det under 1800-ta- 
let ingen som hade så hög andel ogifta som jordbruksarbetarna.40

Från och med 1800-talets senare årtionden kan variationerna i gifter- 
målsvanor belysas med hjälp av det tryckta folkräkningsmaterialet. Den 
beräkning jag gjort över det relativa antalet singlar i den vuxna befolk
ningen visar att de urban-rurala skillnaderna i Sverige inte varit fullt så 
enkla och entydiga som exempelvis Allan Sharlin (1986) hävdat (tabell 
2.3, 2.4). Det svenska mönstret påminner till viss del om de iakttagelser 
van Poppel (1989) gjort i det nederlänska materialet.

Fram till åren omkring 1930 var - precis som Sharlin funnit i sina stu
dier - äktenskapligt samliv vanligare på landet än i städerna. Det gäller 
både för män och kvinnor. Stockholm hade vid denna tid klart högre 
andel ogifta personer än de svenska städerna i genomsnitt. Stad-land

Tabell 2.3: Procentuell andel ogifta bland den vuxna befolkningen 
(över 20 år) i städer och pä landsbygd 1880-1950·

År
Landsbygd 

män kvinnor
Städer

män kvinnor
Differens 

män kvinnor

1880 31,1 29.0 40,6 44,2 - 9.5 -15,2
(36,7) (42,0) (- 5,6) (-13.0)

1910 33.0 29,8 40,2 43,6 - 7,2 -13,8
(37.2) (40,9) (~ 4,2) (-11.1)

1920 35.1 30,7 38,4 41,6 - 3,3 -10,9
(36.8) (39.3) (- 1.7) (- 8.6)

1930 37.2 31,3 35.6 40,9 + 1,6 - 9.6
(34,9) (39,4) (♦ 2,3) (- 8,1)

19^0 35,7 27,5 30,3 34,4 + 5,4 - 6,9
(30,2) (33.3) (* 5.5) (- 5.8)

1950 30,4 21,1 23.I 24,6 • 7.3 - 3.5
(23,0) (23.5) (♦ 7,4) (- 2,4)

Anmärkning: Siffror inom parentes anger städer exklusive Stockholm.
- anger att städerna har högre värden än landsbygden.
+ anger att landsbygden har högre värden än städerna. 

Referenser: BS0S, serie A, Befolkning. SOS, Folkräkningarna 1910-1950·



Tabell 2.4: Procentuell andel ogifta bland den vuxna befolkningen 
(över 20 år) i tätorter och glesbygd 1950~19&0.

År
Glesbygd Tätorter Differens

män kvinnor män kvinnor män kvinnor
1950 34,0 22,2 23.3 23,2 +10,7 -1,0
I960 32,8 19.0 20.2 18,7 .12,6 + 0,3
1970 35.9 19.6 26,6 21,6 + 9.3 - 2,0
1980 33.2 17.8 29.3 22,3 * 3,9 - 4,5

Anmärkning: År 1970 avser uppgifterna befolkningen över 18 år.
- anger att tätorterna har högre värden än glesbygden. 
+ anger att glesbygden har högre värden än tätorterna. 

Referenser: SOS, Folkräkningarna 1950-1960.
SOS, Folk- och bostadsräkningarna I96O-I98O.

skillnaden kan dock inte enbart förklaras av förhållandena i rikets hu
vudstad. Differensen kvarstår även efter att Stockholm frånräknats (ta
bell 2.3).

Emellertid tenderade de urban-rurala olikheterna att utjämnas.Un
der 1920-talet övergick Sverige till ett helt nytt urban-ruralt mönster. 
Den nya situationen kännetecknas av att de manliga stadsborna upp
nådde högre giftermålsbenägenhet än den manliga landsbygdsbefolk
ningen. Manliga singlar blev med andra ord relativt sett mer frekventa 
på landet än i städerna (tabell 2.3).

Bland kvinnorna däremot fortlevde det traditionella stad-land mönst
ret även efter 1930. Styrkan fortsatte dock att försvagas. År 1960 regi
strerades de två ekotyperna för nästan exakt samman andel ogifta kvin
nor i den vuxna befolkningen. Vid samma tidpunkt kulminerade dess
utom det urban-rurala mönster som varit förhärskande bland männen 
alltsedan åren omkring 1930 (tabell 2.3, 2.4).

Efter 1960 kan man därför på nytt tala om en ändrad urban-rural rela
tion. För männens del tenderade stad-land avvikelsen att successivt 
avta. Bland kvinnorna gick utvecklingen i motsatt riktning. Stad-land 
skillnaden fördjupades. Detta till följd av att andelen ogifta vuxna kvin
nor ökade i tätorterna samtidigt som motsvarande glesbygdsandel mins
kade (tabell 2.4). Det nya urban-rurala giftermålsmonster som utveck
lades vid tiden omkring 1960 kan ha påverkats av att andelen ogifta sam
boende personer ordentligt vidgades. Utvecklingen gick förmodligen i 
olika takt i tätort och glesbygd.



Från tiden omkring 1930 och framöver har således stad-land skillna
den i giftermålsbeteenden varit av olika karaktär bland män respektive 
kvinnor. Vidare har skillnaden utvecklats på olika sätt inom vardera kö
net. 1 båda fallen framstår dock åren omkring 1930 respektive 1960 som 
viktiga brytpunkter.

De urban-rurala variationerna i giftermålsprocenten kan vara en följd 
av olikartade könsproportioner. I orter med till exempel många män 
och få kvinnor bör männen i relativt stor utsträckning förbli ogifta. 
Kvinnorna kan å andra sidan tänkas uppvisa en förhållandevis hög gif- 
termålsbenägenhet. Under den här aktuella tidsperioden har städerna 
genomgående haft kvinnoöverskott i de vuxna åldrarna, medan lands
bygden präglats av mansdominans.4' Detta förhållande bör ha bidragit 
till att stärka det urban-rurala mönster jag funnit.

Landsbygdens mansöverskott i de vuxna åldersgrupperna har dock 
funnits konstant alltsedan 1800-talets senare decennier och framöver. 
Övergången till nya urban-rurala mönster tycks inte enbart kunna för
klaras av könssammansättningen och förändringar i densamma.

De uppgifter som jag lämnat i tabellerna 2.3 och 2.4 avser riket i dess 
helhet. Där får man inget svar på frågan om hur giftermålsvanorna sett 
ut inom olika socio-ekonomiska grupper. Har exempelvis industriarbe
tare i städerna haft samma beteenden som industriarbetare på landsbyg
den? Har jordbrukets arbetare haft andra vanor än städernas industriar
betare?

Den problematiken skall jag istället försöka fånga upp i det följande 
avsnittet. Där behandlas giftermålsvanor hos män och kvinnor i Kal
marområdet under perioden 1930-1945. Min analys tar utgångspunkt i 
de fyra ovannämnda kohorterna bestående av såväl mörebor som inne
vånare i Kalmar stad. Kohortstudien startar vid en tidpunkt, där vi dels 
hade en allmän uppgång i viljan att inträda i det "äkta ståndet”, dels en 
förändring i det urban-rurala giftermålsmonstret. Den senare tendensen 
är mest synbar bland männen.

3.2 Giftermålsvanor i Kalmarregionen

Mörebygdens 29-30 åriga män och kvinnor hade år 1930 ingått äkten
skap i långt mindre omfattning än sina jämnåriga kamrater i staden. 
Skillnaderna framträder allra klarast bland männen. I Kalmar var 59 
procent av männen gifta mot endast 38 procent i Mörebygden. "Klass- 
mässigt” kan de låga giftermålsprocenten bland männen i Mörebygden



i första hand knytas till arbetarna och i synnerhet de okvalificerade ar
betarna. Av de senare var 71 procent gifta i Kalmar mot 31 procent på 
landsbygden utanför staden (tabell 2.5).

Notabelt är vidare att av de manliga stadsborna hade ingen annan so
cialgrupp så hög giftermålsprocent som de okvalificerade arbetarna. 
Och på landet visade ingen annan socio-ekonomisk kategori så låga tal 
som de okvalificerade arbetarna (tabell 2.5). För männens del är stad
land skillnaderna statistiskt säkerställda bland okvalificerade arbetare 
samt i totalen.

Det var inte bara inom jordbruket som Mörebygden signifikant avvek 
från Kalmar stad. Giftermål var visserligen långt mindre vanligt bland 
jordbruksarbetare än bland övriga arbetare i Mörebygden. Men även 
industriarbetare och andra icke-agrara arbetare på landsbygden noteras 
för signifikant lägre giftermålsbenägenhet än motsvarande grupper i 
staden (tabell 2.6).

Av Mörebygdens 29-30 åriga kvinnor var 58 procent gifta år 1930 mot 
66 procent av stadskvinnorna i samma åldrar. Differensen är inte signifi
kant utan kan vara slumpmässigt uppkommen. Skillnaderna mellan stad 
och land är särskilt framträdande bland de förvärvsarbetande kvin-

Tabell 2.5'· Kohorternas procentuella andel gifta inom olika 
socio-ekonomiska grupper år 1930·

Kategori Före
tagare

Tjänste
män

Kval. 
arb.

Okval. 
arb.

Totalt

Samtliga
Kalmar stad, män 64 43 6l 71 59
Mörebygden, män 57 43 47 31 38
Kalmar stad, kvinnor 72 60 86 58 66
Mörebygden, kvinnor 83 4l 74 47 58

Förvärvsarbetande
Kalmar stad, kvinnor 33 23 25 27 22
Mörebygden, kvinnor 13 0 0 3 4

Ej-förvärvsarbetande
Kalmar stad, kvinnor 76 93 86 92 94
Mörebygden, kvinnor 93 90 93 81 87
Anmärkning: Kval. arb. = Kvalificerade arbetare,

Okval. arb. = Okvalificerade arbetare. 
Referens: SCB, Utdrag ur församlingsböcker 1930.



Tabell 2.6: Kohorternas procentuella andel gifta inom olika näringar 
bland arbetarna &r 1930·

Kategori
Jordbruks
arbetare

Industri
arbetare

Samtliga arbetare 
utom jordbruket

Förvärvsarbetande 
Kalmar stad, män 0 79 69
Mörebygden, män 28 50 42
Kalmar stad, kvinnor - 38 18
Mörebygden, kvinnor 4 0 3
Referens: SCB, Utdrag ur församlingsböcker 1930·

norna. Och där kan statistiskt signifikanta avvikelser påvisas inom alla 
socio-ekonomiska skikt (tabell 2.5). För att en ung kvinna på landsbyg
den skulle kunna förvärvsarbeta krävdes i högre grad än i staden, att 
hon avstod från giftermål. Omvänt kan man säga, att de som inte 
”lyckades” gifta sig tvingades till förvärvsarbete.

Bland ej yrkesaktiva kvinnor är giftermålstalen, oavsett ekotyp, avse
värt högre än bland de förvärvsarbetande. Skillnaden mellan stad och 
land är även här, totalt sett, statistiskt signifikant. De socialgruppsförde- 
lade talen visar för år 1930 en splittrad bild och några signifikanta stad
land mönster har ej kunnat beläggas (tabell 2.5).

Till följd av att det totala antalet förvärvsarbetande kvinnor i under
sökningen är så pass begränsat ger en näringsspecificering klent utbyte. 
Några signifikanta avvikelser kan ej påvisas. Resultatet går dock i 
samma riktning som tidigare, dvs låga giftermålstal på landet inom 
samtliga arbetarkategorier (tabell 2.6).

Giftermålsanalysen tyder så här långt på att landsbygdens lägre gifter
målstal år 1930 till viss del, men inte enbart, kan tillskrivas näringsstruk- 
turella olikheter mellan stad och land. Industriarbetare och andra arbe
targrupper utanför agrarsektorn visade också lägre giftermålstal i de ru- 
rala miljöerna än i de urbana sammanhangen.

För männens del kan de låga giftermålstalen i Mörebygden tänkas 
vara en följd av bristen på äktenskapspartner. Det rurala mansöverskot- 
tet är dock inte så stort att det ensamt kan förklara hela stad-land skill
naden. Om man exempelvis relaterar det observerade antalet gifta män 
i mörekohorten till det maximalt möjliga antalet gifta män (=antalet 
kvinnor i mörekohorten) stiger giftermålstalet enbart från 38 till 41 pro
cent. Skillnaden gentemot Kalmar är fortfarande statistiskt signifikant.



Könsfördelningen kan ej heller helt förklara variationerna i gifter- 
målsvanor mellan kvinnor i stad och på land. För kvinnorna i Mörebyg- 
den var tillgången på äktenskapspartner rikligare än för kvinnorna i 
Kalmar stad. Trots detta redovisar landsbygdens kvinnor vanligen lägre 
giftermålstal än stadskvinnorna.

Tillägnade sig inflyttarna från landsbygen till Kalmar stadsvanor?

Kalmar stads befolkning var år 1930, liksom tidigare och senare, sam
mansatt av människor med mycket varierande geografisk bakgrund. 
Där fanns människor som var födda i staden och hade bott där hela sitt 
liv blandade med de som var födda och uppvuxna på landsbygden och 
senare från landet inflyttade till Kalmar. Där fanns vidare de som var 
födda och uppvuxna i andra stadsmiljöer än Kalmar och som från någon 
annan stad sökt sig till Kalmar. Där fanns också människor med en 
”blandad” härkomst. De senare var antingen födda på landet och inflyt
tade till Kalmar från en stadsförsamling eller födda i stad men inflyttade 
från landsbygden.

En intressant fråga är om den geografiska bakgrunden haft någon be
tydelse för giftermålsvanorna. Behöll de män och kvinnor som hade en 
”ren” rural bakgrund sina demografiska landsbygdsvanor när de kom 
till Kalmar? Eller ”urbaniserades” deras beteenden? Fanns det skillna
der mellan män och kvinnor? Varierade förhållandena mellan olika so- 
cio-ekonomiska skikt?

För att finna svar på dessa spörsmål har jag delat in de de 29-30 åriga 
männen och kvinnorna bosatta i Kalmar år 1930 i tre grupper. För det 
första en rural grupp: personer födda på landet och inflyttade därifrån. 
För det andra en urban grupp: personer födda i Kalmar eller annan stad 
och om flyttning ägt rum inflyttade från stad. För det tredje en blandad 
grupp: personer födda i stad och inflyttade från landet respektive födda 
på landet och inflyttade från stad. Därefter har jag jämfört giftermålsva
norna mellan de tre nämnda ”geografiska” grupperna. Jämförelser 
måste också göras mellan den rurala gruppen i Kalmar och Mörebyg- 
den.

Männen med ren rural bakgrund hade något lägre giftermålstal än 
männen med urban bakgrund. De allra lägsta talen fanns dock i den 
blandade gruppen. Särskilt låga giftermålstal kan noteras för tjänste
män med rural bakgrund (tabell 2.7). Inga av de uppmätta skillnaderna 
är dock statistiskt säkrade på femprocentsnivån.



Tabell 2.7: Procentuell andel gifta bland manliga kohortpersoner i 
Kalmar stad &r 1930 av olika geografisk härkomst och 
socio-ekonomisk ställning.

Geografisk 
härkomst

Före
tagare

Tjänste
män

Industri
arbetare

Samtliga
arbetare Totalt

Urban bakgrund 43 57 88 77 65
Blandad bakgrund 50 38 67 43 41
Rural bakgrund 100 29 74 66 57
Referens: SCB, Utdrag ur församlingsböcker 1930.

Männen av ren rural härkomst boende i Kalmar stad var i högre grad 
gifta än männen i Mörebygden (tabell 2.5-2.7). De urban-rurala skillna
derna är signifikanta inte bara totalt utan även för arbetarbefolkningen. 
En viss ”urbanisering” av de från landsbygden inflyttade männens vanor 
tycks således ha ägt rum. Den har dock inte varit så stark att den rurala 
gruppen år 1930 nått samma giftermålsprocent som den urbana gruppen 
(tabell 2.7). I viss utsträckning tycks de från landet inflyttade männen 
ha behållit sina rurala giftermålsmonster. Detta trots att tillgången på 
äktenskapskandidater måste ha ökat betydligt genom stadsflyttningen.

Kvinnorna med rural bakgrund skaffade sig däremot förhållandevis 
snabbt ”stadsvanor” efter att de anlänt till Kalmar. Ifall de inte haft det 
redan tidigare. Av samtliga kvinnor med rural bakgrund ingående i Kal
markohorten var 74 procent gifta år 1930 mot 59 procent för kvinnorna 
med urban bakgrund (tabell 2.8). Resultaten är signifikanta för kvinnor 
tillhörande ”arbetarklassen” och för den totala kohorten. Kalmarkvin- 
norna av rural härkomst avviker vidare signifikant från kvinnorna i Mö
rebygden (tabell 2.5, 2.8).

Tabell 2.8: Procentuell andel gifta bland kvinnliga kohortpersoner i 
Kalmar stad år 1930 av olika geografisk härkomst och 
socio-ekonomisk ställning.

Geografisk 
härkomst

Före
tagare

Tjänste
män

Kval. 
arbetare

Okval. 
arbetare Totalt

Urban bakgrund 67 68 50 47 59
Blandad bakgrund 40 44 67 42 45
Rural bakgrund 86 59 92 68 74
Referens: SCB, Utdrag ur församlingsböcker 1930·



Tabell 2.9: Boendetid 1 Kalmar år 1930 för män respektive kvinnor 
ingående i stadskohorterna.

Inflyttningstid Män Kvinnor

Procentuell andel inflyttade: 
före I92O 35 20
före 1925 51 50

Median (inflyttningsår) 1923 1924

Referens: SCB, Utdrag ur församlingsböcker 1930·

De från landet till Kalmar stad inflyttade kvinnorna hade år 1930 i 
signifikant högre grad än männen skaffat sig urbana giftermålstal. Köns
skillnaden skulle kunna bero på att kvinnorna bott längre tid i staden än 
männen och därmed haft rikare möjligheter att bli ”urbaniserade”. Så 
är emellertid inte fallet. Andelen män som inflyttat före 1920 respektive 
1925 av alla inflyttade män är högre än motsvarande värden för kvin
norna. Medianen visar år 1930 för kvinnornas del en vistelsetid i Kalmar 
på sex år och för männen sju år (tabell 2.9).

De från landsbygden inflyttade kvinnorna har således i hög grad bi
dragit till att ge Kalmar stad ett förhållandevis högt giftermålstal. Stads- 
kvinnorna av urban härkomst skiljer sig däremot inte nämnvärt från de 
på landet boende kvinnorna. Bland männen är förhållandet det om
vända. De till Kalmar från landet inflyttade männen tycks snarast ha 
haft en dämpande effekt på giftermålstalet.

"Ruraliserades” vanorna hos de stadsbor som flyttade till 
M örebygden?

Man kan naturligtvis vända på problematiken. Frågan blir då i vilken 
omfattning människor med urban bakgrund ”ruraliserades” när de bo
satte sig i Mörebygden? Och i vilken utsträckning behöll de urbana gif- 
termålsvanor?

De till Mörebygden inflyttade manliga jordbruksarbetarna med 
urban bakgrund var år 1930 i högre grad gifta än jordbruksarbetare av 
rural härkomst. Bland industriarbetarna däremot var förhållandet det 
motsatta. Industriarbetare med rural bakgrund var i högre grad gifta än 
de med urban bakgrund. Liknande fördelning av giftermålstalen skym



tar bland företagare och tjänstemän (tabell 2.10). Skillnaderna är dock 
bara statistiskt säkerställda för jordbruksarbetarnas del.

Begreppet ”urban bakgrund” används här i något annorlunda bemär
kelse än den som ovan angivits för Kalmar stad. Alla individer födda i 
stad eller inflyttade till Mörebygden från någon stadsförsamling räknas 
till de som har urban härkomst. Begreppet innesluter således här perso
ner med vad jag tidigare kallat ”blandad” bakgrund.

Av de till Mörebygden inflyttade männen med urban (och blandad) 
bakgrund var det således främst jordbruksarbetarna som bidrog till att 
höja giftermålstalen. Giftermålstalen inom denna grupp var dock år 
1930 signifikant lägre än bland arbetarna i Kalmar stad (tabell 2.5, 2.6, 
2.10). Generellt kan man därför säga, att Mörebygdens 29-30 åriga män 
med urban bakgrund år 1930 visar tecken på att ha ”ruraliserat” sin be
nägenhet att ingå äktenskap.

Tabell 2.10: Procentuell andel gifta bland manliga kohortpersoner i 
Mörebygden år 1930 av olika geografisk härkomst och
socio- ekonomisk ställning.

Geografisk Jord. Ind. Samtliga arbetare
härkomst Fö Tm arb. arb. utom jordbruket Totalt
Urban bakgrund 4o 25 55 40 50 44
Rural bakgrund 59 53 25 51 42 37

Anmärkning: Fö=Företagare, Tm=Tjänstemän, Jord.arb.=Jordbruksarbetare 
Ind.arb.=Industriarbetare 

Referens: SCB, Utdrag ur församlingsböcker 1930.

Tabell 2.11: Procentuell andel gifta bland kvinnliga kohortpersoner i 
Mörebygden år 1930 av olika geografisk härkomst och 
socio-ekonomisk ställning.

Geografisk Förvärvs- Ej förvärvsarbetande
härkomst arbetande Fö Tm Arb Summa Totalt

Urban bakgrund 5 100 100 73 88 51
Rural bakgrund 3 92 83 84 87 60

Anmärkning: Fö=Företagare, Tm=Tjänstemän, Arb=Arbetare. 
Referens: SCB, Utdrag ur församlingsböcker 1930.



Antalet inflyttade 29-30 åriga kvinnor till Mörebygden av urban (och 
blandad) härkomst uppgick år 1930 till 45. Inom denna grupp var gifter
målsprocenten lägre - dock ej signifikant lägre - än bland kvinnorna 
med rural bakgrund. Kvinnorna i Mörebygden av urban härkomst redo
visar vidare signifikant lägre giftermålsbenägenhet än kvinnorna i Kal
mar stad (tabell 2.5, 2.11). Även här kan man tala om "ruraliserade” 
vanor.

Sammanfattning

Studiet av giftermålsvanorna i Kalmar stad och Mörebygden har givit 
ett visst stöd åt urbanismtesen. I varje fall kan den ännu inte helt förkas
tas. Skillnader i giftermålsvanor mellan stad och land har inte helt kun
nat förklaras av strukturella olikheter. Till viss del ligger dock sådana 
omständigheter bakom variationerna. Jordbrukssektorns dominerande 
ställning har givit Mörebygden förhållandevis låga giftermålstal. Men 
även arbetare inom industri och service bosatta i Mörebygden hade 
andra giftermålsvanor än motsvarande grupper i Kalmar stad.

När möreborna (och andra landsbygdsbor) flyttade till Kalmar blev 
deras giftermålsvanor mer stadslika. Det gäller framför allt för kvin
norna. Männen behöll i viss omfattning sina rurala beteenden och ut
vecklade långsammare urbana mönster. Bland stadsbor som flyttade till 
Mörebygden finner man intill 1930 ofta lägre giftermålstal än hos såväl 
mörebor av ruralt ursprung som befolkningen i Kalmar.

Det tycks inte minst ha varit de till landet utflyttade stadsborna som 
bidragit till landsbygdens låga giftermålstal. Städernas förhållandevis 
höga siffror är i sin tur i hög grad följden av kvinnlig landsbygdsinflytt- 
ning. De mest äktenskapsbenägna landsbygdsborna har flyttat till sta
den. Och de minst giftaslystna stadsborna har lämnat staden. Båda rö
relserna har verkat åt samma håll. De har givit likartade urban-rurala 
mönster.

3.3 Stad-land skillnaderna och de regionala ojämnheterna

Det urban-rurala giftermålsmonster som jag funnit bland mina kohort
personer i Kalmartrakten kan ha varit av rätt färskt datum. De uppgifter 
om förhållandena på riksnivå som jag presenterat i kapitel 3.1 tyder på 
generellt ändrade giftermålsvanor åren omkring 1930. Vid samma tid 
bytte den manliga stad-land skillnaden förtecken. Före 1930 redovisade



Tabell 2.12: Procentuell andel ogifta män och kvinnor inom olika
åldersintervall. Kalmar stad samt Norra och Södra Möre
härader 1930 och 1940.

1 9 3 0 1 9 4 0
Ålder Kalmar N:a Möre S:a Möre Kalmar N:a Möre S:a Möre
Kvinnor
15-29 75.6 77.3 78,1 70,6 68,9 69.9
30-49 27,3 27.5 28,5 24,8 21,8 25,4
50-64 24,1 22,4 23,1 21.7 20,9 24,6
65-W 23.4 16,4 17,9 27.0 18,9 20,9
I5-W 43.5 41,4 41,4 38,7 34,3 37,2
Män
15-29 84,6 88,5 90,1 78,2 86,4 87,2
30-49 23.8 31,6 30,6 18,3 30,4 33.5
5064 11,7 17,0 16,6 12,8 18,3 19.7
65-W 10,0 13,6 11,4 10,7 13.O 14,6
15-w 42,8 47,6 46,4 34,8 43,6 45,4

Referens: SOS, Folkräkningarna 1930, 19^0.

staderna högre proportion ogifta män än landsbyden. Därefter har för
hållandet varit det rakt motsatta (tabell 2.3, 2.4).

De i min undersökning ingående männen uppvisar således samma 
stad-land variationer i sina giftermålsbeteenden, som vid den aktuella 
tiden generellt gällde för vuxna svenska män. Bland kvinnorna i Kal
marområdet har jag däremot funnit ett annat urban-ruralt mönster än 
det gängse förekommande.

Styrkan i stad-land skillnaden har naturligt nog skiftat mellan olika 
delar av Sverige. På länsnivå har avvikelsen dock vanligtvis gått åt 
samma håll. Samtliga län redovisar såväl 1880 som 1910 och 1940 pro
centuellt sett fler ogifta vuxna kvinnor i städerna än på landet. Det är 
först år 1970 som vi för kvinnornas del får en mer splittrad länsbild. Det 
året noterades fyra län (däribland Kalmar län) för högre andel ogifta 
kvinnor bland glesbygdsborna än bland innevånarna i länens tätare be
folkade delar. Männen har på länsnivå genomgående visat ett mindre 
enhetligt mönster än kvinnorna. Flertalet län har dock vanligen haft 
samma förtecken inte bara på den kvinnliga utan även på den manliga 
stad-land variationen.

Bland kvinnorna i Kalmar län har stad-land skillnaden vanligen varit



mindre starkt framträdande än genomsnittligt för svenska län (karta 
2.3). Och inom länet synes Kalmartrakten ha haft ett från riksgenom
snittet än mer avvikande mönster. Procenten ogifta inom olika ålders
grupper i Kalmar stad låg åren 1930 och 1940 mycket nära motsvarande 
värden i de närmast till staden gränsande häraderna (Norra Möre och 
Södra Möre). Totalt hade Kalmar något högre proportion ogifta än den 
omgivande landsbygden (tabell 2.12).

I åldersintervallet 30-49 år registreras vanligen - precis som i mina 
kohorter - en något lägre andel ogifta kvinnor i Kalmar än i häraderna. 
Liknande var förhållandet år 1930 i åldersbandet 15-29 år. Bland vuxna 
kvinnor under 50 år tycks det således ha funnits ett annat urban-ruralt 
mönster än bland äldre kvinnor (tabell 2.12).

Männen i Kalmar stad redovisar däremot lägre andelar ogifta än ”hä- 
radsmännen” inom samtliga åldersgrupper. Avståndet mellan stad och 
landsbygd har också varit större bland männen än bland kvinnorna (ta
bell 2.12).

Regionala mönster

I en svit av kartor (karta 2.1, 2.2) har jag försökt illustrera hur procen
ten ogifta vuxna män och kvinnor varierat mellan olika län under perio
den 1880-1970. Uppgifterna har fördelats inte bara efter kön utan även 
efter stad och landsbygd.

Landsbygden i västra Sverige kännetecknades vid slutet av 1800-talet, 
som bekant, av en förhållandevis hög andel ogifta personer i den vuxna 
befolkningen. På landsbygden i östra Sverige och framför allt i Mälarlä- 
nen (Stockholms, Uppsala, Södermanlands och Västmanlands län) var 
andelen män och kvinnor som prövat på äktenskapligt samliv betydligt 
högre än i väst. Mot den bakgrunden framstår den högre fruktsamheten 
i den västra riksdelen som än mer överraskande.42 Den regionala specia
liseringen visar sig vidare ha varit tämligen stabil över hela tidssträckan 
1880-1970 (karta 2.1).

Bland städerna framgår öst-väst polariseringen inte med samma tyd
lighet som för landsbygdens socknar (karta 2.2). Till viss del beror detta 
på förhållandena i huvudstaden. Stockholms höga andel ogifta personer 
i den vuxna befolkningen gör att Stockholms stad och län tillhopa får en 
av de högsta andelarna ogifta män och kvinnor av samtliga län. Bortsett 
från huvudstaden redovisar däremot städerna i Stockholms län en för
hållandevis låg proportion ogifta män och kvinnor.



Karta 2.1: Länen rangordnade efter andel ogifta personer i vuxen ålder 
på landsbygden 1880—1970.

Landsbygd 1880
% ogifta
Den tredjedel av länen 
som redovisar :
FF) högsta andelen ogifta 
F) mellersta andelen ogifta 
Π lägsta andelen ogifta

KvinnorMän



Landsbygd 1910
% ogifta

Den tredjedel av länen 
som redovisar:

EB högsta andelen ogifta 
Q mellersta andelen ogifta 
Π lägsta andelen ogifta

Män Kvinnor



Landsbygd 1940
% ogifta

Den tredjedel av länen 
som redovisar :

Ffl högsta andelen ogifta 
B mellersta andelen ogifta 
B lägsta andelen ogifta

Män Kvinnor

4 -V2



Glesbygd 1970
% ogifta

Den tredjedel av länen 
som redovisar :

FR högsta andelen ogifta 
Fl mellersta andelen ogifta 
Π lägsta andelen ogifta

Män Kvinnor



Karta 2.2: Länen rangordnade efter andelen ogifta personer i vuxen ål
der. Städerna 1880—1970.

Städer 1880
% ogifta

Den tredjedel av länen 
som redovisar:

Fp] högsta andelen ogifta 
H mellersta andelen ogifta 
[~~| lägsta andelen ogifta

KvinnorMän



Städer 1910
% ogifta

Den tredjedel av länen 
som redovisar:

B3 högsta andelen ogifta 
□ mellersta andelen ogifta 
Π lägsta andelen ogifta

Kvinnor



Städer 1940
% ogifta

Den tredjedel av länen 
som redovisar:

E2h3gsta andelen ogifta 
3 mellersta andelen ogifta 
Qlågsta andelen ogifta

Män Kvinnor



Tätorter 1970
% ogifta

Den tredjedel av länen 
som redovisar:

ff! högsta andelen ogifta 
Fl mellersta andelen ogifta 
Π lägsta andelen ogifta

Män Kvinnor



Karta 2.3: Länen rangordnade efter stad-land skillnadens storlek. An
del ogifta personer i vuxen ålder 1880-1970.

Stad - land skillnad 1880
% ogifta

Den tredjedel av länen 
som redovisar:

ff] den största stad-land 
skillnaden till städernas 
"fördel"

Π den mellersta stad-land 
skillnaden till städernas 
"fördel”

[~~] den lägsta stad-land 
skillnaden till städernas 
"fördel"

Kvinnor



Den tredjedel av länen 
som redovisar:

0 den största stad-land 
skillnaden till städernas 
"fördel"

2 den mellersta stad-land 
skillnaden till städernas 
"fördel"

ΓΊ den lägsta stad-land 
skillnaden till städernas 
"fördel" jrr

Män Kvinnor



Den tredjedel av länen 
som redovisar:

[J3 den största stad-land 
skillnaden till städernas 
"fördel"

f—1 den mellersta stad-land 
skillnaden till städernas 
"fördel"

[~~| den lägsta stad-land 
skillnaden till städernas 
"fördel"

Kvinnor



Den tredjedel av länen s
som redovisar: CH
ΡΠ den största stad-land \

skillnaden till städernas 1
fördel" f-—

0 den mellersta stad-land 
skillnaden till städernas 
"fördel"

[~~1 den lägsta stad-land 
skillnaden till städernas 
"fördel"

KvinnorMän



Det är dock inte bara Stockholms stad som bryter det öst-västliga 
mönstret. Även städerna/tätorterna i Uppsala län redovisar oftast en re
lativt hög procent ogifta vuxna personer. Samtidigt finns det län i västra 
Sverige med låga andelar ogift urbanbefolkning. Generellt har emeller
tid de östsvenska kustlänen (Stockholms stad borträknad) haft relativt 
låga procentuella andelar ogifta män och kvinnor i sina stads- respektive 
tätortsbefolkningar (karta 2.2).

Min kartering av de svenska giftermålsvanorna innefattar även en 
kartserie över stad-land skillnadernas länsvisa spridning (karta 2.3). 
Det är inte helt självklart hur en sådan kartering skall utformas. En va
riant är, att gradera länen efter stad-land skillnadernas storlek till stä
dernas ”fördel” (städerna högre värden än landsbygden). En annan 
möjlighet är, att bortse från förtecknet. Länen rangordnas då efter stad
land skillnadens storlek oavsett om denna är till städernas fördel eller 
nackdel.

Här har jag valt den förra principen. Länen med höga andelar ogifta 
personer inom den vuxna urbanbefolkningen jämfört med landsbygden 
har placerats högst på prioriteringslistan. Längst ner hamnar de län som 
har höga andelar ogifta vuxna personer bosatta på landet jämfört med 
städerna/tätorterna.

Den öst-västliga polariseringen framträder också i kartserien 2.3. 
Stad-land skillnader till städernas fördel har genomgående varit mer 
framträdande i östra än i västra Sverige. Stockholms stad bidrog tidigare 
(1880 och 1910) kraftfullt till att förstärka öst-väst kontrasten. Stock
holms län, huvudstaden frånräknad, redovisade vid den tiden förhållan
devis små stad-land avvikelser. Lrån och med 1940 har dock Stockholms 
stads inflytande varit svagare. Stockholms län får samma kartering oav
sett om Stockholms stad inkluderas eller ej.

Kalmar län har genomgående varit ett ”vitt” län under 1900-talet. Lä
net har tillhört det skikt av län, som redovisat låga stadsvärden jämfört 
med landsbygdssiffrorna eller också höga landsbygdsvärden i förhål
lande till stadssiffrorna. Lör Kalmar län har det dock handlat om att stä
derna noterat låga värden jämfört med rikssiffran. Länets landsbygd har 
legat i paritet med riksgenomsnittet (karta 2.1-2.3).

Urbanism eller regionalism

Vad jag hittills analyserat är hur procenten ogifta och stad-land skillna
den däri varierat mellan olika delar av Sverige. Nu skall jag gå vidare



med frågan om de urban-rurala avvikelsernas styrka i förhållande till 
de regionala särskildheterna. Har stad-land variationerna varit större, 
mindre eller lika med de regionala skiljaktigheterna?

I tabellerna 2.13 och 2.14 har jag ställt upp en del sammanfattande 
mått på såväl mellanlänsskillnaderna som de inomregionala stad-land 
skillnaderna. De förra definierade som avvikelsen mellan respektive län 
och riksgenomsnittet. Begreppet region är genomgående identiskt med 
län.

Giftermålstalens regionala variationer har successivt avtagit i styrka. 
Man kan tala om ett konvergerande förlopp. Det aritmetiska medeltalet 
visar en fallande tendens i samtliga serier. Spridningen av siffrorna har 
ej heller tilltagit på något dramatiskt vis. Variationsvidden har exempel
vis sjunkit tämligen kontinuerligt. Giftermålsvanornas öst-västliga pola
risering har fortlevt åtminstone ända fram till 1970. Men styrkan i den 
regionala spridningen har minskat. De olika länen har i allt högre grad 
kommit att påminna om varandra (tabell 2.13).

Skillnaden mellan stad och land var också den mindre markerad år 
1970 än 1880. Utvecklingen skiljer sig dock en del mellan könen. För 
kvinnornas del har det rört sig om en successiv utjämning från det ena 
mättillfället till det andra. Bland männen minskade likaså stad-land 
skillnaden inledningsvis (1880-1910), men har efter 1940 fördjupats. I 
stort kan man för männens del tala om en tämligen konstant nivå på den 
inomregionala stad-land differensen. Spridningen har samtidigt blivit 
allt mindre (tabell 2.14).

De urbana och de rurala giftermålsvanorna liknade således varandra 
i högre grad år 1970 än 1880. Samtidigt hade variationerna mellan länen 
avtagit i styrka. Vid samtliga mättillfällen visar sig dock den genomsnitt
liga (aritmetiskt medelvärde) stad-land skillnaden vara starkare än de 
genomsnittliga mellanlänsavvikelserna. Detta resultat framträder inom 
båda könen (tabell 2.14). Det regionala har genomgående varit under
ordnat det urban-rurala. Urbanismen har varit mer framträdande än re
gionalismen.

Även vid en mer intensifierad jämförelse mellan det östsvenska och 
det västsvenska kärnområdet framstår stad-land variationerna inom re
gionerna som minst lika stora som de mellanregionala differenserna. 
Till den östsvenska kärnan har jag fört Stockholms stad och län jämte 
Södermanlands och Uppsala län. Till den västsvenska räknas Göteborgs 
och Bohus län, Skaraborgs län samt Älvsborgs län.

På den här punkten avviker det svenska mönstret från det neder-



Tabell 2.13: Sammanfattande m&tt pä mellanläns skillnader i
giftermålsbenägenhet bland den vuxna befolkningen
åren 1880, I9IO, 1940 och 1970.

År X
M ä
S

n
Vk Vv

K
X

vin
S

n 0 r
Vk Vv

Landsbygd/Glesbygd
1880 2,84 1,64 0,58 12,0 3.15 1,68 0.53 11,8
1910 2,33 1,69 0,73 9.1 2,58 1.89 0.73 12,2
1940 2,53 2,11 0,83 I3.9 2,56 1,83 0,71 12,1
197O 2,53 1,98 0,78 12,7 1,28 0,94 0,70 5,9

Städer/Tätorter
188O 5,60 2,34 0,42 20,5 3.23 2,98 0,92 17,0

(3.50 3.39 0,97 19.5) (3,35 2,20 0,66 16,9)
1910 4,26 2,20 0,52 15.7 3,75 3.19 0,85 18,9

(3.00 2,07 0,69 13,4) (3,29 2,65 0,81 16,2)
1940 1,58 1.27 0,80 7.5 2,53 1,86 0,74 12,1

(1,64 1.23 0.75 7.5) (2,56 1.87 0,73 12,1)
I97O 1,50 1,02 0,68 6,9 1,59 1,06 0,67 7.2

Anmärkning: X=aritmetiskt medelvärde, S=standardawikelse, 
Vk=variationskoefficient, Vv=variationsvidd.
Siffror inom parentes anger städer exklusive Stockholm. 
Uppgifterna för år 1970 avser tätorter respektive 
glesbygd och tidigare uppgifter städer respektive 
landsbygd.

Referenser: BSOS, serie A, Befolkning l880.
SOS, Folkräkningarna 1910, 1940.
SOS, Folk- och bostadsräkningen 1970.

Tabell 2.l4: Sammanfattande mått på den inomregionala stad-land 
skillnaden åren l880, 1910, 1940 och 1970.

M ä n K vin n 0 r
År X s Vk Vv X s Vk Vv
1880 7.00 5,17 0,74 26,1 14,67 4.30 0,29 16,9

(6,25 4,16 0,67 18.3) (13.98 3.74 0,27 12,4)
1910 5,52 4,46 0,81 19,7 12,17 4,15 0,34 16,6

(4,86 3.71 0,76 14,6) (11.53 3.51 0,30 12,7
1940 5,10 2,37 0,46 12,9 6,64 3.11 0,47 11,2

(5.03 2,47 0,49 11.4) (6,42 2,75 0,43 11,2)
1970 9,09 3,45 0,38 15.7 2,01 1,88 0,94 8,6

Anmärkning: se tabell 2.13· 
Referenser: se tabell 2.13.



ländska. Enligt van Poppels undersökning övergick Holland först i bör
jan av 1900-talet från regionalt till urban-ruralt bestämda giftermålsbe- 
teenden.43 Min undersökning av giftermålsvanorna stöder ej heller den 
mer allmänna tesen om att de urban-rurala kontrasterna skulle vara rätt 
obetydliga jämfört med de regionala skillnaderna.44

Förhållandet mellan det regionala och det urban-rurala kan naturligt
vis skifta mellan olika variabler. Några långtgående slutsater om regio- 
nalismtesens hållbarhet på svenskt material kan man därför inte dra ut
ifrån en enda variabels beteende. För att analysera problematiken krävs 
ett välspecificerat och helst tryckt material täckande riket i dess helhet. 
Av mina undersökningsvariabler är det bara civilståndet som uppfyller 
det kravet. Frågan om hur det regionala förhåller sig till det urban-ru
rala kommer därför att få mindre plats i den fortsatta framställningen 
än vad fallet varit här.

3.4 Sammanfattning

Min studie över giftermålsvanorna har huvudsakligen varit ägnad åt att 
belysa tre aspekter av detta stora problemkomplex. Det har gällt föl
jande.

1: Stad-land skillnadernas riktning och styrka.
2: Uppväxtmiljöns (den geografiska bakgrunden) betydelse.
3: Förhållandet mellan urban-rurala skillnader och regionala särskild

heter.

Den analys jag genomfört visar bland annat, att olikheter inom socio- 
ekonomi och demografi inte ensamma kan förklara all variation i urban- 
rurala beteendemönster. Även om Mörebygden helt saknat jordbruk 
skulle giftermålstalen hos bygdens befolkning ändå ha varit lägre än 
bland stadsborna. På den här punkten överensstämmer min undersök
ning väl med vissa internationella forskningsresultat, till exempel de 
från princetonprojektet.

Däremot har jag inte kunnat bekräfta en del andra viktiga iakttagel
ser, som gjorts inom samma forskarkollektiv. Det gäller exempelvis Al
lan Sharlins (1986) rön om riktningen på skillnaden i giftermålstal mel
lan svenska män boende i stad respektive på landsbygd. Det gäller också 
Sharlins och en del andra forskares uppfattningar om förhållandet mel
lan det urban-rurala och det regionala.

De vuxna manliga stadsborna har efter 1930 visat sig vara mer -inte



mindre - giftermålsbenägna än den manliga landsbygdsbefolkningen. 
Särskilt låga giftermålstal har uppmätts för okvalificerade manliga jord
bruksarbetare. Den bild mitt material förmedlar stämmer här bättre 
med vissa holländska studier än med princetonprojektets iakttagelser 
om den urban-rurala variansen.

Min undersökning visar vidare att tiden från omkring 1930 till 1960 
varit förbunden med ett speciellt urban-ruralt giftermålsmonster. Detta 
mönster kännetecknades bland männen av att stad-land relationen 
bytte förtecken och fördjupades. Bland kvinnorna däremot närmade sig 
de urbana giftermålstalen alltmer de rurala. Efter 1960 har utvecklingen 
fortsatt att vara olikartad bland män och kvinnor. För männens del kon
vergerade stads- respektive landsbygdssiffrorna. Hos kvinnorna tilltog 
istället stad-land skillnaden.

De yngre vuxna kvinnorna i Kalmarområdet uppförde sig dock inte 
riktigt på samma sätt som vuxna kvinnor i allmänhet. Vanligtvis gifte 
sig stadskvinnor mindre frekvent än kvinnor på landet. 1 Kalmartrakten 
däremot visade de yngre vuxna kvinnorna rakt motsatt beteende åtmin
stone på 1930- och 1940-talen. Huruvida detta är ett speciellt förhål
lande knutet till Kalmarbygden eller ett gängse mönster har inte kart
lagts. Tidigare forskning har inte varit särskilt behjälplig. Bland männen 
har jag inte kunnat finna att den urban-rurala skillnaden haft olika för
tecken inom olika ålderssikt.

Ett ytterligare exempel på hur giftermålsvanorna skilt sig mellan män 
och kvinnor står att finna i den geografiska bakgrunden hos inflyttarna 
till Kalmar stad. Män med rural bakgrund, som flyttade in till Kalmar 
”urbaniserade” sina giftermålsvanor i långsammare takt och mindre fre
kvent än motsvarande kvinnogrupp.

Inflyttningen av landsbygdskvinnor tycks för övrigt starkt ha bidragit 
till stadens förhållandevis höga giftermålstal. Landet har i mindre grad 
än staden tagit emot giftaslystna ungdomar. Den äktenskapsbenägna 
landsbygdsbefolkningen har flyttat till städerna.

De könsmässiga skillnaderna, men även stad-land skillnaderna, bör 
ses i relationen till tillgången på lämpliga äktenskapspartner. Generellt 
har städerna haft kvinnoöverskott i vuxna åldrar och landsbygden mans- 
överskott. Detta förhållande borde medverka till att de manliga stads
borna redovisar högre giftermålsfrekvens än landsbygdens manliga in
nevånare. Men även till att motsatt stad-land relation funnits bland 
kvinnorna. Könsproportionen kan dock i sig inte förklara all urban-ru
ral variation.



Louis Wirths urbanismtes har således överlevt denna första test. Min 
studie har i första hand visat att det finns fler omständigheter än de nä
rings- och befolkningsstrukturella som kan förklara stad-land variatio
nernas utseende och styrka. Därmed inte sagt att restposten nödvän
digtvis har sin bakgrund i stadens storlek, täthet och mångfald. Kultu
rella faktorer har till exempel i flera sentida internationella studier upp
fattats som en viktig variabel för att förklara den typ av skillnader som 
här diskuterats.

Den regionalismtes som under senare år drivits i viss internationell 
forskning har däremot inte kunnat bekräftas. Den urban-rurala dimen
sionen har visat sig vara minst lika betydelsefull som den regionala för 
förståelse av giftermålsvanornas geografiska karaktär.



4. Geografisk rörlighet

I det här avsnittet har jag för avsikt att undersöka den geografiska rör
ligheten i Kalmar stad och Mörebygden under 1900-talets första hälft. 
Rörlighetsanalysen är dock inget mål i sig. Den används som ett instru
ment för att pröva urbanismtesen. Enligt urbanismtesen borde stadsbor 
vara mer benägna att byta boendeort än befolkningen pä landsbygden. 
De migrerande stadsborna kan dessutom förväntas röra sig över längre 
avstånd än människorna på landet. Fanns denna typ av skillnader inom 
Kalmarområdet under 1900-talets första hälft? Kan eventuella variatio
ner i flyttningsvanor "förklaras” av de olikartade näringsmässiga, demo
grafiska och socio-ekonomiska strukturerna? Eller kvarstår olikheterna 
även efter att kön, ålder, yrke och näringsfång konstanthållits?

Framställningen är disponerad på följande sätt. Inledningsvis stude
rar jag flyttningsbenägenheter i stad och på landsbygd utifrån aggrege- 
rade data på kommunnivå. I nästa steg går jag ned på individnivån. Där 
analyserar jag flyttningsvanorna bland de män och kvinnor som ingår i 
mina fyra kohorter. De variabler jag behandlar på individnivån är i tur 
och ordning: födelseortsfält, kvarboendegrad år 1930, senaste inflytt
ning (utflyttningsort och år) till 1930 års hemkommun samt till sist 1945 
års kvarboendegrad.

4.1 Omflyttning på kommunnivå

Historisk forskning kring den geografiska rörligheten har under senare 
decennier varit tämligen riklig. De mest systematiskt organiserade in
satserna står migrationsforskningsprojektet i Uppsala för. Projektet hör 
hemma inom den ”stora projektperioden" i svensk historia, dvs slutet 
på 1960-talet och 1970-talet. Forskarna arbetade huvudsakligen med lo
kalt avgränsade studier. I första hand koncentrerade sig de uppsalien- 
siska migrationsforskarna på landsbygdsförsamlingar i skilda delar av 
Sverige. Men även städer var föremål för deras uppmärksamhet. Ge
nom att ställa samman resultat från senare tids svenska migrationsforsk
ning kan man få en ganska bred, om än långt ifrån total, bild av ”om
flyttningens geografi”. Därmed avser jag den geografiska rörlighetens 
variationer mellan stad och land samt mellan olika regioner inom 
landet.

5-1/2



Tablå 2.1: Sammanställning över flyttningsintensiteter för skilda
städer och landskommuner i Sverige under l800- och 1900-talen.

Stad År/Period % Landskommun År/Period *
Mälarområdet

Stockholm 1873 15 Uppsala-Näs 1881-1885 35
1895-1904 17 Boo 1881-1925 33-40
1906-1950 11-15 1926-1952 24

Eskilstuna 1870-1900 20-25 Svinnegarn 1861-1870 9
Nyköping 1882-1907 28-32 St Nikolai 1861-1870 8
Torshälla 1870-1900 24-37 Torshälla lkn 1870-1900 22-34

1912-1930 14-24 1912-1920 22-32
1921-1930 19-25

Åker 1912-1920 14-27
1921-1930 13-20

Södra och östra Sverige
Linköping I88I-I889 19-22 Lunds landskn 1861-1870 14

I89O-I894 15-16
Visby 1873 10

1895-1904 8
Kalmar 1840-1910 10-14

I9IO-I95O IO-15
Växjö I87I-I88O 15-22

I88I-I889 13-18
I89O-I894 11-14

Lund 1862-1911 16-18
I912-195O 16-17

Malmö 1840-1870 8-13
Västra Sverige

Halmstad 1875-1909 14 Tå/Tr/Fr 1861-1870 4
1900-1944 9-13 Visnums Kil 1861-1870 4

Skara 1870-1914 16-20 Karlskoga 1860-1915 8
1920-1949 14-17 Ljusnarsberg 1860-1915 8
1950-1969 13-15 Kumia 1860-1915 10

Stora Mellösa 1860-1915 8
Näsby 1860-1915 16
Lillkyrka 1860-1915 17

Norra Sverige
Östersund I885-1915 20-24 Söderala 1866-1910 9-11

1920-1935 16-20 Sundsvallsreg . 1875-1913 11
1940-1950 18-26 Ramsele 1875-1913 5Nordingrå 1875-1913 5Alnö 1865-1869 6

1870-1894 10-14
Tuna 1865-1889 6-8
Revsund 1865-1874 3

1875-1889 6-9



Anmärkning: Tå/Tr/Fr = Tådene/Tranum/Friel.
Mälardalen = Stockholms stad, Stockholms län, Uppsala län, 
Södermanlands län och Västmanlands län.
Södra och östra Sverige = Östergötlands län, Jönköpings län,
Kronobergs län, Kalmar län, Gotlands län, Blekinge län, Kristianstads 
län och Malmöhus län.
Västra Sverige = Hallands län, Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län, 
Skaraborgs län, Värmlands län och Örebro län.
Norra Sverige = Kopparbergs län, Gävleborgs län, Västernorrlands län, 
Jämtlands län, Västerbottens län och Norrbottens län.
Referenser:
Städer: Stockholm: S Martinius 1967'·69~70, G Ahlberg 1958:97· 
Eskilstuna: B Öhngren 1974:76. Nyköping: S Hedenskog 1973:28. 
Torshälla: B Öhngren 1981:53· Linköping: S Hellström 1978.
Visby: S Martinius 1967:69-70.
Kalmar: R Hagstedt 1984:99t L Nilsson 1980:33·
Växjö: K Johansson et al 1988:173· Lund: C A Nilsson 1964:122.
Malmö : I Svensson 1981:109·
Halmstad: B Kronborg & T Nilsson 1975:54-55·
Skara: L G Tedebrand 1975:202, 237- 
Östersund: H Wallentin 1986:233·
Landskommuner: Uppsala-Näs: I Eriksson & J Rogers 1973:63·
Boo: S Sundin 1990. Svinnegarn: S Martinius 1967:40.
St Nikolai: S Martinius 1967:40.
Torshälla landskommun: B Öhngren 1981:53·
Åker: B Öhngren 1981:53. Lunds landskommun: S Martinius 1967:40. 
Tå/Tr/Fr: S Martinius 1967:40. Visnums Kil: S Martinius 1967:40. 
Karlskoga: H Norman 1974:110-111.
Ljusnarsberg: H Norman 1974:110-111. Kumia: H Norman 1974:110-111. 
Stora Mellösa: H Norman 1974:110-111. Näsby: H Norman 1974:110-111. 
Lillkyrka: H Norman 1974:110-111.
Söderala: B Rondahl 1972:212, 215-216.
Sundsvallsregionen: L G Tedebrand 1972:122-124.
Ramsele: L G Tedebrand 1972:122-124.
Nordingrå: L G Tedebrand 1972:122-124. Alnö: A Norberg 1980:90.
Tuna: A Norberg 1980:90. Revsund: A Norberg 1980:90.

I tablå 2.1 har jag gjort en sammanställning av ovan diskuterat slag. 
Vad jag koncentrerat mig på är flyttningsintensitetens lokala och regio
nala spridning. Med flyttningsintensitet avser jag antalet in- och utflyt- 
tare i relation till totalbefolkningen. Den definitionen har också nyttjats 
av författarna till de i tablån åberopade böckerna.

Det är svårt att ur denna sammanställning upptäcka några systema
tiska skillnader mellan stad och land. Spridningen i mobilitetstalen är 
stor. Det gäller både för städer och landskommuner. De allra högsta ta



len återfinns för övrigt inte bland städerna utan på landsbygden. Boo 
socken på Värmdön toppar denna "flyttningsliga” tätt följd av en annan 
östsvensk landskommun, Uppsala-Näs i Uppsala län.

Min sammanställning stärker ytterligare den genom tidigare forsk
ning redan befintliga bilden av Mälarområdet som en särskilt högrörlig 
region.45 Eskilstuna, Nyköping och Torshälla redovisar således höga 
flyttningstal bland städerna. Östersund är en annan högrörlig stad. Kal
mar och Halmstad noterar däremot rätt låga flyttningsintensiteter. På 
kommunnivå tycks de regionala avvikelserna ha varit mer framträdande 
än skillnaderna mellan stad och landsbygd. Inom regionerna framstår 
landskommunernas innevånare ofta som minst lika geografiskt mobila 
som städernas befolkningsgrupper. Resultaten från Mälardalen går i 
varje fall i den riktningen.

När man höjer aggregationsnivån och arbetar med länsdata eller med 
uppgifter täckande hela riket redovisar städerna vanligen högre rörlig
het än landsbygden. I de länsvist specificerade flyttningstal som Sture 
Martinius tagit fram för åren kring sekelskiftet 1900 framträder flytt- 
ningsintensiteten genomgående som högre i städerna än på landsbyg
den. Endast i två fall når landsbygden upp till samma nivå som städerna. 
Det gäller Stockholms respektive Uppsala län. Båda belägna inom det 
högrörliga Mälarområdet. Resultaten från Kalmar län anger flyttnings
intensiteter runt 5,5-6,5 procent för städerna mot 4-5 procent för lands
bygdens kommuner.46

För 1860-talet har Martinius inom sju län underindelat landskommu
nerna i jordbrukskommuner, jordbruksblandkommuner samt industri
kommuner. I genomsnitt redovisar städerna i vart och ett av de sju länen 
högre flyttningsintensiteter än jordbruks- och jordbruksblandkommu- 
nerna. För två län (Södermanlands län samt Göteborgs och Bohus län) 
tyder Martinius data på högre mobilitetstal för industrikommuner än för 
städer.47

De rikstäckande data för en långt senare tidsperiod, 1940-talet, som 
Gösta Ahlberg presenterat visar också på högre geografisk mobilitet 
bland stadsbor än bland ”lantisar”. Ahlberg meddelar enbart absoluta 
tal över antalet flyttare. När man ställer dessa i proportion till hans folk- 
mängdsuppgifter får städerna en flyttningsintensitet på 24 procent jäm
fört med 14 procent för landsbygden.48

Det finns naturligtvis många problem förknippade med jämförelser 
av flyttningsintensiteter mellan stad och land. De redovisade talen ger 
bara en grov skiktning av omflyttningens geografiska struktur. En viktig



bakgrundsvariabel som i mån av möjlighet bör konstanthållas är kom
munernas arealstorlek. Inom ytmässigt stora kommunala enheter blir 
flyttningar utanför kommungränsen mindre vanliga än inom ytmässigt 
små kommuner, även om flyttningsdistansen, mätt i exempelvis kilome
ter, är densamma. Areellt sett stora kommunbildningar kommer därför 
med viss automatik att visa lägre omflyttningstal än ytmässigt små 
kommuner.49 De låga flyttningstal som noteras för Norrland jämfört 
med södra Sverige kan troligen till stor del förklaras av skilda 
kommunstorlekar.50

I min undersökning över flyttningsintensiteterna i Kalmarområdet 
har jag försökt eliminera effekterna av skillnader i arealomfång. Jag har 
delat in Mörebygdens sockner i tre storlekskategorier. I den första grup
pen (små kommuner) ingår socknar med en ytvidd på 14-38 kvadratkilo
meter. Dit hör Dörby, Hossmo, Kläckeberga, Hagby och Voxtorp. Det 
är dessa fem som arealmässigt mest liknar Kalmar stad. Till grupp num
mer två (medelstora kommuner) har jag fört Förlösa, Arby och Hall
torp. Samtliga tre återfinns i arealintervallet 50-60 kvadratkilometer. 
Resterande fem socknar (Ljungby, Ryssby, Aby, Mortorp och Karls- 
lunda) utgör med sina 100-165 kvadratkilometer Mörebygdens största 
kommuner. De ingår därmed i arealkategori nummer tre (stora 
kommuner).51

Sambandet mellan arealstorlek och flyttningsintensitet bland sock
narna i Mörebygden framgår rätt klart ur tabell 2.15. Stora kommuner 
har oftast små tal. Små kommuner registrerar hög omflyttning. Kalmar 
stad visar genomgående på låga flyttningsintensiteter jämfört med 
landsbygden. I förhållande till andra små kommuner, som Dörby och 
Hossmo, hade Kalmar merendels bara hälften så hög flyttningsintensi
tet. Men även i förhållande till medelstora och stora kommuner fram
står stadens flyttningstal som låga. Under 1920-talets första del liksom 
under hela 1930-talet visar Kalmar stad till och med de allra lägsta siff
rorna inom hela Kalmarområdet.

Min flyttningsstudie tycks så här långt gå emot urbanismtesens upp
fattning om stadsbors högre rörlighet. Emellertid finns det ytterligare 
bakgrundsvariabler som måste beaktas och elimineras innan man kan 
uttala sig bestämt om den saken. Till dessa hör näringsgren, yrke, ålder 
och kön.

Aggregerade data på kommunnivå ger ej heller besked om enskilda 
individers förehavanden. Det som rapporteras är antalet flyttningar och 
inte antalet flyttare. Höga siffror för en kommun kan till exempel bero



Tabell 2.15: Flyttningsintensitet (antal flyttande per tusen 
innevånare) i Kalmar stad och kommunvis inom 
Mörebygden 1901-1950· Genomsnitt För femårsperioder.

Kommun
1901
-05

1906
-10

1911
-15

1916
-20

1921
-25

1926
-30

1931
-35

1936
-40

1941
-45

1946
-50

Kalmar stad 125 128 108 116 99 103 95 114 138 151

Små kommuner
Dörby 247 221 240 244 234 228 211 240 223 271Hossmo 200 166 176 252 254 259 222 241 259 271Kläckeberga 187 I50 211 226 166 177 211 244 245 257Hagby 123 120 109 143 147 189 161 175 208 183
Voxtorp 126 157 I5O 182 185 159 184 255 238 244
Medelstora
Förlösa 139 105 107 158 149 168 155 155 147 162
Arby 103 101 ii4 135 158 156 135 132 177 174
Halltorp 113 114 139 175 142 145 144 162 166 166
Stora kommuner
Ljungby 126 134 139 178 167 I8O 166 170 162 191Ryssby 87 90 93 114 109 115 114 132 112 130
Aby 122 113 112 157 168 179 148 138 142 151Mortorp 78 76 84 130 147 i4i 115 150 144 155Karlslunda 66 73 90 132 104 90 108 134 157 185

Referens: SCB, Summariska folkmängdsredogörelser 1901-1950.

på att vissa individer flyttar väldigt ofta, medan andra ej flyttar alls. På 
individnivå kan då relativa antalet flyttare vara detsamma i två kommu
ner även om de redovisar stora skillnader i flyttningsintensitet (antal 
flyttningar). Mitt nästa steg blir därför att förflytta mig från kommunni
vån ned i kohorterna för att studera gruppers och individers flyttnings- 
vanor.

4.2 Flyttningsvanor i Kalmar och Mörebygden

4.2.1 Födelseorter

Ett sätt att undersöka folks flyttningsbeteenden är att studera deras fö
delseorter i förhållande till den aktuella boendeorten. En sådan analys 
kan ge en hel del nyttig information även om den inte direkt avslöjar 
flyttningsvägarna och tidpunkt för flyttningen. Ibland går det ej heller



att komma utflyttningsorten närmare än så. Med tanke på materialets 
litenhet har jag inte upprättat något särskilt finmaskigt födelseortsfält. 
Jag skiljer endast mellan fyra grupper av individer. För det första de per
soner som är födda i 1930 års hemkommun. För det andra personer 
födda inom Kalmarregionen men utanför 1930 års hemkommun. För 
det tredje de som är födda utom Kalmarområdet men inom Kalmar län. 
För det fjärde personer födda utom Kalmar län. De senare är vanligtvis 
födda inom Sverige. Någon uppdelning i födda inom respektive utom 
riket har ej varit påkallad.

De aggregerade data över flyttningar på kommunnivå som presente
ras i tabell 2.15 visar på lägre flyttningstal bland kalmarbor än bland 
mörebor. Födelseortsstatistiken däremot pekar åt motsatt håll. Flälften 
av de 29-30 åriga männen boende i Mörebygden år 1930 var födda i 1930 
års hemort. Bland Mörebygdens kvinnor i samma åldrar uppgav 1/3 
(32%) samma födelseort som bostadsort (tabell 2.17). Av de 29-30 åriga 
männen och kvinnorna skrivna i Kalmar stad år 1930 var endast 38 re
spektive 22 procent födda i staden (tabell 2.16). Både för män och kvin
nor är stad-land skillnaden statistiskt säkerställd på femprocentsnivån.

Intrycket av en mer rörlig stadsbefolkning än landsbygdsbefolkning 
stärks ytterligare när man studerar födelseortens läge i förhållande till 
1930 års boendeort. Av de manliga stadsborna var 27 procent födda 
utom Kalmar län. Och av kvinnorna i Kalmar rapporterade 31 procent 
födelseorter utom länet (tabell 2.16). Inom Mörebygden var endast 15

Tabell 2.16 : Personer ingående i Kalmar-kohorterna procentuellt 
fördelade efter födelseorter.

M ä n K v i n n o r
Födelseort Fö Tm KA OA Totalt Fö Tm KA OA Totalt

Kalmar stad 50 22 23 54 38 20 23 14 26 22
Mörebygden 14 7 23 22 18 8 13 28 26 20
Övriga Kalmar lön 21 20 23 14 18 28 23 41 23 27
Utom Kalmar län 14 52 33 10 27 44 42 17 25 31

N 14 46 31 69 164 25 53 29 65 172
därav städer utom 
Kalmar {%) 7 20 3 4 9 8 25 3 14 15

Anmärkning: Se tabell 2.2.
Referens: SCB, Utdrag ur församlingsböcker 1930.



Tabell 2.17: Personer ingående i Mörebygdens kohorter procentuellt 
fördelade efter födelseorter.

Födelseort Fö
M

Tm
ä n 
KA 0A Totalt

K
Fö

v i 
Tm

n n
KA

Ο Γ
0A Totalt

Hemorten (1930) 50 13 47 55 50 30 23 53 32 32
Övriga Kalmarreg. 20 9 19 21 20 18 23 5 33 26
Övriga Kalmar län 13 26 25 15 15 41 18 32 23 28
Utom Kalmar län 17 52 9 9 15 11 36 11 13 14
N 46 23 32 170 271 66 22 19 141 249
därav städer inkl.
Kalmar {%) 4 26 0 5 6 12 27 11 7 10
Anmärkning: Se tabell 2.2.
Referens: SCB, Utdrag ur församlingsböcker 1930.

procent av männen och 14 procent av kvinnorna födda utomläns (tabell 
2.17). Chi2-testen bekräftar att de i undersökningen ingående möre- 
borna är signifikant mer geografiskt stabila än kalmarborna. I den mån 
landsbygdsbefolkningen haft födelseplatser utanför hemorten har fö
delseorterna relativt ofta varit belägna inom Kalmarregionen eller inom 
länet.

Den socialgruppsfördelade födelseortsstatistiken visar för männens 
del, att tjänstemän och kvalificerade arbetare var de mest rörliga grup
perna i staden. Jämfört med andra skikt inom stadsbefolkningen uppvi
sar tjänstemän och kvalificerade arbetare signifikant lägre andel födda 
inom staden och högre andel födda utom länet (tabell 2.16). Tjänste
männen var också den signifikant mest mobila gruppen bland de 29-30 
åriga männen i Mörebygden (tabell 2.17).

Företagare, tjänstemän och okvalificerade arbetare har haft ungefär 
samma geografiska spridning av sina födelseorter oavsett ekotyp. Där
emot finns en klart framträdande och statistiskt säkerställd skillnad mel
lan kvalificerade manliga arbetare i stad och på land. De senare har varit 
mer stabila och rört sig över kortare avstånd än de förra (tabell 2.16, 
2.17).

Landsbygdsbefolkningens högre geografiska stabilitet är inte enbart 
en följd av agrarsektorns dominans. De manliga arbetarna i Mörebyg
den verksamma utanför jordbruket var i lika hög grad som jordbruksar
betarna födda på hemorten. Dessutom i något lägre grad födda utanför 
länet. Både jordbruksarbetare, industriarbetare och arbetare inom ser-



Tabell 2.18: De manliga kohorternas arbetarbefolkning procentuellt 
fördelad efter födelseorter.

Födelseort
Industri
arbetare 
Kalmar Möre

Samtliga arbetare 
utom jordbruket 
Kalmar Möre

Jordbruks
arbetare
Möre

Hemorten (1930) 38 59 99 57 52
Övriga Kalmarreg. 26 25 23 20 23Övriga Kalmar län 16 17 19 19 13Utom Kalmar län 19 9 18 9 12
Summa 99 100 99 100 100N 68 98 98 69 131
Referens: SCB, Utdrag ur församlingsböcker 1930.

Tabell 2.19: De kvinnliga kohorternas totala förvärvsarbetande 
respektive ej förvärvsarbetande arbetarbefolkning 
procentuellt fördelad på födelseorter.

Födelseort
Förvärvsarbetande 
Kalmar Möre

Ej förvärvsarbetande 
Kalmar Möre

Hemorten (1930) 29 95 18 28
Övriga Kalmarreg. 24 29 27 29Övriga Kalmar län 18 19 37 30
Utom Kalmar län 29 12 18 14
Summa 100 100 100 101
N 39 65 60 94

Referens: SCB, Utdrag ur församlingsböcker 1930.

vicesektorn i Mörebygden var således mindre geografiskt mobila än sina 
”bröder” i Kalmar stad (tabell 2.18). Resultaten är statistiskt signifi
kanta på femprocentsnivån.

Även bland kvinnorna finns den största skillnaden mellan stad och 
land inom kategorin kvalificerade arbetare. Landsbygdskvinnorna i 
nämnda grupp var i betydligt högre grad än stadskvinnorna födda på 
hemorten. De noteras vidare för låg andel personer födda utomläns. 
Samma urban-rurala skillnader i födelseorternas spridningsmönster kan 
med varierande styrka noteras inom övriga socio-ekonomiska grupper 
(tabell 2.16, 2.17). Det är dock bara inom kategorin kvalificerade arbe
tare som statistiskt signifikanta avvikelser kan påvisas.



Tabell 2.20: De kvinnliga kohorternas förvärvsarbetande arbetarbe
folkning procentuellt fördelad pÅ födelseorter.

Födelseort

Industri
arbetare

Kalmar Möre

Husligt
anställda

Kalmar Möre

Samtl arb utom 
jordbruk och 
husligt anst 
Kalmar Möre

Jordbr
arb

Möre
Hemorten (1930) 33 83 9 28 39 78 52
Övriga Kalmarreg. 8 17 55 34 9 11 30
Övriga Kalmar län 25 - 27 21 13 - 11
Utom Kalmar län 33 - 9 17 39 11 7
Summa 99 100 100 100 100 100 100N 12 6 11 29 23 9 27
Referens: SCB, Utdrag ur församlingsböcker 1930·

Totalt rekryterades 29 procent av Kalmar stads kvinnliga arbetskraft 
i 29-30 årsåldern från hemorten mot 45 procent för Mörebygden. Från 
områden utanför Kalmar län kom likaså 29 procent av stadens kvinnliga 
arbetskraft. Det skall jämföras med Mörebygdens 12 procent (tabell 
2.19). Denna stad-land skillnad, som är signifikant på femprocentsni- 
vån, kan inte enbart tillskrivas jordbrukssektorn. Mörebygdens för
värvsarbetande kvinnor med sysselsättning utanför jordbruket och det 
husliga arbetet var i signifikant högre utsträckning än mo:svarande kal- 
markvinnor födda i 1930 års hemort (tabell 2.20).

Födelseortsfälten för de icke yrkesarbetande kvinnorra visar i stort 
samma stad-land mönster som för de yrkesaktiva. Olikheterna är dock 
ej så framträdande att statistisk signifikans uppnåtts (tabell 2.19).

Sammanfattningsvis: födelseortsstatistiken tyder på at: arbetare bo
satta i rurala miljöer varit mindre rörliga än arbetare i stid. Skillnaden 
kan inte helt förklaras av de olika näringsförhållandena. Åven arbetare 
utanför jordbruket uppför sig annorlunda i stad och på kndsbygd.

4.2.2 Kvarboendegrader 1930

Födelseortsfälten ger en relativt god bild av skillnader i fFttningsmöns- 
ter mellan stad och land. Vad vi inte får reda på är bland annat när in
flyttningen ägde rum och varifrån inflyttarna kom. Ej heller kan man 
utläsa hur många som oavbrutet bott kvar i sin hemort ändi sedan födel
seåret. De särskilda uppgifter som hämtades in till 1930 åis folkräkning



gör det dock möjligt att belysa den problematiken. Vad vi däremot fort
farande inte får grepp om är hela flyttningsvägen för de som flyttat 
många gånger.

Kvarboendegraderna för år 1930 har jag beräknat på två sätt. För det 
första: hur många av kohortpersonerna som bott kvar i 1930 års hemort 
alltsedan födseln. För det andra: hur stor andel av de individer som föd
des åren 1900 respektive 1901 som år 1930 bodde i födelseorten. Den 
sistnämnda beräkningen har specificerats på ”alltid här" respektive ”all
tid här” inklusive ”återvändande flyttare”. ”Alltid här” avser de perso
ner som oavbrutet sedan födseln bott i sin hemort. ”Återvändande flyt
tare” utgöres av de personer som var födda i 1930 års hemort men ej 
bott där oavbrutet sedan födelseåret.

Av de kvinnliga kohortpersonerna hade ungefär 1/5 (20%) bott kvar 
i sin hemort alltsedan födseln. Resultatet är detsamma för Kalmar stad 
som för Mörebygden. Bland de manliga kohortpersonerna visar sig där
emot stadsbefolkningen vara signifikant mer rörlig än landsbygdsborna. 
Andelen ”alltid här” uppgick till 30 procent i Kalmar och 42 procent i 
Mörebygden (tabell 2.21).

Socio-ekonomiskt fanns de lägsta kvarboendegraderna såväl i staden 
som på landet bland tjänstemän och kvalificerade arbetare. Detta är 
mest framträdande bland männen. För dessa har signifikanta stad-land 
skillnader uppmätts inom gruppen kvalificerade arbetare. Däremot var 
spridningen av kvarboendegraden mellan olika kvinnogrupper i stad 
och på landsbygd förhållandevis låg (tabell 2.21).

Inom Mörebygden fanns det inte några skillnader i kvarboendegrad 
mellan manliga arbetare representerande olika näringar. Såväl jord
bruksarbetare som arbetare utanför jordbrukssektorn i Mörebygden vi
sade något högre grad av kvarboende än arbetarna i Kalmar stad. Sär-

Tabell 2.21: Kohorternas procentuella andel personer som alltsedan 
födelseåret varit bosatta i 1930 års hemkommun.

Födelseort
MÄN

Fö Tm KA OA Totalt
KVINNOR

Fö Tm KA OA Totalt

Kalmar stad 
Mörebygden

36 20 13 45 30
52 13 38 44 42

20 17 14 22 19
24 5 26 20 20

Anmärkning: Se tabell 2.2.
Referens: SCB, Utdrag ur församlingsböcker 1930·



Tabell 2.22: Kohorternas procentuella andel personer näringsvis inom 
arbetarbefolkningen som alltsedan födelseåret varit 
bosatta i 1930 års hemkommun.

Kategori
Jordbr.
arb.

Ind.
arb.

Samtl. arb. 
utom jordbr.

Husl. 
ans t. Total

Ej förv. 
arb.

Män
Kalmar stad - 34 40 _ 40 _

Mörebygden 43 45 42 - 43 -
Kvinnor
Kalmar stad - 33 35 0 29 17Mörebygden 67 40 38 12 30 18

Referens: SCB, Utdrag ur församlingsböcker 1930.

skilt hög geografisk mobilitet noteras för de kvalificerade industriarbe
tarna i Kalmar. Denna grupp avviker signifikant från övriga arbetarka
tegorier såväl i staden som på landet (tabell 2.22).

De yrkesaktiva stadskvinnorna inom arbetarkategorierna redovisar 
för år 1930 en något lägre kvarboendegrad än motsvarande grupp av 
kvinnor bosatta i Mörebygden. Materialet är dock för tunt för att visa 
på signifikanta mönster (tabell 2.22).

Ett annat sätt att undersöka kvarboendets omfattning är, att mäta hur 
stor del av en födelsepopulation som efter ett antal år bor kvar i födelse
orten. Av de drygt 600 barn som föddes i Kalmar åren 1900 och 1901 
hade år 1930 13 procent bott i staden oavbrutet sedan födseln. En köns
fördelning visar att av männen hade 17 procent ständigt bott i Kalmar 
stad alltsedan sekelskiftet och av kvinnorna 9 procent. Motsvarande 
siffror för Mörebygdens män och kvinnor var 22 respektive 11 procent

Tabell 2.23: Procentuell andel kvarboende 1 Kalmar stad och Mörebygden 
är 1930 av I9OO/I9OI års födelsekullar.

Kategori
Kalmar stad 

män kv summa
Mörebygden 

män kv summa
Född i I93O års hemort 
Alltid i I93O års hemort

20 n 15
17 9 13

26 17 22
22 11 16

Referens: SCB, Utdrag ur församlingsböcker I930.
Summariska folkmängdsredogörelser I9OO-19OI.



(tabell 2.23). Denna beräkning visar liksom den föregående på en rela
tivt hög geografisk rörlighet för stadsborna. Skillnaden mellan män i 
Kalmar stad och Mörebygden är statistiskt signifikant.

Åt samma håll pekar resultaten från min undersökning av 1930 års 
kvarboendegrader inom kategorin ”alltid här” inklusive ”återvändande 
flyttare”. Procentsatserna är naturligt nog något högre än inom gruppen 
”alltid här”. De speglar dock samma urban-rurala skillnad liksom köns
skillnad. Stad-land skillnaden är i denna beräkning dessutom statistiskt 
säkerställd för såväl männen som kvinnorna. Noteras kan vidare att pro
centsiffrorna stiger något starkare för Mörebygden än för Kalmar stad, 
när man förflyttar sig från kategorin ”alltid här” till den utvidgade 
grupp, som inkluderar ”återvändande flyttare” (tabell 2.23). Detta ty
der på att utflyttade landsbygdsbor i högre grad än utflyttade stadsbor 
återvänder till sin hembygd.

Sammanfattningsvis: analysen av kvarboendegraderna stöder i stort 
resultaten från födelseortsstudien. Icke-agrara arbetare visar olika flytt- 
ningsvanor i skilda boendemiljöer.

4.2.3 Senaste utflyttningsort

Studiet av födelseorter och kvarboendegrader på individnivå har åtmin
stone inte ännu helt falsifierat urbanismtesen. Nu skall jag försöka föra 
analysen ytterligare ett steg framåt genom att koncentrera mig på inflyt
tarna och deras vägar till 1930 års boendeorter. Jag kommer att uppe
hålla mig vid tre aspekter. För det första: varifrån kom inflyttarna? För 
det andra: när ägde den senaste inflyttningen rum? För det tredje: i vil
ken mån sammanfaller födelseort med senaste utflyttningsort? De tre 
frågorna tas upp i tur och ordning. Jag börjar med senaste utflyttnings
ort.

Analysen av födelseortsfälten tydde på att stadsborna ofta flyttade på 
längre distanser än människorna på landet. Denna bild förstärks ytterli
gare när man undersöker från vilket ort den senaste inflyttningen till 
1930 års hemort ägde rum. Nedan följande uppgifter om senaste flytt
ning avser liksom tidigare de personer som ingår i min kohortstudie.

Av de män och kvinnor som flyttade in till någon av Mörebygdens 
tretton socknar kom cirka hälften från en annan mörekommun eller från 
Kalmar stad. Mörebygden levererade däremot bara omkring en fjärde
del av inflyttarna till Kalmar stad. Kortdistansflyttning var således vanli
gare på landet än i staden (tabell 2.24, 2.25).



Kalmar stad Mörebygden
Inflyttningsort Fö Tm KA 0A Totalt Fö Tm KA OA Totalt
Kalmarregionen 22 5 31 38 23 41 20 45 54 46
Övriga Kalmar län 22 41 38 38 37 32 20 25 31 29
Utom Kalmar län 44 51 3i 15 34 27 60 30 7 20
Okänd 11 3 0 9 6 0 0 0 8 5
N 9 37 27 38 114 95 20 20 22 157därav städer inkl.
Kalmar {%) 33 54 15 15 29 5 15 15 4 7
Anmärkning: Se tabell 2.2.
Referens: SCB, Utdrag ur församlingsböcker 1930.

Tabell 2.25: De kvinnliga kohorternas inflyttare procentuellt
fördelade efter senaste utflyttningsort till 1930 års 
hemkommun.

Inflyttningsort
Kalmar 

Fö Tm
stad
KA 0A Totalt Fö

Mörebygden 
Tm KA 0A Totalt

Kalmarregionen 10 25 32 31 26 36 53 50 58 51Övriga Kalmar län 35 16 44 24 26 46 14 29 27 3iUtom Kalmar län 55 55 20 31 40 16 33 14 12 15Okänd 0 5 4 14 7 2 0 7 4 3
N 20 44 25 51 140 50 21 14 113 199därav städer inkl.
Kalmar (%) 25 39 8 20 24 18 43 28 9 17
Anmärkning: Se tabell 2.2.
Referens: SCB, Utdrag ur församlingsböcker 1930.

Från områden utanför Kalmar län kom 15 procent av de kvinnliga och 
20 procent av de manliga inflyttarna till Mörebygden. Motsvarande 
stadsvärden var bland kvinnorna 40 procent och för männen 34 procent. 
Skillnaderna mellan stad och land har hög statistisk signifikans (tabell 
2.24, 2.25).

Samma geografiska spridningsmönster för inflyttare till Kalmar stad 
respektive Mörebygden återfinns praktiskt taget inom alla socio-ekono- 
miska grupper. Bland männen är resultaten statistiskt säkerställda en-



Födelseort
Industri
arbetare 

Kalmar Möre
Samtliga arbetare 
utom jordbruket 
Kalmar Möre

Jordbruks
arbetare

Möre
Kalmarregionen 36 50 36 48 55
Övriga Kalmar län 38 35 36 35 27
Utom Kalmar län 20 15 24 18 9
Okänd 7 - 5 - 9
Summa 101 100 101 101 100
N 45 26 59 40 75
Referens: SCB, Utdrag ur församlingsböcker 1930.

bart inom kategorin okvalificerade arbetare. De olika kvinnliga del
grupperna visar däremot genomgående hög signifikans.

Mörebygdens manliga jordbruksarbetare var ej mer lokalt rekryte
rade än bygdens övriga manliga arbetarbefolkning. Ej heller rekrytera
des Mörebygdens icke-agrara arbetare signifikant mer lokalt än motsva
rande kategori bosatt i Kalmar stad. Mellan manliga jordbruksarbetare 
i Möre och manliga industriarbetare i Kalmar finns däremot en signifi
kant olikhet (tabell 2.26). De urban-rurala skillnaderna framstår såle
des i det här fallet som näringsmässigt bestämda.

Mörebygdens yrkesaktiva kvinnor inom arbetarskikten rekryterades 
till 2/3 från Kalmarområdet. Däremot kom endast 1/3 av motsvarande 
kvinnogrupp i staden från Mörebygden. Kvinnor utanför arbetsmarkna
den visar i stort samma geografiska mönster i sina flyttningsrörelser som 
de yrkesarbetande kvinnorna (tabell 2.27). Stad-land olikheterna är här 
statistiskt säkrade för totalgrupperna av yrkesverksamma respektive ej- 
yrkesaktiva kvinnor. De olika delgrupperna blir däremot inte tillräckligt 
stora för att ge signifikanta resultat.

Skillnaderna i flyttningsavstånd mellan människor i olika boendemil
jöer framträder således i rätt hög grad som en följd av näringsstruktu- 
rella olikheter. Män verksamma inom så kallade stadsnäringar uppvisar 
likartade flyttningsvanor oavsett boendeort. Jag har ej heller kunnat på
visa någon signifikant avvikelse mellan jordbruksarbetare och indu
striarbetare inom Mörebygden. Däremot har jag funnit signifikant olik
artade beteenden bland jordbruksarbetare i Möre och industriarbetare



Tabell 2.27· De kvinnliga kohorternas förvärvsarbetande
arbetarbefolkning procentuellt fördelad efter senaste 
utflyttningsort.

Födelseort
Förvärvsarbetande 
Kalmar Möre

Ej förvärvsarbetande 
Kalmar Möre

Kalmarregionen 31 67 32 56
Övriga Kalmar län 15 12 38 33Utom Kalmar län 54 21 18 4
Okänd - - 12 7
Summa 100 100 100 100
N 26 42 51 70
Referens: SCB, Utdrag ur församlingsböcker 1930.

i Kalmar. Rent logiskt strider resultaten mot varandra. Det torde ha sin 
förklaring i undersökningsgruppernas begränsade storlek. Resultaten 
strider också mot urbanismtesen.

4.2.4 Senaste inflyttningsår

I tabell 2.28 har jag fördelat flyttarna i de två manliga kohorterna efter 
senaste inflyttningsår till 1930 års hemort. Av samma skäl som tidigare 
måste fördelningen efter inflyttningsår göras ganska grovmaskig. Jag 
har främst intresserat mig för de som flyttat in under den närmast före
gående femårsperioden (1926-30). Vidare för de som bott i hemorten i 
mer än tio år (inflyttade före 1921). Personer inflyttade efter 1920 men 
före 1926 (boendetid 6-10 år) faller då ut som en naturlig restgrupp.

Av de till Mörebygden inflyttade männen hade totalt sett cirka hälften 
anlänt under den närmast föregående femårsperioden, dvs åren 1926- 
30. Omkring 1/5 av de manliga inflyttarna hade bott i bygden i över tio 
år. I jämförelse med stadsborna hade möremännen i högre grad flyttat 
vid vuxen ålder. Till Kalmar stad hade nämligen omkring 1/3 av flyttarna 
kommit under perioden 1926-30. Och en ungefär lika stor andel hade 
varit bosatta i staden i elva år eller mer (tabell 2.28). Olikheterna är 
statistiskt signifikanta.

Socio-ekonomiskt fördelade flyttningsdata tyder på att de största 
skillnaderna mellan stad och land finns bland okvalificerade arbetare. 
Av dessa hade bara cirka 1/5 anlänt till Kalmar efter 1925. Och uppemot



Socio- Kalmar stad Mörebygden
ekonomisk 1926 1921 1900 1926 I92I 1900
kategori -30 -25 -20 u s N -30 -25 -20 u s N

Företagare 44 33 11 11 9 57 24 19 - 21
Tjänstemän 43 19 35 3 37 55 35 5 5 20
Kval. arb. 50 31 19 - 26 45 27 27 - 22
Okval. arb. 21 13 45 21 41 49 17 24 9 95

Summa 37 20 32 11 113 51 23 20 6 158

Jordbr. arb. _ _ _ - - 47 18 24 11 74
Ind. arb. 33 22 37 9 46 44 26 30 - 27
Samtliga arb. 
utom jordbruk 33 21 33 13 66 50 24 24 2 42
Anmärkning: u s = Uppgift saknas.
Referens: SCB, Utdrag ur församlingsböcker 1930.

hälften hade en boendetid på över tio år. För Mörebygdens del var siff
rorna de omvända. Även tjänstemännen i Mörebygden uppvisar en i 
jämförelse med stadens tjänstemän förhållandevis sen ankomst till 1930 
års hemort (tabell 2.28). Stad-land skillnaderna är signifikanta för såväl 
okvalificerade arbetare som tjänstemän.

När man sönderdelar migrationsmaterialet i tabell 2.28 ytterligare 
och ställer jordbruksarbetare mot icke-agrara arbetare har jag inte fun
nit några signifikanta stad-land olikheter. Det beror förmodligen på att 
materialet blir för tunt för de olika delgrupperna.

Resultaten tyder på att stadsflyttningarna ägt rum i ett tidigare sta
dium av livscykeln än landsbygdsflyttningarna. De förra kan därför an
tas i högre grad än de senare vara betingade av föräldrarnas flyttnings- 
vanor. Landsbygdsflyttningarna kan i konsekvens därmed mer ses som 
flyttarnas egna val av ändrad bostadsort. Totalt bland mina manliga ko
hortpersoner är det dock signifikant fler stadsbor än landsbygdsbor som 
flyttat (tabell 2.29).

De iakttagelser rörande senaste inflyttningsår till 1930 års hemort 
som hittills gjorts gäller för män ingående i mina kohorter. Min nästa 
fråga blir om samma mönster kan observeras i de kvinnliga kohorterna.

Av kvinnorna som flyttat in till Kalmar stad hade cirka 1/3 anlänt un
der perioden 1926-30. Och omkring 1/4 hade bott mer än tio år i staden.



Tabell 2.29: Kohortpersonerna fördelade efter boendetid i 1930 Års 
hemort.

Boendetid
m a

Kalmar
n
Möre

Kvin
Kalmar

n 0 r
Möre

Alltid i I93O års hemort 31 92 19 20
Inflyttade I92I-I93O 90 92 56 65
Inflyttade före 1921 22 13 19 11
Uppgift saknas 7 3 6 3

N 169 271 172 299

Referens: SCB, Utdrag ur församlingsböcker 1930.

Tabell 2.30: De kvinnliga kohorternas flyttare procentuellt fördelade 
efter inflyttningsår till 1930 års hemort.

Socio-
ekonomisk
kategori

1926
-30

Kalmar
1921
-25

stad
19OO
-20 u s N

1926
-30

Mörebygden
1921 1900 
-25 -20 u s N

Företagare 35 60 5 0 20 56 32 10 2 50
Tjänstemän 36 36 20 7 99 62 19 29 0 21
Kval. arb. 29 32 90 9 25 36 50 7 7 19
Okval. arb. 33 29 29 19 51 59 26 15 5 119
Summa 33 36 23 8 190 59 28 15 9 199
Anmärkning: u s = Uppgift saknas.
Referens: SCB, Utdrag ur församlingsböcker 1930.

För Mörebygdens inflyttade kvinnor var motsvarande tal 50 respektive 
15 procent. Mönstret är detsamma som bland männen. Det framträder 
med varierande styrka inom samtliga socio-ekonomiska skikt (tabell 
2.30). Signifikanta stad-land skillnader har uppmätts i totalen samt 
inom kategorin okvalificerade arbetare.

Landsbygdskvinnorna framstod redan tidigare som lika geografiskt 
mobila som stadskvinnorna. Nu visar det sig dessutom att den kvinnliga 
landsbygdsflyttningen i högre grad än den kvinnliga stadsflyttningen 
skett vid vuxen ålder. Landsbygdsflyttningen har således huvudsakligen 
varit den flyttandes eget personliga beslut. Av samtliga stadskvinnor i 
min kohort flyttade 56 procent vid 20-30 års ålder mot 65 procent för 
kvinnorna i Möre-kohorten (tabell 2.29). Skillnaden är säkrad på fem- 
procentsnivån.



4.2.5 Utflyttningson jämförd med födelseort

Min nästa fråga handlar om i vilken utsträckning utflyttningsorten varit 
identisk med födelseorten. Om så är fallet kan man grovt anta att det 
endast är fråga om en flyttning från födelseorten till 1930 års boendeort. 
Helt säker på den saken kan man naturligtvis inte vara. Det kan finnas 
tidigare flyttningar som skyms genom att vederbörande återvänt till fö
delseorten. Generellt tror jag dock man kan våga påstå att personer för 
vilka utflyttningsort och födelseort sammanfaller har färre flyttningar 
bakom sig än personer för vilka utflyttningsort och födelseort är skilda 
åt. I det senare fallet måste det i varje fall röra sig om minst två flytt
ningar per flyttare.

Totalt sett tycks flerstegsflyttningar ha varit vanligare bland migran- 
terna i Mörebygden än bland stadsflyttarna. Stad-land skillnaden är mer 
framträdande bland männen än hos kvinnorna. Och den är endast signi
fikant för de förra. När jag brutit ned kohorternas totalsiffror på socio- 
ekonomiska delgrupper har det inte varit möjligt att nå signifikanta 
stad-land skillnader (tabell 2.31).

Tabell 2.31: Procentuell andel kohortpersoner med födelseort = senaste 
utflyttningsort av samtliga flyttare.

Socio-ekonomisk kategori
Män

Kalmar Möre
Kvinnor 
Kalmar Möre

Företagare 22 57 25 50
Tjänstemän 43 29 45 36
Kvalificerade arbetare 42 35 56 45
Okvalificerade arbetare 51 28 39 32

Summa 44 33 42 38

Andelar bland män inom arbetarbefolkningen:
Jordbruksarbetare: Kalmar stad - Mörebygden 27# 
Industriarbetare: Kalmar stad bl% Mörebygden 50% 

Samtliga arbetare utom jordbruket: Kalmar stad 51% Mörebygden ^,S%

Andelar bland kvinnor inom arbetarbefolkningen: 
Förvärvsarbetande kvinnor: Kalmar stad 26% Mörebygden 40#
Ej förvärvsarbetande kvinnor: Kalmar stad 42# Mörebygden 29#

Referens: SCB, Utdrag ur församlingsböcker 1930·



Inom Mörebygdens manliga arbetarskikt har det främst varit jord
bruksarbetare och andra arbetarkategorier utanför den industriella sek
torn som bytt boendeort många gånger. Dessutom i signifikant högre 
omfattning än stadens arbetargrupper. Mellan manliga industriarbetare 
i stad och på land har jag däremot inte kunnat spåra någon skillnad i 
frekvensen av flerstegsflyttningar. Inte heller för kvinnornas del går det 
att belägga några säkra urban-rurala variationer (tabell 2.31).

Stad-land skillnaden framstår således som en frukt av den olikhet i 
närings- och yrkesstruktur som vid den aktuella tiden rådde mellan Mö- 
rebygden och Kalmar stad. Orter med jämförelsevis hög andel indu
striarbetare får högre identitet mellan födelseort och senaste utflytt
ningsort än orter med hög andel jordbruksarbetare. Mina resultat stri
der även på den här punkten mot urbanismtesen.

Resultaten i tabell 2.31 stöder å andra sidan tesen att den geografiska 
rörligheten vid vuxen ålder varit livligare i Mörebygden än i Kalmar. 
Antalet flyttningar per migrerande vuxen individ synes ha varit högre 
på landet än i staden. Däremot redovisar landsbygdssocknarna färre 
flyttare av samtliga kohortpersoner vid 29/30 års ålder. Det relativt höga 
antalet flyttningar per vuxen person bidrar till att förklara varför Möre
bygden på aggregerad nivå visar högre flyttningsintensitet än Kalmar. 
Detta trots att andelen ”stannare” är högre på landet än i staden.

4.2.6 Kvarboendegrader 1945

Slutet på min studie över kohortpersonernas flyttningsvanor börjar 
närma sig. En fråga återstår dock att belysa. Den handlar om 1945 års 
kvarboendegrader. Hur många av de individer som ingår i mina under- 
sökningspopulationer fanns år 1945 kvar i 1930 års hemort? Hur många 
av de kvarboende år 1945 var födda i hemkommunen och hur stor pro
portion utgjorde de av sin födelsepopulation? Hur många hade oavbru
tet sedan födseln bott kvar i hemorten?

För tiden efter 1930 har jag inte årligen följt mörekohorternas flytt
ningar. Istället har jag betraktat de år 1945 kvarboende som oavbrutet 
boende i respektive kommun mellan åren 1930 och 1945. Erfarenhe
terna från kalmarkohorterna ger ett visst stöd för en sådan åtgärd. Det 
var nämligen blott enstaka personer som flyttade ut från Kalmar efter 
1930 för att återvända till staden före 1946. Bland de undersökta män
nen i Kalmar stad finns det exempelvis bara fem stycken återflyttare. 
För att nå full jämförbarhet mellan staden och landet har jag fört sta-



Tabell 2:32: Procentuell andel kvarboende år 19^5 av 1930 års 
manliga kohortpersoner.

Socio-ekonomisk kategori
Kalmar

%

stad
N

Mörebygden 
% N

Företagare n 14 70 46
Tjänstemän 63 46 48 23Kvalificerade arbetare 71 31 66 32
Okvalificerade arbetare 81 69 55 170

Summa 73 164 58 271
Jordbruksarbetare _ 0 57 130
Industriarbetare 85 68 67 46
Samtliga arbetare utom jordbruket 78 98 58 72
Referens: SCB, Utdrag ur församlingsböcker 1930. 19^5·

Kalmar församling, Församlingsböcker 1930-19^5·

dens återinflyttare till kategorin ”alltid här”.
Jag har tidigare visat att flyttningarna till kommunerna inom Möre- 

bygden ofta ägde rum i ett senare stadium av livscykeln än flyttningarna 
till Kalmar stad. Denna observation stärks ytterligare genom en kart
läggning av kohortpersonernas kvarboendegrader år 1945.

Av individerna i den manliga stadskohorten kvarbodde 73 procent år 
1945 mot endast 58 procent av mörekohorten. Tendensen till högre 
kvarboendegrad bland stadsborna är statistiskt säkerställd. Den är dess
utom märkbar inom alla socio-ekonomiska skikt, men främst bland 
okvalificerade arbetare (tabell 2.32). För dessa har också signifikant av
vikelse uppmätts.

Vidare hade jordbruksarbetarna i Mörebygden obetydligt lägre kvar
boendegrad år 1945 än bygdens industriarbetare. Samtidigt visade indu
striarbetare och övriga arbetare utanför agrarsektorn på signifikant 
högre kvarboendegrad i staden än på landet. De urban-rurala skillna
derna i kvarboendegrad år 1945 behöver således inte nödvändigtvis ha 
varit varken yrkes- eller näringsmässigt betingade (tabell 2.32). Resul
taten står i harmoni med urbanismtesen.

De kvinnliga kohorterna uppvisar år 1945 liknande tendens som de 
manliga. För landsbygdskvinnorna noteras en kvarboendegrad på 56 
procent mot 73 procent för stadskvinnorna. Skillnaden mellan stad och 
land är statistiskt signifikant. Och den framträder främst inom gruppen 
av okvalificerade arbetare (tabell 2.33).



Tabell 2.33: Procentuell andel kvarboende är 1945 av 1930 &rs 
kvinnliga kohortpersoner.

Socio-ekonomisk Förvärvsarb. Ej förvärvsarb. Samtliga
kategori Kalmar Möre Kalmar Möre Kalmar Möre

Företagare 78 38 63 69 68 65

Tjänstemän 69 58 67 80 68 68
Kval. arb. 80 50 92 87 90 79
Okval. arb. 55 34 86 57 72 47

Summa 65 38 79 65 73 56

Jordbr. arb. 52
Ind. arb. 85 33
Husligt arbetande 45 21
Samtl. arb. utom
jordbruk och husligt 65 33
Referens: SCB, Utdrag ur församlingsböcker 1930, 1945·

Kalmar församling, Församlingsböcker 1930-1945·

Kvarboendedgraderna år 1945 skiljer sig således åt mellan stad och 
land inom respektive kön. Däremot finns ingen skillnad mellan män och 
kvinnor inom respektive ekotyp (tabell 2.32, 2.33). De könsskillnader i 
geografisk rörlighet som kohortpersonerna uppvisar intill 29/30 års ål
der har därefter utjämnats.

Bland förvärvsarbetande kvinnor i Mörebygden uppgick kvarboen- 
det år 1945 till 38 procent mot 65 procent för motsvarande grupp av kal- 
markvinnor. Det slumpmässiga inflytandet på resultatet är endast mar
ginellt. Alla socio-ekonomiska grupper visar högre värden i den urbana 
miljön än i den rurala. Även de år 1930 icke yrkesaktiva 29-30 åriga 
kvinnorna i Kalmar stad bodde år 1945 kvar i sin hemort i signifikant 
högre utsträckning än motsvarande mörekvinnor (tabell 2.33).

Ovan har jag koncentrerat mig på frågan om kohorternas andel kvar
boende år 1945. Mitt nästa problem blir frågan om födelseorter och 
boendetider bland de år 1945 kvarboende individerna. Jag har studerat 
andelen födda i den aktuella hemorten. Vidare andelen kohortpersoner 
som allt sedan födseln bott i hemorten med de undantag som ovan 
nämnts för tiden 1930-1945.

Den procentuella andelen födda på hemorten var bland de år 1945 
kvarboende individerna vanligen något högre än bland 1930 års kohort
personer (tabell 2.16, 2.17, 2.34). Ökningen av andelen i hemorten



Kategori
M ä 

Kalmar
n
Möre

Kvin
Kalmar

n 0 r
Möre

Kvarboende 19*15 av I930 års kohort 
Födda i hemorten av 1945 års 73 58 73 56

kvarboende 40 57 22 44"Alltid här" av 1945 års kvarboende 
Kvarboende 1945 av I9OO/I9OI års 34 51 18 18

födelsepopulationer 
"Alltid här" av I9OO/I9OI års

16 17 8 9

födelsepopulationer 14 16 6 5

Referens: SCB, Utdrag ur församlingsböcker 1930, 1945.
SCB, Summariska folkmängdsredogörelser 1900, 1901. 
Kalmar församling, Församlingsböcker 1930-1945.

födda var dock signifikant starkare på landet än i staden. Detta stärker 
ytterligare tesen om relativt färre flyttare men fler ”vuxenflyttningar” i 
den rurala miljön än i den urbana. Liknande tendens kan inom de man
liga kohorterna noteras för kategorien ”alltid här” (tabell 2.21, 2.34).

De personer ur 1900/1901 års födelsepopulationer som bor kvar i 
hemorten har naturligt nog reducerats en del mellan 1930 och 1945. De 
skillnader mellan Kalmar stad och dess omgivande landsbygd som fanns 
år 1930 hade helt eliminerats vid mitten av 1940-talet (tabell 2.23, 2.34). 
Här framträder således ytterligare ett tecken på att flyttningarna skett i 
varierande takt vid olika åldrar i staden och på landet.

Genom att möreborna varit mer geografiskt rörliga än stadsborna vid 
vuxen ålder tenderar födelsekohorternas stad-land skillnader från tidi
gare stadier i livscykeln att efter hand utjämnas. Så småningom försvin
ner de helt. När man däremot tvärsnittsmässigt undersöker den geogra
fiska rekryteringen inom olika åldersgrupper vid vuxna år kvarstår 
mycket av stad-land skillnaden. Detta till följd av att landsbygden totalt 
sett har ett större inslag av stationär (framför allt manlig) befolkning.

4.3 Flyttningsvanor i ett jämförande perspektiv

Mitt intresse har primärt gällt frågan om skillnader i flyttningsvanor 
mellan människor i olika boendemiljöer. Osökt infinner sig dock frågan 
om den geografiska rörligheten (kvarboendegraden) på individnivå va
rit större (eller mindre) i Kalmarområdet än i andra delar av Sverige.



Tablå 2.2: Sammanställning över kvarboendegrader i vissa svenska 
städer och landskommuner från l860-tal till 1910-tal.

Procent
Ort Period Population Antal kvarboende
Landskommuner
Alnö 1875/79-1894 * 101 35" 1880/84-1894 # 179 49
Timrå 1865-1880 20-24 åringar 262 34
" 1875-1890 20-24 åringar 336 48
Städer
Eskilstuna 1880-1899 Män, 20 år 80 20
" 1880-1899 Män, 30 år u.s. 29
Västerås 1894/98-1912/15 Män, 20 år 346 23
Örebro 1894-1909 Män, 20 år 169 25
" 1895-1910 Män, 20 år 144 24
Halmstad 1898-1913 Män, I9-2O år 241 39
t! 1898-1913 Kv, I9-2O år 303 29
Kalmar 1880-1900 Män, 20 år 104 29
" 1880-1900 Män, 30 år 74 50
Anmärkning: * = samtliga inflyttare från Värmlands län. 

u.s. = uppgift saknas, 
kv “ kvinnor.

Referenser:
AlnO: A Norberg 1980:92. Eskilstuna: B Öhngren 1974:109-110.
Timrå. Västerås. Örebro, Halmstad: B Kronborg i T Nilsson 1975:180. 
Kalmar: R Hagstedt 1984:105-106.

Flyttningar på kommunnivå har jag redan behandlat. Nu rör det sig om 
kvarboende contra flyttande i olika åldersgrupper.

De urbana kohortstudier som genomförts har oftast gällt andra ål
dersgrupper och andra tidsperioder än de här aktuella. Män i 20-årsål- 
dern och deras flyttningar vid slutet av 1800-talet och inledningen på 
1900-talet har kartlagts i flera sammanhang. De kvarboendegrader som 
blottlagts är avsevärt lägre än de resultat jag nått fram till. För Eskils
tuna, Västerås och Örebro i Mälarområdet har de 20-åriga männens 
kvarboendegrader uppmätts till 20-25 procent. Klart högre värden har 
noterats för Halmstad (39%). Men även för den starkt industrialiserade 
Timrå landskommun (34-48%) utanför Sundsvall (tablå 2.2).

Av de värmländska inflyttarna till Alnö, också en starkt industrialise
rad landskommun inom Sundsvallsområdet, kvarbodde 35-50 procent 
tio till femton år efter inflyttningsåret. I Kalmar uppgick kvarboende-



graden för 20-åriga män till 29 procent (tablå 2.2). Dessa siffror tycks 
spegla samma regionala mönster som jag tidigare diskuterat och som 
tar sig uttryck i en högre rörlighet i Mälarområdet än i andra delar av 
Sverige.

Mot bakgrund av vad vid redan vet om flyttningsbeteenden i olika 
åldrar förefaller det rimligt med en högre kvarboendegrad bland 30- 
åringar än bland 20-åringar. Min undersökning ger dock högre kvar- 
boendegrader än några andra studier över 30-åringars flyttningar. För 
30-åriga män i Eskilstuna har Bo Öhngren funnit en kvarboendegrad på 
29 procent mellan 1880 och 1899. Rolf Hagstedt redovisar ett 50-procen- 
tigt kvarboende bland 30-åringar i Kalmar mellan 1880 och 1900 (tablå 
2.2). Dessa tal kan ställas mot mina stadskohorters nästan 75-procentiga 
kvarboende (tabell 2.34).

Skillnaden mellan Kalmar och Eskilstuna vid slutet av 1800-talet kan 
tolkas som ett uttryck för regionala rörlighetsvariationer inom Sverige. 
Skillnaden inom Kalmar mellan slutet av 1800-talet och perioden 1930- 
45 skulle kunna ses som ett över tid ändrat flyttningsbeteende. Föränd
ringen kan ha framkallats via en tilltagande industrialisering och en ut
byggd servicesektor.

För Kalmars del kan jag dessutom jämföra kvarboendets omfattning 
i en manlig födelsepopulation från 1800-talets mitt med den manliga fö- 
delsepopulationen från åren 1900/1901. Av de 128 gossebarn som föd
des i Kalmar år 1850 kvarbodde 29 stycken vid 30 års ålder.52 Detta ger 
en kvarboendegrad på 23 procent. Motsvarande värde för 1900/1901 års 
födelsepopulation är 20 procent (tabell 2.23).

Vid 50 års ålder uppgick kvarboendet hos 1850 års födelsekohort till 
11 procent. Födelsekohorten från sekelskiftet redovisade vid 45 års ål
der ett kvarboende på 16 procent (tabell 2.34). När man studerar födel
sekohorter framträder således inga nämnvärda skillnader mellan den 
senare delen av 1800-talet och den tidigare delen av 1900-talet.

Särskilt i amerikansk migrationsforskning har tendensen till långsik
tig stabilitet i individers flyttningsvanor poängterats. Decennievisa 
kvarboendegrader för totalbefolkningar i amerikanska städer återfinns 
konstant i intervallet 40-60 procent ända sedan början av 1800-talet och 
fram till 1970. Skillnader i storlek, näringsliv, demografisk struktur, till
växthastighet med mera tycks inte ha varit av någon betydelse för stä
dernas förmåga att behålla sin befolkning. Däremot har de lokala varia
tionerna i städernas förmåga att dra till sig flyttare varit betydande.53

De amerikanska studierna visar ej heller på några nämnvärda skillna



der i kvarboendegrader mellan stad och land. Alltsedan 1800-talets bör
jan och fram till 1930-talets mitt har under en tioårsperiod runt 50 pro
cent av den amerikanska landsbygdsbefolkningen bott kvar i sin hem
ort. Dessa beräkningar avser orternas totalbefolkningar och ej enskilda 
åldersgrupper.54

Socio-ekonomiskt fördelade data tyder på att kvarboendegraderna i 
amerikanska städer fram till cirka 1930 varit lägst hos den okvalificerade 
arbetarbefolkningen. För det högsta kvarboendet svarade välutbildade 
tjänstemän. Även tyska undersökningar har pekat ut den oskolade ar
betskraften som mer rörlig än den skolade. Det gäller under industriali
seringsskedet. Den lägsta rörligheten uppvisade samtidigt tjänsteman
nagrupperna.55 Omkring 1930 skiftade dock det amerikanska mönstret 
och antog rakt motsatt form. De högre tjänstemännen blev de mest rör
liga stadsinnevånarna. Arbetarna de mest stabila.56

Man kan naturligtvis inte dra några långtgående slutsatser från under
sökningar av så olikartade karaktärer som de här redovisade. De 
svenska undersökningarna är till exempel i regel kohortbaserade, me
dan de amerikanska avser totala befolkningar. Den svenska undersök
ning som närmast motsvarar de amerikanska är Anders Norbergs alnö- 
studie. Norberg har undersökt kvarboendegraden bland inflyttare från 
Värmlands län i slutet av 1800-talet. Han har funnit att omkring hälften 
av inflyttarna bott kvar på Alnön 10-15 år efter inflyttningen (tablå 2.2). 
Denna siffra motsvarar väl resultaten från amerikanska studier.

De svenska kohortstudierna över män och kvinnor i 20-25 årsåldern 
ger dock generellt ett intryck av högre kvarboendegrad på landet än i 
städerna (tablå 2.2). Ojämnheterna kan dock ha planat ut senare under 
livscykeln. Detta förutsätter att mina iakttagelser om variationer i flytt- 
ningsvanor mellan stad och land även är giltiga utanför Kalmarområdet. 
Dessutom under flera perioder än början och mitten av 1900-talet. Trots 
en omfattande historisk migrationsforskning under senare decennier vet 
vi fortfarande rätt lite om hur flyttningar utvecklats i ett långt tidsper
spektiv. Kunskaperna om hur flyttningsvanor skiftat mellan olika mil
jöer är också rätt begränsade. På dessa områden behövs mer forskning.

4.4 Sammanfattning

Min kohortstudie över flyttningar inom Kalmarområdet har varit inrik
tad på frågan om man kan urskilja olika vanor bland stadsbor och lands
bygdsbefolkning. Både vad gäller mål, uppläggning och genomförande



skiljer den sig från många andra historiska flyttningsstudier. Vanligtvis 
har historiker undersökt flyttningar på kommunnivå. Flyttarna har för
delats efter kön, ålder, yrke, näring, födelseorter med mera.

I de relativt få stadshistoriskt orienterade kohortstudier som utförts 
har man ofta följt individer över en femtonårsperiod. Från 19/20 års ål
der och upp till 34/35 års ålder. Undersökningarna har focuserats på flyt
tarna. Här är det istället orterna som stått i centrum. Deras förmåga att 
dra till sig flyttare respektive behålla där redan boende människor. Jag 
har dessutom haft möjligheten att följa kohortgrupperna från vaggan 
till 45 års ålder. Därigenom har jag kunnat separera flyttningar i vuxen 
ålder från flyttningar i yngre år. Denna distinktion har visat sig ha en 
intressant urban-rural dimension av tidigare ej påvisat slag.

I den mån jag berört frågor som utförligt behandlats inom migrations
forskningen bekräftar min studie överlag tidigare resultat. Det gäller till 
exempel uppfattningen om kvinnors relativt höga geografiska rörlighet. 
Det har vidare visat sig att ägande av fast egendom liksom ”obesutten- 
het” bromsar flyttningsviljan och kanske även flyttningsförmågan. 
Tjänstemän och kvalificerade arbetare har således visat sig mer geogra
fiskt rörliga än företagare och okvalificerade arbetare. Jag har också 
kunnat bekräfta närflyttningarnas dominans inom de lägre sociala skik
ten. Långdistansflyttningar har varit mer frekventa hos de välutbildade 
grupperna.

Mitt syfte har emellertid varit att, inom ett delområde, pröva urba- 
nismtesen. Resultatet tyder på, att det till viss del har funnits skilda flytt- 
ningsvanor mellan personer boende i Kalmar stad och Mörebygden. Vi
dare har variationerna i flyttningsbeteenden visat sig vara något annor
lunda än de förväntade.

Aggregerade data på kommunnivå visar att befolkningen i Mörebyg
den flyttat betydligt intensivare än befolkningen i Kalmar. På individ
nivå kan man urskilja två kategorier. Där finns ett geografiskt stabilt 
eller lågrörligt skikt och ett annat mer mobilt skikt. Kohortstudien tyder 
på att det stabila skiktet relativt sett var rikare representerat i Mörebyg
den än i Kalmar. Landsbygdens mer polariserade sociala struktur, där 
geografiskt trögrörliga grupper som företagare och okvalificerade arbe
tare dominerade, bör ha medverkat till att skapa ett förhållandevis stort 
stabilt befolkningsskikt.

Bland geografiskt stabila personer var stad-land skillnaderna klart 
markerade. Men de kan inte helt och hållet återföras på olikheter ifråga 
om befolkningens fördelning på kön, ålder, yrken och näringar. Där har



urbanismtesen motstått den prövning den utsatts för. Däremot inte 
bland den mobila befolkningen.

Inom det geografiskt mobila skiktet var flyttningsintensiteten högre 
på landet än i staden. Och bland landsbygdsflyttarna framträder inte 
okvalificerade jordbruksarbetare som mindre geografiskt rörliga än 
andra socio-ekonomiska grupper. Förhållandet var snarare det om
vända. De som flyttade in till Kalmar stad gjorde det ofta vid rätt unga 
år. Inflyttarna förblev därefter boende i staden under förhållandevis 
lång tid framöver.

Inflyttningen till Mörebygden skedde däremot i högre grad vid vuxen 
ålder. Den följdes ej alltför sällan av en ny flyttningsrörelse antingen 
inom bygdens kommuner eller ut från regionen. Generellt tycks flytt
ningsvägarna ha varit kortare för inflyttarna till möresocknarna än för 
stadsflyttarna.

Det rurala flyttningsmönstret framträder klarast hos jordbruksbe
folkningen. Mellan migrerande industriarbetare i stad och land har inga 
nämnvärda signifikanta avvikelser kunnat beläggas. Även könsolikhe- 
terna är marginella. Bland migranterna framstår stad-land skillnaden 
som strukturellt betingad.



5. Social mobilitet

5.1 Forskningsöversikt

Med social mobilitet avser jag byte av socio-ekonomisk grupptillhörig
het. Den sociala mobiliteten kan vara antingen uppåtgående eller ned
åtgående. I det första fallet kan det till exempel handla om växling från 
okvalificerad till kvalificerad arbetare. I det senare fallet övergång från 
tjänsteman till arbetare etc. För de kategorier som befinner sig vid änd
punkterna på den sociala skalan kan den sociala rörligheten givetvis 
bara gå åt ett håll. För övriga grupper kan den däremot vara dubbelrik
tad. Social mobilitet i nämnda bemärkelse brukar även benämnas verti
kal mobilitet.

Vid sidan av vertikal mobilitet brukar man tala om horisontell rörlig
het. Därmed avses växling av näringsfång, byte av arbetsplats, övergång 
från privat till offentlig anställning eller omvänt, byte av arbetsuppgifter 
med mera.57 En horisontell förflyttning kan naturligtvis samtidigt inne
bära en vertikal rörelse. Så är dock inte nödvändigtvis fallet. Horisontell 
rörlighet är möjlig vid oförändrad social position, liksom social rörlighet 
inom till exempel oförändrad näringsverksamhet. Horisontell mobili
tet, i form av näringsgrensväxling, uppmärksammar jag i nästa avsnitt. 
Närmast koncentrerar jag mig på social rörlighet. De empiriska iaktta
gelserna är liksom tidigare hämtade ur mina fyra kohorter.

Det historiska studiet av social mobilitet i Sverige har varit tämligen 
begränsat. 1 äldre forskning riktades uppmärksamheten mest mot 
ståndscirkulation och rekryteringen av befattningshavare till högre äm
beten med stor social prestige.58 Ofta var det den så kallade mellangene- 
rationsrörligheten som studerades. Söners socio-ekonomiska position 
jämfördes med fädernas. Den problematiken är fortfarande aktuell vid 
sidan av rörligheten inom en och samma generation. Den senare brukar 
också kallas karriärmobilitet.59

I början av 1970-talet ökade intresset för historiska studier av social 
mobilitet påtagligt. Det hänger nära samman med de samtida mera all
männa förändringarna inom historieämnet. I USA publicerades en stor 
mängd studier av social rörlighet i skilda urbana miljöer. Det mesta 
inom ramen för ”The New Urban History”. Denna tradition inspirerade 
flera svenska historiker till kohortstudier över geografisk och social rör-



lighet med utgångspunkt i stadsbefolkningar. Mest känd är den uppsa- 
liensiska så kallade ”trestadsstudien”.60

De tre städerna är Halmstad, Västerås och Örebro. Alla 19-20 åriga 
män som bodde i dessa städer under något eller några år vid slutet av 
1890-talet utvaldes som undersökningsgrupp. Deras flyttningar genom 
Sverige och till utlandet följdes därefter årsvis fram till mitten av 1910- 
talet. Urvalspersonerna hade då nått en ålder av 34-35 år. Denna del av 
undersökningen handlade om inomgenerationsrörligheten, eller kar
riärrörligheten, mellan 1890-talet och 1910-talet. I en annan del behand
lades mellangenerationsrörligheten under perioden 1870-talet till 1890- 
talet.

I trestadsstudien riktades intresset särskilt mot frågan om sambandet 
mellan social och geografisk rörlighet. Däremot intresserade man sig 
mindre för den urbanhistoriskt intressanta frågan om vilka möjligheter 
till socialt avancemang de tre skilda stadsmiljöerna kunde erbjuda. Var 
exempelvis den sociala karriärrörligheten högre i Örebro än i Halmstad 
och Västerås? Hur skall eventuella variationer mellan städer förklaras? 
En sådan urbanhistorisk vinkling av den sociala rörlighetsproblemati- 
ken saknas även hos den amerikanska ”New Urban History”-forsk- 
ningen.61

Trestadsstudien är ett exempel på social mobilitetsforskning från se
nare decennier inriktad mot städer. Den bidrar bland annat till att be
lysa den ofta diskuterade frågan om industrialiseringens betydelse för 
den sociala rörligheten. Ett annat flitigt diskuterat spörsmål gäller sam
bandet mellan giftermål och social rörlighet. Detta är inte minst av in
tresse för kvinnors möjligheter att ”klättra” på den sociala ”stegen”.62 
Ytterligare exempel på senare tids ämnesorientering är forskningen 
kring social rörlighet på den svenska landsbygden under 1800-talet.63

En i internationell litteratur omdebatterad fråga är om industrialise
ringen innebar ökad, oförändrad eller rent av avtagande social rörlig
het. I äldre forskning föreställde man sig gärna, att industrialiseringen 
åtföljdes av en mycket kraftigt tilltagande social mobilitet. Varken förr 
eller senare skulle den sociala rörligheten ha varit av sådan omfattning 
som under industrialiseringsskedet.64

Under senare tid har bilden av industrialiseringen förändrats. Upp
fattningen om dess revolutionerande prägel har nedtonats. Istället har 
man betonat en mer gradvis samhällsförändring. I takt därmed har 
också en ny syn på den sociala mobilitetens historiska utveckling växt 
fram. De forskningar som bedrevs inom ramen för den amerikanska



”New Urban History”-traditionen har varit av stor betydelse för den nu
varande uppfattningen om den sociala rörlighetens långsiktiga utveck
ling.

Stephan Thernstroms klassiska Newburyport-studie från början av 
1960-talet visade, att arbetarnas möjligheter till socialt avancemang var 
rätt små under perioden 1850-1880. Dessutom var de i avtagande.651 en 
senare och bredare undersökning av samme forskare täckande staden 
Boston framkom, att arbetarnas karriärmöjligheter inte var större där 
än i Newburyport. Rörligheten var i stort sett konstant inom intervallet 
25-30 procent under hela perioden 1880-1970.66P R Knights studier över 
Boston i ett tidigare skede - 1830-1860 - vittnar också om en konstant 
rörlighet obetydligt lägre (20-25 %) än i Thernstroms bostonundersök- 
ning.67

Sammanställningar över resultat från de amerikanska mobilitets- 
forskningarna tyder rätt samstämmigt på en långsiktigt stabil social rör
lighet. Det gäller såväl i karriärledet som mellan generationer. Skillna
der mellan städer - till exempel vad gäller storlek, struktur och tillväxt
takt - tycks inte nämnvärt ha påverkat vare sig kvarboendegrader eller 
social mobilitet. Även om den långsiktiga trenden pekar mot stabilitet 
är variationerna ändå inte alltid helt obetydliga. Det långsiktiga mönst
ret vittnar om stabilitet inom ett brett intervall.68

Bilden av den långsiktiga utvecklingen är dock inte helt entydig. Vissa 
studier antyder åtminstone en svagt tilltagande rörlighet under tiden 
cirka 1890-1930/40. Andra europeiska studier styrker stabilitetstesen. 
Det gäller till exempel Gösta Carlssons undersökning om den sociala 
rörligheten i Sverige i början av 1900-talet. Men även Tom Rishöys 
köpenhamnsundersökning.69

Mellankrigstiden har i flera fall framstått som en period med relativt 
låg social mobilitet. Och det gäller främst krisen i början av 1930-talet. 
Det rörde sig dock bara om en kortsiktig svacka. Den stör inte uppfatt
ningen om den långsiktiga trenden, oavsett om denna anses vara stabil 
eller svagt tilltagande.70

Senare årtiondens forskning har således reviderat äldre uppfattningar 
om industrialiseringsskedet som en period av osedvanligt hög social rör
lighet. Dessutom som en tid med goda karriärmöjligheter även för arbe
tarbefolkningen. Tyska och en del andra studier pekar exempelvis på 
ökad nedåtgående social rörlighet i urbana områden under industrialise
ringsfasen. Detta kombinerades med låg eller oförändrad styrka i den 
uppåtriktade mobiliteten.71



Andra undersökningar vittnar däremot om ej obetydliga möjligheter 
till avancemang för ”vanliga” arbetare under industrialismens genom- 
brottstid.72 Thernstrom betonar i sin sammanfattning av de ameri
kanska studierna framför allt den långsiktiga stabiliteten. Det gäller så
väl uppåtgående som nedåtgående rörlighet bland arbetarbefolk
ningen.73 Vissa tecken tyder dessutom på att en eventuell nedåtgående 
rörlighet kan ha varit mer framträdande i Europa än i USA.74

När man på det här sättet sammanför resultat från lokala stadsstudier 
spridda i tid och rum blir bilden oftast splittrad. Det mesta tyder dock 
på, att den sociala rörligheten ej tenderade att öka i samband med 
industrialiseringen.75 Ej heller synes polariseringen i samhället - till ex
empel klyftan mellan ”medelklass” och ”arbetarklass” - att ha tilltagit. 
Däremot har en ökad differentiering inom mellanskikten noterats.76 
Men även en ökad homogenisering bland arbetarkategorierna.77

Den period som i dagsläget framstår som den mest betydande vatten- 
delaren i den sociala rörlighetens långsiktiga utveckling är efterkrigsti
dens samhälle. I såväl internationell som svensk forskning har en kraftig 
höjning av den sociala rörlighetens styrka från omkring 1950 påvisats. 
Det har dessutom handlat om uppåtgående rörelser. Orsakerna har i 
första hand sökts på det strukturella planet. Byråkratisering, professio
nalisering, rationalisering etc har minskat det samhälleliga behovet av 
industriarbetare. Samtidigt har efterfrågan på tjänstemän ökat kraf
tigt.78 Dessa tolkningar står således delvis i opposition till Thernstroms 
uppfattning om stabila rörlighetsmönster även efter 1940-talet.

En bland sociologer livligt omdebatterad fråga har gällt i vilken ut
sträckning de nutida sociala rörlighetsmönstren varierat mellan indust
rialiserade länder i västvärlden. I äldre forskning betonades gärna likhe
terna mellan länder. Under senare tid har man mer framhållit de ej helt 
obetydliga variationerna mellan exempelvis England, Frankrike och 
Sverige.79

Jag kommer här inte att närmare gå in på de problemområden som 
här berörts. Vad jag vill belysa är en helt annan aspekt. Det gäller frågan 
om skillnader i social rörlighet mellan stad och land. Och jag tar upp det 
spörsmålet för att på ytterligare ett delfält pröva urbanismtesen.

Det är således inte den sociala rörligheten i sig som är mitt huvudin
tresse. Jag använder den sociala rörlighetsanalysen som ett av flera me
del för att nå kunskap om ortsmässiga olikheter. Det utesluter naturligt
vis inte möjligheten att nyttja min studie för att kasta ljus över problem 
av den art jag diskuterat ovan. Ej heller begränsar det mina möjligheter



att använda tidigare forskning för att spegla min problematik. Data från 
trestadsstudien kommer jag exempelvis att nyttja för att illustrera skill
nader i social rörlighet mellan städer.

Min undersökning av den sociala mobiliteten i Kalmarområdet skiljer 
sig i flera avseenden från trestadsstudien. Jag arbetar exempelvis med 
en äldre kohort (29-30 åringar istället för 19-20 åringar). Dessutom med 
en helt annan tidsperiod. Vidare använder jag mig av en annan social- 
gruppsfördelning än den som praktiserades i trestadsstudien (se bilaga 
1). Allt det här bidrar tyvärr till att försvåra direkta jämförelser mellan 
mina resultat och tidigare stadsforskning. Variationer i klassificeringar 
och forskningsdesign försvårar också jämförelser med tidigare lands- 
bygdsstudier.

5.2 Perspektiv på den sociala rörligheten

Den socio-ekonomiska sammansättningen av en orts befolkning är 
bland annat en följd av vilka näringar som är företrädda på platsen. För
ändras näringsstrukturen kommer också befolkningens fördelning på 
socio-ekonomiska grupper att påverkas. Detta kan i sig leda till en viss 
social rörlighet. Vidare kan tekniska, ekonomiska och andra föränd
ringar bidra till att efterfrågan på vissa yrken avtar. Samtidigt kan andra 
yrken, med annan social position, bli mer frekvent förekommande.

Förändringar av sådant slag framkallar med viss automatik en speciell 
typ av social rörlighet. Demografiska förändringar kan likaså framkalla 
social mobilitet genom att de skapar ”hål”, som måste täppas till. En 
bonde som pensioneras och avlöses av sin, tidigare som dräng arbe
tande, son är ett exempel på den senare typen av social rörlighet.

En del av den totala sociala rörligheten är således frambringad av 
strukturella förändringar i samhället. Denna form av rörlighet framträ
der i förändringarna av mobilitetsmatrisernas marginalfördelningar. 
Vid sidan därav finns det en social rörlighet som inträffar oberoende av 
strukturförändringarna. Den senare rörlighetstypen kvarstår följaktli
gen även efter att marginalfördelningarna konstanthållits. Social rörlig
het av detta senare slag kallades ofta förr för ren rörlighet. Numera har 
begreppet socialt flöde - ”social fluidity” - blivit vanligt. Det betecknar 
den del av den totalt observerade rörligheten som kvarstår efter att mar
ginalfördelningarna konstanthållits.80

Under senare decennier har en relativt intensiv metodutveckling ägt 
rum inom den sociala rörlighetsforskningen. Flera tekniker har på ett



förtjänstfullt sätt presenterats av Johan Söderberg i artikeln ”Metoder 
att studera social rörlighet”. Den finns publicerad i nummer tre av Hi
storisk tidskrift 1978. Därur framgår bland annat hur man tekniskt kan 
beräkna olika typer av social mobilitet. En än mer avancerad teknik 
som under senare år använts för att skilja ut olika rörligheter är den log
linjära modellen.81

Jag kommer endast att nyttja några enkla statistiska mått för att be
stämma den sociala mobilitetens omfattning och karaktär. Och det är 
utflödet ur grupperna jag beaktat. I ett första steg har jag beräknat den 
totala rörlighetens storlek i förhållande till den maximalt möjliga. 
Därpå har jag försökt bestämma hur stort det sociala flödet varit. Det 
sociala flödet är ett uttryck för den cirkulation - uppåt och nedåt -som 
mobilitetsmatriserna innehåller efter att de strukturella förändringarna 
frånräknats. Jag använder beteckningen cirkulationsrörlighet såsom lik
tydig med socialt flöde.82 Vad gäller det mättekniska förfarandet hänvi
sar jag till Söderbergs nyss nämnda artikel.83

Vidare kommer jag att titta på hur de sociala rörlighetsvägarna sett 
ut. Vilka sociala förflyttningar var relativt vanliga och någorlunda lätta 
att genomföra? Var fanns den sociala mobilitetens barriärer? I det sam
manhanget är det de totala rörlighetsvägarna jag sökt bestämma. Den 
strukturella rörligheten har således ej avskilts från den totala.

De mått jag här valt att arbeta med lämpar sig väl för jämförelser med 
tidigare svensk historisk forskning kring social rörlighet. Möjligheterna 
att konfrontera min undersökning med resultat från internationell 
forskning kring den sociala mobilitetens förändringar i ett historiskt per
spektiv är också rätt goda.

5.3 Social rörlighet bland män i Kalmar stad och Mörebygden

Vilka skillnader i social rörlighet mellan stad och land kan man förvänta 
sig finna? Enligt urbanismtesen borde staden genom sin mångfald och 
heterogenitet uppvisa en högre total mobilitet än en agrart präglad 
landsbygdssocken. Vidare borde staden ha större möjligheter, att er
bjuda sin befolkning sociala avancemangsmöjligheter. Kanske även ris
ken för nedåtgående social mobilitet var större i den rurala miljön än i 
den urbana. Tyska undersökningar visar på starkare uppåtgående och 
svagare nedåtgående social rörlighet i städer jämfört med landsbygd. 
Det gäller mellangenerationsrörlighet under senare delen av 1800- 
talet.84



Till grund för mina beräkningar av den sociala rörligheten i Kalmar 
stad och Mörebygden ligger ett antal mobilitetsmatriser. I dessa ställs 
en individs sociala position år 1930 mot motsvarande läge femton år se
nare. Mobilitetsmatriser har upprättats för både män och kvinnor. Inom 
Mörebygden har jag tagit fram matriser för såväl agrarsektorn som in
dustri/servicesektorn. För att ingen skall kunna känna igen sig själv eller 
någon annan i materialet har jag avstått från att redovisa de enskilda 
matriserna. De blir för övrigt rätt många. Jag har istället nöjt mig med 
att återge några sammanfattande rörlighetsmått, som de framgår ur 
matrismaterialet.

På samma sätt som tidigare har jag signifikanstestat den sociala mobi- 
litetsundersökningen. I de fall nämnvärda stad-land skillnader noteras 
har Chi2-testen genomgående kunnat bekräfta resultatens giltighet. 
Sannolikheten för slumpinflytande är således generellt sett mycket låg. 
Av denna anledning anger jag fortsättningsvis ej explicit i texten signifi
kanstestens utfall. Jag nöjer mig med att redovisa större avvikelser, som 
ej kunnat statistiskt säkerställas.

Kalmar

Den maximalt möjliga sociala rörligheten bland undersökta män i Kal
mar stad uppgick till 117. Den var därmed lika stor som antalet kvar- 
boende personer. I princip fanns det möjlighet för varje kvarboende 
manlig kalmarbo ingående i kohorten att byta social position. Den to
tala sociala rörligheten uppgick under perioden till 29, dvs 25 procent 
av den maximala. När man rensar bort strukturförskjutningarnas inver
kan på resultaten genom att konstanthålla marginalfördelningarna sjun
ker den sociala mobiliteten från 25 till 20 procent av den maximala. Den 
senare siffran är således ett uttryck för cirkulationsrörligheten eller det 
sociala flödet (tabell 2.35).

Den socialt mest mobila befolkningskategorin i Kalmar stad utgjor
des av de kvalificerade arbetarna. Av de 29-30 åriga män som tillhörde 
denna yrkesgrupp år 1930 hade hela 59 procent bytt till annan socio- 
ekonomisk position år 1945. De kvalificerade arbetarnas rörlighet var 
därmed mer än dubbelt så hög som kohortens genomsnittliga totala rör
lighet. Av de okvalificerade arbetarna var det däremot bara 18 procent 
som bytte socio-ekonomisk kategori mellan 1930 och 1945. Det socialt 
mest stabila skiktet utgjordes dock av tjänstemännen. Av dessa växlade 
endast 10 procent socio-ekonomisk position (tabell 2.36).



Tabell 2.35: Sammanfattande m&tt pÅ den sociala rörligheten bland 29- 
30 åriga män bosatta i Kalmarområdet år 1930 och 
kvarboende i hemorten År 1945. Procenttal.

Rörlighetstyp
Kalmar
Total

M ö 
Total

r e b y g 
Jordbruk

den
Ind./Serv.

Total/Maximal 25 36 41 28
Strukturell/Maximal 5 25 37 9Flöde/Maximal 20 n 4 19

Uppåtgående rörlighet
av total rörlighet 62 89 97 80

Uppåtgående rörlighet
bland arbetarna 13 38 64 20

N 117 155 85 70

Referens: SCB, Utdrag ur församlingsböcker 1930, 19^5·

Tabell 2.36: Frekvensen av gruppbyten inom olika socio-ekonomiska
skikt bland 29~30 åriga män bosatta i Kalmarområdet år 
193O och kvarboende i hemorten är 1945. Procenttal.

Socio-ekonomisk grupp
Kalmar
Total

M ö 
Total

r e b y g 
Jordbruk

den
Ind./Serv.

Företagare (30) 13 5 ( 9)Tjänstemän 10 27 ( 50) (14)
Kvalificerade arbetare 59 33 (100) 32
Okvalificerade arbetare 18 46 48 44
Totalt 25 36 41 28
N 117 155 85 70
Anmärkning: Procentvärden beräknade på 10 personer eller färre inom 

parentes.
Referens: SCB, Utdrag ur församlingsböcker 1930, 19^5·

Bland de kvalificerade arbetarna var det lika vanligt med nedåtgå
ende social mobilitet som uppåtgående. Den senare rörligheten tog sig 
vanligen uttryck i övergång från kvalificerade arbetare till företagare. I 
regel var det mindre företag med få anställda som övertogs eller starta
des av kvalificerade arbetare. Bland de okvalificerade arbetarna var det 
mindre vanligt med övergång till företagarverksamhet, även om exem



pel finns. När socialt avancemang förekom bland de okvalificerade ar
betarna gällde det vanligen byte till den kvalificerade arbetarkategorin.

Den mest öppna - eller minst blockerade - rörlighetsvägen i Kalmar 
var den mellan kvalificerade och okvalificerade arbetare. Ungefär hälf
ten av den manliga stadskohortens totala rörlighet bestod av byten mel
lan de två arbetarskikten. En annan någorlunda öppen rörlighetsväg var 
den mellan kvalificerade arbetare och småföretagare. I övrigt var det 
bara fråga om enstaka växlingar av socio-ekonomiska positioner.

Det mesta (62 %) av den totala sociala rörligheten var av uppåtgå
ende karaktär. Den innehöll rörelser från okvalificerade arbetare mot 
kvalificerade arbetare. Dessutom från arbetare mot tjänstemän och 
företagare. Av samtliga arbetare hade 13 procent avancerat till företa
gare eller tjänstemän mellan 1930 och 1945 (tabell 2.35).

Mörebygden

Hur såg den sociala rörligheten på landsbygden utanför Kalmar ut i jäm
förelse med de urbana förhållandena? Var den högre eller lägre? Var 
rörlighetsvägarna av annan beskaffenhet? Vilken betydelse hade struk
turförändringarna för den observerade rörligheten i de olikartade mil
jöerna?

Som framgår ur tabell 2.35 så tycks den totalt registrerade sociala mo
biliteten ha varit högre på landet än i staden. För Mörebygden har jag 
således uppmätt en total rörlighet på 36 procent av den maximala mot 
25 procent för Kalmar stad.

Den sociala rörligheten var dock av annan beskaffenhet på landsbyg
den än i staden. På landet kan en stor del av den totala rörligheten "för
klaras” genom ändrade marginalfördelningar. Det sociala flödet var 
därför endast hälften så högt i Mörebygden som i Kalmar stad - 11 mot 
20 procent. Vidare var det vanligare med uppåtgående sociala rörelser 
på landet än i staden. Av Mörebygdens totala rörlighet var 89 procent 
uppåtriktad. Det skall jämföras med 62 procent för Kalmar. Skillna
derna i uppåtgående rörlighet berörde inte minst arbetarbefolkningen. 
Av Mörebygdens arbetare avancerade 38 procent mellan 1930 och 1945 
mot 13 procent för arbetarna i Kalmar stad (tabell 2.35).

Kan dessa skillnader mellan stad och land förklaras näringsstruktu- 
rellt? Uppvisar med andra ord agrarsektorn en form av social rörlighet 
och övriga näringsverksamheter i Mörebygden en annan? För att finna 
svar på detta spörsmål har jag brutit ned den manliga landsbygdskohor-



ten ytterligare. Jag har lyft ut de kvarboende personer som var verk
samma inom jordbruksnäringen såväl 1930 som 1945 och studerat deras 
sociala mobilitet för sig. På samma sätt har jag förfarit med de kvar
boende möremän som var verksamma utanför jordbruket vid båda tid
punkterna. Genom att jämföra dessa två landsbygdsgrupper med de 
manliga stadsborna kan jag isolera näringsstrukturens inverkan på rör
ligheten.

Skillnaderna i social rörlighet inom Mörebygden mellan jordbruks
sektorn och industri/service-sektorn är slående. Jordbruksnäringen vi
sar på högre total rörlighet. Orsaken står främst att finna i ändrade mar
ginalfördelningar. Industri/service-sektorn registreras för ett klart högre 
socialt flöde än de agrara verksamheterna. Vidare kan noteras att jord
brukssektorn svarar för en högre andel uppåtgående rörlighet än indu
stri- och servicenäringarna (tabell 2.36).

I jämförelse med Kalmar stad framstår Mörebygdens industri/service
sektor som minst lika socialt rörlig som den urbana sektorn. Såväl den 
totalt observerade rörligheten som det sociala flödet skiljer sig endast 
marginellt mellan stad och land. Landsbygdens industri- och servicean- 
ställda redovisar dock en något högre uppåtgående social mobilitet än 
motsvarande stadsbor (tabell 2.35). Skillnaden är ej statistiskt signifi
kant.

Var även rörlighetsvägarna annorlunda på landet än i staden? Det 
finns vissa tecken som tyder på det. Den socialt mest rörliga gruppen i 
Mörebygden var inte som i staden de kvalificerade arbetarna. På landet 
var de okvalificerade arbetarna mest lättrörliga (tabell 2.36).

Den dominerande formen av social rörlighet inom jordbruksnäringen 
var byten mellan okvalificerade arbetare och företagare. Sådana väx
lingar svarade för 88 procent av den totala rörligheten inom Mörebyg
dens agrarsektor. Det rörde sig ofta om söner som övertog eller arrende
rade fädernegården. Men även inslag av drängar eller jordbruksarbe
tare som förvärvade lediga gårdar förekom. Vanligtvis handlade det då 
om gårdar av mindre storlek. Steget mellan okvalificerade arbetare och 
ägare behövde inte vara särskilt stort inom jordbruket. Det innebar 
kanske inte heller alltid så stor social förflyttning.

Inom Mörebygdens industri- och servicesektor var de minst block
erade rörlighetsvägarna av samma slag som i staden. Det tycks dock ha 
varit lättare för en kvalificerad arbetare i Mörebygden att bli företagare 
än för motsvarande kalmarbo. Dessutom löpte mörebon mindre risk att 
hamna i det okvalificerade arbetarskiktet. För en okvalificerad mörear-



betare inom industri- och servicesektorn var också möjligheterna för so
cialt avancemang gynnsammare än för stadens okvalificerade arbetar
befolkning (tabell 2.35, 2.36).

Resultaten från den manliga kohortanalysen tyder på att jordbruks
näringen kunnat bjuda på högre total social rörlighet än näringslivet i 
genomsnitt. Däremot var det sociala flödet lägre. Detta förklarar en del 
av skillnaderna mellan Kalmar och Mörebygden. Inom industri- och 
servicesektorn var såväl den totala rörligheten som det sociala flödet av 
i stort sett samma omfattning i stad som på land. Och karriärmöjlighe
terna för de inom arbetargrupperna kvarboende männen tycks ha varit 
väl så goda i Mörebygden som i Kalmar stad.

5.4 Social rörlighet bland kvinnor i Kalmar stad och Mörebygden

Kvinnornas sociala rörlighet är vanligen mer komplext sammansatt än 
männens. För männens del handlar det huvudsakligen om yrkeskarriä
rer eller brist på sådana. Kvinnornas sociala mobilitet uppkommer där
emot ofta i samband med giftermål och andra skiften av hushållsföre- 
ståndare. I den mån kvinnor saknar eget förvärvsarbete har jag nämli
gen, som brukligt är, klassificerat dem med ledning av hushållsförestån- 
darens yrkesuppgift. För kvinnor som genomgående varit gifta hemma
fruar under hela undersökningsperioden är det följaktligen främst män
nens sociala rörlighet som kan avläsas. Och gifta hemmafruar utgör en 
betydande del av kvinnorna i mina kohorter. Antalet kvinnliga kohort
personer som yrkesarbetade såväl 1930 som 1945 uppgår till 19 i Kalmar 
och 14 i Mörebygden. Det har således inte funnits särskilt många kvin
nor som kunnat göra med männen jämförbara yrkeskarriärer.

Jag har inte kunnat finna några nämnvärda skillnader i sociala rörlig- 
hetsmönster mellan kvinnor i Kalmar stad och Mörebygden. Det gäller 
såväl bland de fåtaliga förvärvsarbetande kvinnorna som bland de 
mångtaliga ej yrkesverksamma kvinnorna. Styrkan i de undersökta 
kvinnornas totala sociala mobilitet ligger dessutom på ungefär samma 
nivå som hos de icke jordbrukande männen (tabell 2.37).

Det sociala flödet var likaså av ungefär samma omfattning bland kvin
nor som bland män i Mörebygden respektive Kalmar. Dock var all ob
serverad rörlighet bland de få förvärvsarbetande kvinnorna en följd av 
förändringar i marginalfördelningarna. Något socialt flöde fanns över
huvudtaget ej inom denna grupp (tabell 2.37).

De socialt mest rörliga kvinnorna både i staden och på landsbygden



Tabell 2.37: Sammanfattande mått p& den sociala rörligheten bland 29- 
30 åriga kvinnor bosatta i Kalmarområdet &r 1930 och 
kvarboende i hemorten år 19^5· Procenttal.

Samtliga kvinnor Förvärvsarbetande
Rörlighetstyp Kalmar Möre Kalmar Möre

Total/Maximal 33 28 17 21
Strukturell/Maximal 6 9 17 21
Flöde/Maximal 27 18 0 0

Uppåtgående rörlighet 
av total rörlighet 61 67 (100) (100)

Uppåtgående rörlighet 
bland arbetarna 16 23 ( 0) ( 50)

N 126 139 19 14

Anmärkning: Procentvärden beräknade på 10 personer eller färre inom 
parentes.
Förvärvsarbetande avser kvinnor förvärvsarbetande såväl 
1930 som 1945.

Referens: SCB, Utdrag ur församlingsböcker 1930, 19^5·

Tabell 2.38: Frekvensen av gruppbyten inom olika socio-ekonomiska
skikt bland 29~30 åriga kvinnor bosatta i Kalmarområdet 
år I93O och kvarboende i hemorten år 19^5· Procenttal.

Socio-ekonomisk grupp
Samtliga kvinnor
Kalmar Möre

Företagare 4i 14
Tjänstemän 25 27
Kvalificerade arbetare 50 71
Okvalificerade arbetare 26 28

Totalt 33 28
N 126 139

Referens: SCB, Utdrag ur församlingsböcker.

tillhörde de kvalificerade arbetarnas skikt. Hälften eller fler av kvin
norna i denna kategori skiftade socio-ekonomisk position. Och den 
uppåtgående rörligheten var något starkare än den nedåtgående. En 
vanlig rörelseväg för kvinnorna, liksom för männen, var från ”arbetar
klass” till småföretagare. I Mörebygden svarade sådan förflyttning för



hälften av den kvinnliga kohortens totala rörlighet. För Kalmar stad var 
motsvarande värde 20 procent. Den uppåtriktade rörligheten var dock 
inte signifikant högre på landet än i staden (tabell 2.37, 2.38).

Sammantaget: skillnaderna i sociala rörlighetsmönster mellan kvin
nor i stad och på land framstår som tämligen marginella. De enda stad
land skillnader som kan säkerställas statistiskt är den högre frekvensen 
av gruppbyten bland företagarna i staden.

Olikheterna i social rörlighet mellan stad och land tycks både bland 
män och kvinnor främst ha varit av strukturell art. Variationerna tende
rar att upplösas när man tar hänsyn till individernas näringstillhörighet. 
Dock kvarstår en svag tendens till större karriärmöjligheter för männen 
i Mörebygden än i Kalmar stad även efter att näringsfånget konstanthål
lits.

5.5 Social rörlighet i Kalmarområdet och omvärlden

Min undersökning av social mobilitet har hittills handlat om en jämfö
relse mellan stad och land inom Kalmarområdet. Denna uppläggning 
har motiverats av mitt försök att pröva urbanismtesen. Nu skall jag föra 
undersökningen en bit vidare och i en annan riktning. Kalmarresultaten 
kommer att ställas mot en del tidigare studier kring social rörlighet. Jag 
är särskilt fängslad av den sociala rörlighetens långsiktiga utveckling. 
Men även av dess regionala och lokala variationer.

Den historiskt orienterade svenska forskningen kring social mobilitet 
har inte varit inriktad på att söka blottlägga lokala och regionala skillna
der- "den sociala rörlighetens geografi”. Det långa tidsperspektivet har 
ej heller stått i focus. Trestadsstudien handlar visserligen om tre mellan
stora städer. Den komparativa ansatsen nyttjas dock blott sparsamt.

I Margaretha Eriksson & Sune Åkermans (1974) sammanfattande 
uppsats adderas de tre skilda stadskohorterna till en gemensam kohort. 
Därigenom får de ett större dataunderlag för sina analyser. Samtidigt 
riskerar de lokala variationerna att skymmas. Författarna vill i första 
hand finna ut riksgiltiga mönster. De anser sig dock ha ”nått samma re
sultat i alla tre studierna, ända ned på detaljnivå”.85 Senare noteras att 
Örebro avviker från de övriga två städerna. Skillnaden ligger inom de 
högre skiktens rörlighet.86

Författarteamet Bo Kronborg och Tomas Nilsson är mer benägna att 
framhålla variationerna mellan de tre städerna. Särskilt noteras att 
Halmstad skiljer sig från de två övriga genom en lägre social rörlighet.87



Ett av huvudresultaten från trestadsstudien handlar om sambandet 
mellan geografisk och social rörlighet. Flyttarna har befunnits vara mer 
socialt rörliga än de bofasta.88 Samma förhållande har noterats av bland 
andra William Sewell i hans kända marseillesstudie.89 Svensk agrarhis
torisk forskning har däremot för tidigt 1800-tal påvisat tendenser till 
gynnsammare sociala karriärer för geografiskt lågrörliga grupper.90 En 
mindre landsbygdsstudie av John Rogers visar på likartade demogra
fiska vanor bland migranter och kvarboende. De variabler som under
sökts är giftermålsålder, åldersspecifik äktenskaplig fruktsamhet samt 
dödlighet bland den vuxna befolkningen.91

Genom trestadsstudien har det vidare belagts att gifta personer varit 
mer socialt rörliga än ogifta. Kombinationen sena giftermål och få barn 
har i flera fall samvarierat med stark uppåtgående social rörlighet. Möj
ligheterna för kroppsarbetare att nå tjänstemannanivån framgår som ej 
helt obetydliga. Den geografiska bakgrunden, i form av till exempel in
dustrimiljö eller jordbruksmiljö, tycks inte ha spelat någon avgörande 
roll. Dessutom poängteras att den sociala rörligheten huvudsakligen va
rit betingad av de undersökta individernas egen vilja att förbättra sina 
sociala positioner. Det skulle således mera handla om socialt flöde än 
strukturell rörlighet.92

Bearbetning av trestadsstudien

För att belysa vilka möjligheter olika städer kunnat erbjuda har jag för 
Örebro, Halmstad och Västerås beräknat rörligheten på motsvarande 
sätt som i min egen kalmarstudie. Underlaget kommer från trestadsstu- 
dien. Hans Norman (1974) lämnar i sin avhandling detaljerade uppgif
ter över såväl bofast som flyttande befolkning i Örebro. Lika noggranna 
är Bo Kronborg & Tomas Nilsson (1975). De har forskat kring Halm
stad. Motsvarande data för Västerås har jag erhållit genom att från mat
riserna över den gemensamma kohorten subtrahera delresultaten från 
Halmstad respektive Örebro. Den gemensamma kohorten redovisas 
hos Margareta Eriksson & Sune Åkerman (1974). Den kategori som ur 
min aspekt är den mest intressanta är de kvarboende. Och inom denna 
grupp är det karriärmobiliteten som bäst visar de stadsvisa variatio
nerna.

Flyttarnas sociala rörlighet äger rum på andra platser än i den forna 
hemorten. De speglar därmed inte på samma sätt de lokala skillna
derna. Trestadsstudien tyder på att flyttarna varit mer socialt lättrörliga



Tabell 2.39: Sammanfattande mått p& den sociala karriär-rörligheten 
(1890-tal jämfört med 1910-tal) bland 19~20 åriga män 
1 Örebro, Halmstad och Västerås. Procenttal.

Rörlighetstyp Ö
Kvarboende

H V Ö
Flyttare

H V

Total/Maximal 20 10 39 42 24 47
Strukturell/Maximal 9 3 30 20 15 38
Flöde/Maximal 11 7 9 22 9 9
Uppåtgående rörlighet
av total rörlighet 93 67 95 90 91 96
Uppåtgående rörlighet
bland arbetarna 11 1 17 21 18 27
N 76 94 75 199 94 180
Anmärkning: Ö = Örebro, H = Halmstad, V = Västerås.
Referenser: M Eriksson & S Åkerman 1974:282, 285, 298, B Kronborg & 

T Nilsson 1975:196, H Norman 1974:177.

än den bofasta befolkningen. Därav följer inte slutsatsen att de lokala 
variationerna ser annorlunda ut bland flyttare än bland kvarboende. 
Det kan mycket väl vara fråga om samma geografiska mönster men med 
en annan styrka.

De mått på den sociala mobiliteten som jag tagit fram visar på betyd
ligt större ortsmässiga differenser än vad Eriksson & Åkerman (1974) 
funnit. Den totala karriärrörligheten bland kvarboende har varit fyra 
gånger större i Västerås än i Halmstad. Örebro placerar sig mittemellan 
med dubbelt så stor total rörlighet som Halmstad (tabell 2.39). Precis 
som i USA tycks rörligheten ha varierat avsevärt mellan städer under 
en och samma tidsperiod.93 Om den sociala rörligheten i Sverige varit 
stabil i ett långsiktigt perspektiv, måste den ha rört sig inom ett mycket 
brett intervall.

I nästa steg har jag beräknat det sociala flödet genom att konstant- 
hålla marginalfördelningarna. Den relativt höga mobiliteten i Västerås 
har framförallt varit strukturellt betingad. I övrigt är det bara obetydliga 
skillnader mellan städerna. I Halmstad var dock såväl den strukturellt 
frambragta rörligheten som det sociala flödet lägre än i de övriga stä
derna (tabell 2.39).

Halmstad skiljer sig dessutom från de två mälarstäderna genom en 
mindre framträdande uppåtgående rörlighet. De bofasta arbetarnas



möjligheter till socialt framåtskridande tycks ha varit närmast obefint
liga i Halmstad. Däremot flyttade 10-20 procent av arbetarna i Västerås 
och Örebro till högre sociala skikt (tabell 2.39).

De kvarboendes mellangenerationsrörlighet visar sig också ha varit 
högst i Västerås och lägst i Halmstad. Avståndet mellan städerna är 
dock betydligt kortare här än i karriärledet. Det som gav Västerås en 
hög karriärmobilitet var den strukturellt framtvingade rörligheten. I ge
nerationsledet däremot var den strukturella rörligheten av i stort sett 
samma styrka i alla tre städerna. Istället var det cirkulationsrörlighe- 
ten - det sociala flödet - som skilde ut Västerås från de övriga städerna 
(tabell 2.40).

Trestadsförfattarna har i första hand koncentrerat sig på flyttarnas so
ciala rörlighet. Där stämmer också deras uppfattning om likformighet 
mellan städerna tämligen väl. I alla tre städerna redovisar utflyttarna 
en total mellangenerationsrörlighet på 60-70 procent av den maximalt 
möjliga. Den totala uppåtgående rörligheten ligger runt 70 procent. För 
arbetarna återfinns den i intervallet 30-40 procent (tabell 2.40).

Den totala inomgenerationsrörligheten bland utflyttarna från Halm
stad var dock bara hälften så hög som i de två mellansvenska städerna.

Tabell 2.40: Sammanfattande mått på den sociala mellangenerations- 
rörligheten (1870-tal .jämfört med 1890-tal) bland 
19-20 åriga män 1 Örebro, Halmstad och Västerås. 
Procenttal.

Rörlighetstyp ö
Kvarboende

H V Ö
Flyttare

H V
Total/Maximal 54 48 64 63 68 62
Strukturell/Maximal 26 27 24 18 34 29Flöde/Maximal 28 21 40 45 34 33

Uppåtgående rörlighet
av total rörlighet 76 73 69 71 73 72

Uppåtgående rörlighet
bland arbetarna 27 12 18 33 38 31

N 76 93 75 197 91 I85
Anmärkning: Ö = Örebro, H = Halmstad, V = Västerås.
Referenser: M Eriksson &. S Åkerman 1974:282, 285, 298, B Kronborg & 

T Nilsson 1975:196, H Norman 1974:177.



Här skiljer sig Halmstad på nytt och på samma sätt som tidigare från de 
övriga städerna. Bland utflyttarna från Halmstad var detta en följd av 
såväl låg strukturell rörlighet som lågt socialt flöde. Även i flyttarnas 
karriärled redovisar halmstadarbetarna något lägre uppåtgående rörlig
het än arbetarna i de andra två städerna (tabell 2.39).

På några punkter finns det skäl att ifrågasätta de slutsatser som dra
gits ur trestadsstudien. Arbetarnas karriärmöjligheter har i viss mån 
överskattats. Samtidigt har den strukturella rörlighetens betydelse ned
värderats. Men även de stadsvisa variationerna. I Halmstad tycks exem
pelvis de bofasta arbetarna nästan helt ha saknat möjligheter till socialt 
avancemang.

Även i andra avseenden har de tre städerna kunnat bjuda på helt 
skilda möjligheter till social klättring. I karriärledet har den strukturella 
rörligheten varit mer framträdande än individernas egna ambitioner att 
förbättra sina sociala positioner. 1 generationsledet däremot var det so
ciala flödet vanligen minst lika stort som den rörlighet som uppkom till 
följd av ändrade marginalfördelningar.94

Bo Kronborg och Tomas Nilsson observerar mycket riktigt den rela
tivt låga sociala rörligheten i Halmstad. De förklarar den med hänvis
ning till den omgivande bygdens agrara prägel. Hur detta konkret skall 
kopplas till stadsbornas karriärer diskuteras dock ej särskilt utförligt. 
Halmstads låga sociala rörlighet förklarar författarna dessutom med att 
inflyttade personer av hög social status blockerat de uppåtriktade rörel
sevägarna för den bofasta befolkningen. Denna inflyttningsström skulle 
inte ha balanserats av något motsvarande utflyttningsflöde.95

De flyttningsuppgifter som Kronborg & Nilsson ger visar dock att de 
högre sociala skikten haft samma procentuella andel av utflyttningen 
som av inflyttningen. År 1910 förelåg till och med ett inflyttningsunder- 
skott för de högre sociala skikten.96 Detta borde ha underlättat - inte 
försämrat - de kvarboendes karriärchanser.

Någon definitiv förklaring till variationerna i social mobilitet mellan 
de tre städerna skall jag inte försöka ge. Av viss betydelse kan ha varit 
att de befann sig i olika tillväxtförlopp. Västerås och Örebro var båda 
starkt expansiva städer vid den aktuella tiden. Halmstad däremot var, 
som Kronborg & Nilsson också riktigt noterar, på väg ut ur en tidigare 
expansiv fas och mot ett lugnare tillväxtskede.97 Den höga strukturellt 
betingade sociala rörligheten i Västerås kan mycket väl ha haft sin bak
grund i stadens hastiga tillväxt och omvandling.

Kanske kan man se skillnaden mellan de två östsvenska städerna och



västkuststaden Halmstad som en del av ett mer övergripande regionalt 
mönster. Vad jag avser är den öst-västliga polarisering, som fick Gustaf 
Sundbärg att vid seklets början tala om skilda demografiska 
huvudområden.98 Den tunna empiri som föreligger pekar mot högre 
geografisk och social rörlighet i Mälarområdet än i andra delar av Sve
rige. Halmstad noteras för låg flyttningsintensitet (tablå 2.1) och hög 
andel kvarboende (tablå 2.2). Staden kännetecknas vidare av låg social 
mobilitet och små karriärchanser för inte minst den bofasta arbetarbe
folkningen (tabell 2.39). Mer forskning behövs dock innan regionala 
skiktningar av detta slag klart kan påvisas.

Intressant i halmstadundersökningen är dessutom iakttagelsen om 
flyttarnas jämförelsevis låga sociala mobilitet i karriärledet. Denna rör
lighet inträffar ju på andra orter än hemorten. För Halmstads del bör 
det i rätt hög grad ha handlat om utflyttningar till andra orter i västra 
Sverige. Analogt kan en stor del av utflyttningen från Västerås respek
tive Örebro ha varit riktad mot andra delar av Mellansverige. Skillna
derna i social kariärrörlighet mellan flyttarna från Halmstad å ena sidan 
samt Örebro och Västerås å den andra sidan kan också spegla ett regio
nalt mönster av ovan antytt slag.

Kalmar och trestadsstudien

Hur ser den sociala mobiliteten bland 29-30 åriga män i Kalmar under 
perioden 1930-1945 ut jämfört med karriärchanserna för 19-20 åriga 
män i trestadsstudien? Den åldersmässiga skillnaden borde i sig leda till 
sänkt styrka i den sociala mobiliteten. Gunnar Persson har funnit, att 
den sociala rörligheten bland yrkesaktiva inom stadsnäringarna avtar 
med stigande ålder. Inom agrarsektorn däremot ökar, enligt Perssons 
undersökning, den sociala rörligheten upp till 30 års ålder för att däref
ter sjunka.99 Ur Johan Söderbergs studie över sydsvensk landsbygd kan 
likaså en tendens till avtagande rörlighet med stigande ålder utläsas.100

Om man bortser från alla olikheter i forskningsdesign och jämför 
”rakt av” blir resultatet följande. Den sifferserie som Kalmar produce
rat för tidssträckan 1930 till 1945 (tabell 2.35) ansluter tämligen väl till 
trestadsstudien (tabell 2.39). Det finns inget som omedelbart antyder 
stora förändringar i den sociala rörlighetens intensitet under 1900-talets 
första hälft. Den största skillnaden består i ett något högre socialt flöde 
i Kalmar än hos jämförelseobjekten. I stort stöds emellertid uppfatt
ningen om stabilitet inom ett brett intervall.



Ytterligare näring åt stabilitetstanken ger Gösta Carlssons (1958) un
dersökning av mellangenerationsrörligheten i Sverige. Tidsmässigt 
handlar det om 1900-talets första decennier. Carlssons material har av 
Eriksson & Åkerman omarbetats och anpassats till de uppsaliensiska 
migrationsforskarnas sociala klassificeringssystem.101 Ur detta bearbe
tade material har jag räknat fram samma rörlighetsmått som ovan.

Den totala sociala rörligheten belöper till 56 procent av den maxi
mala. Siffran ligger i paritet med resultaten från trestadsstudien. Arbe
tarnas uppåtgående rörlighet stannar i Carlssons material vid 32 pro
cent. Den är av ungefär samma storlek som bland trestadsstudiens flyt- 
tare (tabell 2.40).

Internationell jämförelse

De svenska undersökningarna kan också ställas mot en del internatio
nella forskningsresultat. De bofasta arbetarnas uppåtgående karriärrör
lighet har i åtskilliga amerikanska studier pendlat mellan 10 och 20 pro
cent per decennium. Undersökningarna täcker tillsammans tiden från 
1830-talet till 1970-talet. I Thernstroms bostonstudie redovisas decen- 
nievis mellan 1920 och 1950 en uppåtgående karriärrörlighet kring 10 
procent för kvarboende arbetare. Sidney Goldsteins pionjärarbete från 
1950-talet ger i stort samma decennievisa rörlighetstal för bofasta arbe
tare. Hans undersökning avser staden Norristown.102

En uppåtgående karriärrörlighet i intervallet 10-20 procent har dess
utom uppmätts för bland andra städerna Eindhoven (Holland), Graz 
(Österrike), Bochum (Tyskland) och Rotterdam (Holland). Mätning
arna avser arbetarnas möjligheter att nå icke-manuella yrken under 
olika årtionden runt sekelskiftet 1900.103 Resultaten från trestadsstu- 
dien och min egen kalmarforskning vittnar också om att 10 till 20 pro
cent av de kvarboende arbetarna avancerade till högre sociala skikt. 
Dessa värden gäller perioder om cirka femton års längd.

I amerikanska stadsstudier registrerar arbetarna en uppåtriktade mel- 
langenerationsrörlighet på 20-40 procent mellan 1880 och I960.104 För 
kvarboende arbetare i den franska staden Marseille har William Sewell 
funnit en uppåtriktad mellangenerationsrörlighet på cirka 10 procent 
vid mitten av 1800-talet. Bland franskfödda migranter var motsvarande 
värde omkring 20 procent.105 Flera tyska städer - till exempel Bielefeld, 
Borghorst, Bochum, Berlin, Euskirchen och Köln -redovisar likaså rör
lighetstal kring 15-20 procent årtiondena runt 1900. Uppgifterna avser



uppåtgående social rörlighet mellan generationer för personer tillhö
rande ”arbetarklassen”.106

Thernstrom har i sin bostonstudie beräknat rörlighetsmått av samma 
art som jag prövat. Hans kalkyl ger följande besked om styrkan i mel- 
langenerationsrörligheten bland kvarboende bostonbor. Den totalt ob
serverade sociala rörligheten uppgick till ungefär 50 procent av den 
maximala. Det gäller konstant årtionde efter årtionde mellan 1840 och 
1930. Det sociala flödet utgjorde cirka 30 procent av den maximala rör
ligheten. Resterande 20 procent var en strukturellt betingad rörlighet. 
Även fördelningen mellan strukturell rörlighet och socialt flöde visar en 
förvånansvärd stabilitet över tiden.107

Jag skall inte närmare diskutera jämförbarheten mellan dessa spridda 
iakttagelser om social rörlighet i USA och Västeuropa. Min ambition 
har dock varit att koncentrera jämförelserna till ett område där jämför
barheten kan antas vara bättre än på många andra håll. Det gäller frå
gan om arbetarnas karriärmöjligheter. De olika utländska studier som 
här berörts avviker resultatmässigt inte särskilt markant från våra 
svenska forskningar. Det tycks kunna röra sig om ett internationellt - 
åtminstone nordamerikanskt och västeuropeiskt - långsiktigt och inom 
ett brett intervall stabilt mönster. Utrymmet för lokala och regionala va
riationer framstår samtidigt som betydande.

Mest frapperande är faktiskt Halmstads låga rörlighetstal. Av de stä
der som är upptagna i Hartmut Kaelbles sammanställning är det ingen 
som visar på så låg uppåtriktad karriärrörlighet bland bofasta arbetare 
som Halmstad. Endast omkring 1 procent av halmstadarbetarna avan
cerade. För att finna lika låga värden får man lov att söka sig till hol
ländska Eindhoven på 1850-talet eller amerikanska Poughkeepsie på 
1870-talet.108

Kvinnors rörlighet

Jag har hittills främst uppehållit mig vid männens sociala rörlighet. För 
kvinnornas del är möjligheterna till historiska jämförelser mellan städer 
och länder klart sämre. I trestadsstudien är det till exempel endast för 
Halmstads del som en kvinnokohort valts ut. Skälet till detta sakernas 
tillstånd är rätt enkel. Det är oftast svårare att identifiera och följa en 
kvinnokohort i materialet. Dessutom är kvinnornas sociala rörlighet av 
annan beskaffenhet än männens.

Av Halmstads 19-20 åriga kvarboende kvinnor växlade 45 procent so-



dal ställning mellan 1890-talet och 1910-talet.109 Kvinnorna i Halmstad 
var således betydligt mer socialt rörliga än männen. De var också något 
mer mobila än de 29-30 åriga kalmar- och mörekvinnorna under tiden 
1930-1945. Skillnaderna mellan Halmstad och Kalmarområdet kan kan
ske ”förklaras” av åldersskillnaden mellan kohorterna och därav föl
jande strukturella olikheter. Vidare täcker studierna skilda tidsperio
der.

Halmstadundersökningen antyder att kvinnor haft bättre chanser till 
social mobilitet än män. Min egen studie visar att kvinnorna i Kalmar 
haft lika goda avancemangsmöjligheter som männen. Dessa iakttagel
ser överensstämmer väl med flera sociologiska studier kring mäns re
spektive kvinnors sociala mellangenerationsrörlighet. Kvinnorna har vi
sat sig ha minst lika stora möjligheter att förbättra sina socio-ekono- 
miska positioner genom giftermål som männen haft genom yrkesväx- 
ling. Kvinnornas chanser till yrkeskarriärer har däremot varit klart be
gränsade i förhållande till männens möjligheter.110

Stad och land

Den historiskt inriktade sociala rörlighetsforskningen har i relativt hög 
utsträckning varit orienterad mot män boende och verkande i urbana 
miljöer. Den svenska agrarhistoriska forskningen har varit mycket liv
aktig under senare decennier. Den har dock inte i så hög grad ägnats åt 
social mobilitet. Av de agrarhistoriska studierna är det framförallt 
Johan Söderbergs (1978) avhandling som kan konfronteras med ovan 
redovisade stadssiffror. Inte minst därför att han arbetat med liknande 
rörlighetsmått.

Söderbergs fleningestudie antyder att den totala kariärrörligheten 
ibland överstigit 60 procent av den maximala. Resultaten avser vissa ål
dersgrupper periodvis under det tidiga 1800-talet. Samma åldersgrup
per redovisar för andra perioder en total rörlighet kring 20 procent av 
den maximalt möjliga.111

Variationerna är således stora i fleningematerialet. Tentativt pekar 
det dock mot att landsbygden kan ha haft väl så hög social karriärmobili
tet som städerna under 1800-talet. Förmodligen har variationerna varit 
betydande inte bara inom en socken utan även mellan orter. Kanske 
även mellan olika delar av Sverige. Forskningsläget är emellertid inte 
sådant, att vi idag kan göra några bestämda uttalanden på den punkten.

Den totala mellangenerationsrörligheten på svensk landsbygd under



1800-talets första hälft förefaller däremot ganska låg. Åtminstone i jäm
förelse med resultaten från trestadsstudien. I städerna har stundom en 
total rörlighet på över 60 procent av den maximala uppmätts (tabell 
2.40). I skånska Fleninge låg motsvarande värde på 31 procent, i upp
ländska Åsunda på 46 procent och i Skånings härad i Västergötland på 
47 procent.112 Landsbygdssiffrorna ligger rätt nära varandra. De ger 
knappast underlag för spekulationer om regionala variationer på 
samma sätt som resultaten från trestadsstudien.

5.6 Sammanfattning

Urbanismtesen har klarat sig mindre väl när den prövats på den sociala 
rörligheten. Skillnaderna mellan män i Kalmar och Mörebygden tende
rar att upplösas när näringsfånget konstanthålles. Stad-land avvikel
serna framstår som en följd av olikheter i näringssammansättningen. 
För kvinnornas del har inga nämnvärda variationer mellan stad och land 
överhuvudtaget kunnat upptäckas.

De variationer i manlig social rörlighet jag funnit inom Kalmarregio
nen har dessutom visat sig vara av annan karaktär än de förväntade. Ej 
heller har min studie kunnat bekräfta sådana urban-rurala olikheter 
som uppmärksammats i exempelvis tysk forskning och som närmast står 
i samklang med urbanismtesen. Den totala sociala mobiliteten har såle
des visat sig vara större - inte mindre - i Mörebygden än i Kalmar. Den 
uppåtgående rörligheten framstår som något starkare - inte svagare - i 
Möre jämfört med Kalmar. Den nedåtgående rörligheten har framträtt 
med större - inte mindre - styrka i staden än på landet. Karriärchan
serna tycks ha varit minst lika gynnsamma på landet som i staden.

Mina resultat avser i Kalmar stad respektive Mörebygden kvar- 
boende personer. Huruvida inflyttarna till Kalmarområdet uppvisar ett 
annat urban-ruralt mönster än den bofasta befolkningen kan jag inte ut
tala mig om. Om så är fallet kan bilden av olika boendemiljöers förmåga 
att åstadkomma social rörlighet förändras. Tidigare forskning visar 
bland annat, att utflyttarna från städer varit mer socialt rörliga än de 
i städerna kvarstannande personerna. De till agrara miljöer inflyttade 
individerna har däremot visat sig vara mer socialt trögrörliga än den på 
landsbygden bofasta befolkningen.

Dessa resultat speglar kanske i första hand skillnader mellan jord
brukssektorn å ena sidan samt industri/servicesektorn å den andra. Inte 
variationer mellan till exempel industriarbetare i stad och på landsbygd.



Om sådana tendenser varit för handen i Kalmarområdet, bör de ha 
medverkat till en utjämning av olikheterna i social mobilitet mellan 
jordbruk och stadsnäringar. Det fordras dock andra empiriska studier 
för att finna ut med vilken styrka en sådan tendens kan ha verkat. Om 
den överhuvudtaget förekommit.

Vid sidan av prövningen av urbanismtesen har jag diskuterat hur den 
sociala mobiliteten kan ha utvecklats i ett långsiktigt perspektiv. Sam
manställningar över europeiska och amerikanska studier ger ett allmänt 
intryck av att den sociala rörligheten varit tämligen konstant alltsedan 
1800-talets tidigare del och fram till omkring 1950. Därefter har man i 
vissa fall kunnat påvisa en ökad styrka i den sociala mobiliteten. Orsa
kerna har vanligen sökts i efterkrigstidens starka strukturella omvand
ling av samhället. Däremot finns det inga klara indikationer på att in
dustrialiseringen skulle ha vare sig påskyndat eller dämpat hastigheten 
i den sociala rörlighetens förändringstakt. Skillnader i befolkningsstor
lek, tillväxtförhållanden och strukturomvandling mellan städer tycks ej 
heller mer än marginellt ha påverkat den sociala mobiliteten.

Min analys av resultaten från trestadsstudien har lett fram till en hy
potes om att den sociala rörligheten kan ha varierat regionalt (öst-väst- 
ligt) på liknande sätt som flera andra demografiska variabler. Underla
get för en sådan hypotes är dock ännu mycket sprött och fragmentariskt. 
Iakttagelserna kan endast verifieras genom ytterligare studier. Fortsatt 
forskning kring den sociala rörlighetens utveckling och bakomliggande 
mekanismer ur ett långt tidsperspektiv är angelägen ur flera aspekter.



6. Näringsgrensväxling - ett exempel på 
horisontell rörlighet

Byte av näringsfång är en av flera olika former av horisontell rörlighet. 
Denna term utgör ett samlat begrepp för alla sidledsförflyttningar inom 
den socio-ekonomiska strukturen. Den sociala mobiliteten represente
rar däremot de vertikala rörelserna; flyttningarna upp och ned inom 
strukturen.

Bland historiker har social mobilitet rönt större uppmärksamhet än 
näringsgrensbyten och andra horisontella förflyttningar. De senare kan 
säkert upplevas som forskningsmässigt mindre spännande och drama
tiska än den sociala mobiliteten. Denna handlar mer direkt om karriä
rer, livschanser och klasstrukturen i samhället. Byte av arbetsplats, ar
betsgivare, näringsverksamhet etc kan förefalla trivialt i jämförelse med 
att klättra från exempelvis springpojke till direktör. För en enskild indi
vid kan dock en horisontell rörelse innebära en minst lika genomgri
pande förändring som en förflyttning inom den socio-ekonomiska struk
turen.

Den svenske historiker som under senare tid flitigast forskat kring ho
risontell rörlighet torde vara Rolf Torstendahl. Hans arbeten har gällt 
olika former av horisontell rörlighet inom en yrkeskår - ingenjörer och 
tekniker. Man får ingen direkt information om ortsmässiga förhållan
den.113

Tabell 2.41 : Sammanfattande mått på näringsgrensväxlingen bland 29~30 
åriga män bosatta i Kalmarområdet år 1930 och kvarboende 
i hemorten År 1945· Procenttal.

Rörlighetstyp Kalmar Möre
Total/Maximal 18 23
Strukturell/Maximal 8 7
Flöde/Maxiraal 10 16

Frekvens av byten:
Jordbruk 29 15
Industri 16 15
Service 15 35
N 117 155
Referens: SCB, Utdrag ur församlingsböcker 1930. 1945-



I tabell 2.41 presenteras en del sammanfattande mått på den manliga 
näringsgrensväxlingen inom Kalmarområdet under tiden 1930—1945. 
Uppgifterna kommer liksom tidigare från mina undersökningskohorter. 
Kvinnorna har helt utelämnats i det här sammanhanget. Det beror på 
att byte av näringsfång definitionsmässigt endast kan förekomma bland 
den yrkesverksamma befolkningen. Antalet kvarboende och såväl 1930 
som 1945 förvärvsarbetande kvinnor är så pass lågt - 19 i staden och 14 
på landet - att det inte motiverar en beräkning av näringsgrensväx
lingen. Statistisk signifikans kan ej uppnås.

Uppgifterna i tabell 2.41 tyder på att näringsväxlingen varit i stort sett 
av samma omfattning i Kalmar stad som i Mörebygden. Några signifi
kanta skillnader mellan de två ekotyperna har ej kommit fram när jag 
chi2-testat materialet.

I Kalmar tog den manliga näringsväxlingen främst formen av byten 
från jordbruk till industri och serviceverksamheter. 1 Mörebygden är 
det däremot servicesektorn som visar störst rörlighet. Där registreras 
övergångar till såväl industriella som agrara verksamheter. Det är såle
des de inom respektive ekotyp sysselsättningsmässigt minsta närings- 
sektorerna som uppvisar störst rörlighet. Det kan bero på mättekniska 
omständigheter. Men det kan också vara ett uttryck för en rörelse från 
smala till bredare arbetsmarknader med fler valmöjligheter.

Även om vertikal respektive horisontell rörlighet är två skilda före
teelser kan de naturligtvis uppträda inom ramen för en och samma för
flyttning. Så är dock inte nödvändigtvis fallet. Den ena rörelsen kan 
mycket väl företas oberoende av den andra.

I Kalmarområdet har social mobilitet inte i någon högre grad varit 
koordinerad med byte av näringsfång. Männen i Kalmar stad kombine
rade näringsgrensväxling med skifte av socio-ekonomisk grupp i något 
mindre än 30 procent av samtliga möjliga fall. Motsvarande värde för 
möremännen är drygt 20 procent. Det mesta av den sociala rörligheten 
ägde rum inom samma verksamhetsområde. Och näringsväxlingen ut
spelades vanligen inom samma socio-ekonomiska skikt. Några stora 
skillnader mellan stad och land har ej kunnat noteras. Den blygsamma 
avvikelse som uppmätts är ej statistiskt signifikant.

Det sammantagna intrycket blir att likheterna mellan stad och land 
varit mer framträdande än olikheterna. Näringsväxling är ytterligare ett 
delfält inom vilket det visat sig svårt att påvisa mer framträdande urban- 
rurala ojämnheter. Den ringa historiska forskning som bedrivits kring 
horisontell rörlighet gör att jag inte har samma ram att sätta in mina



resultat i som vid analysen av social mobilitet. Endast genom förnyade 
forskningsinsatser kan Kalmarregionens generalitet respektive specifi
citet belysas.



7. Slutsammanfattning

När man empiriskt prövar teorier i öppna system blir resultatet oftast 
att vissa iakttagelser stöder teorin, medan andra motsäger den. Det är 
med andra ord svårt att entydigt såväl verifiera som falsifiera teorier.114 
Det har bland annat att göra med svårigheterna att åstadkomma labora- 
torieliknande testförhållanden. Komparation är en väg att något be
gränsa systemets öppenhet. Långtifrån alla variabler låter sig dock kon- 
stanthållas.

En komparativ ansats har styrt min prövning av urbanismtesen. En så 
pass bred teori som urbanismtesen låter sig knappast prövas i sin helhet. 
Vad man kan göra är att på olika delfält pröva dess utsagor. Om en så
dan genomgång leder fram till att det på åtskilliga punkter finns skäl att 
ifrågasätta urbanismtesen blir naturligtvis dess trovärdighet ifrågasatt. 
Men när är en tes falsifierad? Räcker det med att kullkasta den på ett 
håll? Eller måste den falla igenom överallt? En genomgång av olika del
områden kan framför allt leda fram till ett bättre underlag för en preci
sering av urbanismtesens giltighetsområde. Det gäller både tidsmässigt 
och ämnesmässigt.

De stad-land variationer jag funnit i mitt material har till viss del upp
kommit som en följd av olikheter i vanor mellan personer verksamma 
inom olika näringsfång. Skillnaden i exempelvis total social mobilitet 
mellan Kalmar och Mörebygden försvinner helt vid ett konstanthål
lande av näringsfång. Näringsgrensväxlingen har inte heller varit signifi
kant större i staden än på landet. Analyserna av giftermål och geogra
fisk rörlighet ger motsatt besked. Där kvarstår stad-land variationerna 
till stor del efter att centrala bakgrundsvariabler konstanthållits. I viss 
utsträckning gäller detta även för arbetarbefolkningens karriärmöjlig
heter.

Urbanismtesen kan inte förklara all urban-rural variation. 1 den me
ningen får den anses falsifierad. Om man begränsar dess räckvidd till 
att omfatta delar av den varians som återstår efter att struktureffekter 
bortrensats blir bilden en annan. Urbanismtesens giltighet kan ifråga
sättas inom vissa delfält. På andra håll har den bestått den prövning den 
utsatts för. Människor av samma ålder, kön, näringsverksamhet och so- 
cio-ekonomiska kategori har ibland visat sig handla på olikartat sätt i 
skilda miljöer. Det kan inte helt uteslutas att faktorer som befolknings



storlek, befolkningstäthet och social mångfald inverkat på individuella 
beteenden.

Individers vanor kan vidare påverkas av bland annat traditioner och 
nedärvda kulturmönster. I de fall där de konstanthållna variablerna inte 
kan förklara hela stad-land skillnaden finns det utrymme för andra tolk
ningar än de som enbart är knutna till boendemiljön. Mest troligt är att 
stadsbefolkningens respektive landsbygdsbefolkningens vanor utgör en 
komplex blandning av demografiska, socio-ekonomiska, näringsmäs- 
siga, miljömässiga och kulturella faktorer. Faktorerna framträder med 
olika styrka i skilda sammanhang. Därigenom eliminerar mina bak
grundsvariabler fläckvis de aggregerade urban-rurala variationerna.

En annan intressant fråga är hur de urban-rurala mönstren faktiskt 
gestaltat sig. Även om det går att belägga signifikanta stad-land olikhe
ter kan de tänkas ha varit av annan beskaffenhet än vad urbanismtesen 
säger. Dessutom av annat innehåll än vad man schablonmässigt vanligen 
föreställer sig. Så visar sig också vara fallet. På det här området har jag 
gjort en del nya observationer, som i sin tur lett fram till nya forsknings- 
uppslag.

Landsbygdsbefolkningen - framför allt de manliga möreborna - har 
visat sig vara mindre giftermålsbenägna än stadsborna. För männens del 
skedde en omkastning runt 1930. Dessförinnan redovisade innevånarna 
i städerna högre andel ogifta och högre giftermålsålder än befolkningen 
på landsbygden. Skillnader i könssammansättning mellan stads- och 
landsbygdsbefolkningen har stärkt det observerade urban-rurala mönst
ret. Variationer i könsblandning räcker dock inte till för att förklara all 
avvikelse i giftermålsvanor.

Vidare har jag funnit att den totala sociala rörligheten bland den bo
fasta befolkningen i mina manliga kohorter varit högre på landet än i 
staden. Möjligheterna till socialt avancemang har varit minst lika goda 
i Mörebygden som i Kalmar. Gruppindelningen döljer kanske en del av 
karriärvägar och livschanser. Rörelserna inom de olika skikten kan tän
kas ha varierat mellan stad och land till stadens ”fördel”. Stadens bre
dare och mer heterogena arbetsmarknad kan framkalla effekter av detta 
slag. Kalmars horisontella mobilitet borde i så fall ha varit högre än Mö- 
rebygdens. De studier över näringsgrensbyten jag genomfört visar dock 
inte på nämnvärda oliheter mellan staden och landet. Flur andra delar 
av den horisontella mobiliteten utvecklats har det inte funnits möjlighe
ter att undersöka i det här sammanhanget.

Bland mina undersökningspersoner har jag identifierat ett geogra-



fiskt högrörligt och ett lågrörligt skikt. Det lågrörliga skiktet visade sig 
vara rikare företrätt i Mörebygden än i Kalmar. Inom den mest mobila 
delen av befolkningen flyttade dock möreborna minst lika ofta som in
nevånarna i Kalmar stad. Landsbygdsbefolkningens flyttningar skedde 
däremot vanligen i ett senare stadium av livscykeln än stadsbornas. 
Många av Kalmars inflyttare hade anlänt vid unga år tillsammans med 
föräldrarna och därefter kvarstannat.

Avslutningsvis skall jag kort beröra frågan om vilken räckvidd och 
bärkraft min undersökning kan tänkas ha. Det är ett problem med flera 
dimensioner. En första delfråga handlar om den statistiska signifikansen 
i samband med longitudinella studier (kohorter) och små undersök- 
ningspopulationer. Jag har försökt bemästra det problemet genom att 
statistiskt signifikanstesta hela undersökningsmaterialet. Det gäller så
väl urban-rurala skillnader som olikheter inom respektive ekotyp. I tex
ten har jag noggrant redogjort för när signifikanta resultat nåtts. Under
sökningens huvudresultat har utan problem klarat den statistiska signifi- 
kansprövningen.

Men även om resultaten i sig har hög grad av signifikans kvarstår frå
gan om deras räckvidd. Är mina iakttagelser tidsmässigt bundna till pe
rioden 1930—1945? Och geografiskt till Kalmarregionen? Är de med 
andra ord endast giltiga för personer födda 1900/1901 och boende inom 
Kalmarområdet år 1930 samt dessutom kvarboende fram till 1945?

Vad har exempelvis ställning i livscykeln betytt för stad-land variatio
nerna? Är mönstren annorlunda för individer som är yngre respektive 
äldre än mina kohortpersoner? Hur tidsmässigt stabila har variatio
nerna mellan stadsbornas och landsbygdsbefolkningens beteenden va
rit? Kan åren 1930-1945 ha varit en tid med alldeles speciella mönster 
till följd av exempelvis världskrisen och världskriget? Kan stad-land 
skillnader ha varit av helt annat slag i Kalmarområdet än i andra delar 
av Sverige?

Alla dessa frågor låter sig inte besvaras inom ramen för en enda (be
gränsad) undersökning. Det skulle behövas ett flertal kohorter spridda 
över tid och rum samt representerande olika stadier i människors livs
cykler. Varje sådan longitudinell studie kräver en mycket stor arbetsin
sats. En mer lättframkomlig väg är att relatera egna resultat till tidigare 
forskning. Hur långt man kan nå bestäms givetvis av hur rikhaltig till
gången på tidigare forskningsresultat är.

Det svenska forskningsläget kring livsmönster i stad och på land är 
mycket tunt. Forskningarna har vanligen ej haft karaktären av en syste



matisk prövning av urban-rurala olikheter och deras bestämningsfakto
rer. Man kan emellertid söka sammanställa resultat ur tidigare forsk
ning för att spåra eventuella urban-rurala variationer.

De sammanställningar ur nationell och internationell litteratur jag 
gjort pekar bland annat mot en långsiktig stabilitet i den geografiska och 
sociala rörlighetens intensitet. Under tiden efter andra världskriget har 
möjligen den sociala mobiliteten ökat något. Faktorer som städers stor
lek, industrialiseringen, strukturomvandlingens hastighet, världskrig, 
omfattande ekonomiska kriser etc tycks på längre sikt ha haft rätt liten 
inverkan. Den stabilitet som refererade undersökningar vittnar om rör 
sig dock inom ett brett intervall. Det finns gott om utrymme för lokala 
variationer. Den sociala och geografiska rörlighetens tendens till lång
siktig stabilitet talar för att även urban-rurala mönster varit bestående 
över rätt lång tid.

Den geografiska rörligheten tycks ha haft en öst-västlig polarisering 
liknande den som observerats för andra demografiska variabler. Det 
gäller exempelvis giftermålsvanor och fruktsamhet. Inom respektive 
landsdel är det svårt att på kommunnivå avläsa några systematiska stad
land skillnader. Min analys tyder snarare på, att den geografiska rörlig
heten varierat starkare mellan olika delar av Sverige än mellan stad och 
land inom respektive region. Regionalismtesen - uppfattningen att re
gionala skillnader är överordnade urban-rurala variationer - har på den 
här punkten bekräftats. Något genomgående stöd för regionalismtesen 
har jag däremot inte kunnat finna. Giftermålsvanorna har varierat star
kare mellan stad och land inom länen än mellan länen och riksgenom
snittet.

En prövning av regionalismtesen kräver ett någorlunda lättåtkomligt 
material med bred geografisk täckning. Problematiken har bäst kunnat 
belysas för civilståndet. Därutöver i någon mån vid analysen av flytt- 
ningsvanorna. Tecknen på en öst-västlig regionalisering av den sociala 
rörligheten är relativt få och svaga. Men forskningsvolymen är också 
betydligt tunnare. Där finns ej heller något lättbearbetat materia! med 
vid geografisk räckvidd. Några bestämda uttalanden om vare sig regio
nal särutveckling eller urban-rurala mönster är det därför ännu för tidigt 
att göra.

Ett annat viktigt förhållande som belysts genom denna studie är kom
plexiteten i de urban-rurala mönstren. Det gäller till exempel hur 
mönstren varierat mellan olika delfält inom en region under en och 
samma tidsperiod. Vissa iakttagelser har således stött urbanismtesen.



Andra rön har visat stad-land olikheter i motsatt riktning än de förvän
tade. I ytterligare andra fall har inga som helst skillnader mellan Kalmar 
och Möre kunnat beläggas. De regionala särarternas styrka visavi de ur- 
ban-rurala mönstren framträder också på olika sätt hos de studerade va
riablerna.

Det är lätt och inte alltför ovanligt att halka in i schablonföreställ
ningar om skillnader i attityder och vanor mellan stadsbor och lands
bygdsbefolkning. Efter det sena 1800-talets industrialisering uppfattas 
landsbygden ej sällan som kraftlös. Den skall gradvis ha blivit en allt 
större belastning på samhället. Städerna och tätorterna däremot anses 
representera samhällsomvandlingens expansiva drag. Dit har lands
bygdsbefolkningen lockats. Där har möjligheterna till exempelvis indi
viduella karriärer och framgång varit som störst.

För det tidiga 1800-talet och perioden före den storskaliga industriali
seringen är bilden den omvända. Städerna har då ofta uppfattats som 
tärande på samhällskroppen. De har enbart kunna överleva tack vare 
en produktiv och expansiv landsbygd. De orkeslösa städerna har stän
digt fyllts på med rurala resurser.

Båda dessa, här grovt skisserade, uppfattningar är säkert var och en 
på sitt sätt riktiga. Men de behöver också nyanseras. Det kan ske inte 
minst genom intensivstudier över geografiskt begränsade områden. 
Därigenom kan stad-land mönstrens utseende och variationer bättre be
stämmas än om man enbart arbetar på aggregerade nivåer.

Min studie tyder på, att det kan ha funnits en rätt betydande social 
dynamik hos befolkningen i Mörebygden under 1900-talets första del. 
Både bland kvarboende och flyttare handlar det om processer, som ver
kat i olika riktningar och som är sammanflätade i komplexa urban-ru- 
rala mönster.





DEL 2.
NÄRHET OCH UTRYMME:
DET KALMARITISKA 
STADSLANDSKAPET OCH DESS 
FÖRÄNDRINGAR 1930-1970





1. Forskningsområdet

Min andra kalmarstudie handlar om förändringar inom svensk stads- 
bygd. Naturligtvis inte alla tänkbara förändringar. I focus står särboen- 
dets historiska utveckling. Vidare frågan om arbetsplatsernas placering 
inom det urbana rummet. Ett syfte med undersökningen är att utröna 
hur differentieringsmönstren sett ut. Ett annat syfte är att söka belysa 
de krafter som strukturerat och organiserat stadslandskapet. Huvudfrå
gorna kan formuleras på följande vis.

* Hur har befolkning och arbetsplatser varit fördelade inom Kalmar
stad?

* Vilka förändringar har inträffat i dessa fördelningar över tid?
* Vilka mekanismer kan tänkas ligga bakom observerade förskjut

ningar?

Mina empiriska observationer är i huvudsak koncentrerade till två tid
punkter: 1930 respektive 1970. För vart och ett av dessa två år har jag 
undersökt var olika skikt av Kalmars befolkning haft sin bosättning. 
Dessutom till vilka delar av staden olika typer av arbetsplatser varit lo
kaliserade. Undersökningen inramar en specifik fas i den svenska sam
hällsomvandlingen. Denna epok kallas ibland för delaktighetskapita- 
lism. Den kännetecknas bland annat av hög urbaniseringstakt.1 Min för
hoppning är att kunna visa om, och i så fall hur och varför, stadsbygdens 
organisatoriska uppbyggnad och struktureringsmonster förändrades 
under en tid av genomgripande samhällsomvandling.

När mätpunkterna ligger på ett tidsavstånd av fyrtio år finns en viss 
risk att eventuella mellanliggande mönster döljs. I det här fallet menar 
jag dock, att den faran är relativt obetydlig. De strukturer jag diskuterar 
är förhållandevis stabila på kort sikt och på lång sikt trögrörliga. Det är 
en följd av att det tar lång tid att bygga upp fysiska miljöer. Det är dess
utom kostsamt. En ort måste leva med sina investeringar i den byggda 
miljön under lång tid framöver. 1 den mån det går att urskilja olikartade 
fördelningar vid periodens början respektive slut är därför sannolikhe
ten stor för att det handlar om en övergång från ett tillstånd till ett annat 
utan några mellanliggande lägen.

Däremot kan jag inte exakt ange när ett nytt mönster är färdigutveck
lat. Det kan vara 1970 eller tidigare. Detta är dock ett mindre problem



i sammanhanget. Viktigare är att förändringar sker gradvis och lång
samt. En fyrtioårsperiod kan högst rymma två mönster.

Några linjer i tidigare svensk forskning

Problematiken kring stadsbygdens organisering och skiktning är inga
lunda ny. Den kan snarare betecknas som ”klassisk”. Inom svensk 
stadshistoria är den emellertid rätt sparsamt företrädd. När svenska his
toriker undersökt städers inre förhållanden har det vanligtvis varit en 
lokalpolitisk tematik som stått i förgrunden. Inte frågan om ”vem som 
bodde var” eller ”vem som arbetade var”. Det är fortfarande en central 
och viktig uppgift att utforska hur städerna ordnat sina inre politiska 
angelägenheter och det finns all anledning att ta nya tag på det området. 
Men det är också viktigt att anlägga fler aspekter än de rent lokalpoli
tiska vid ett utforskande av städernas inre förhållanden - ”samhället i 
staden”.2

Städernas bebyggelsehistoria är vid sidan av lokalpolitiken ett ofta 
återkommande tema inom den stadshistoriska genren. Under senare 
decennier har den bebyggelsehistoriska forskningen varit mycket livlig. 
Det gäller inte minst utforskandet av hur städer och andra tätorter be
byggts. Forskningsinsatserna har huvudsakligen styrts av en konstveten
skaplig tradition. Denna inriktning har bland annat medfört att arkitek
tur och enskildheter i stadsbilden ofta dominerat över mer samhälls
strukturelit anlagda perspektiv.3

Frågan om stadslandskapets organisering och strukturering har istäl
let främst utforskats av geografer och sociologer. Det hindrar inte, att 
det i flera fall rör sig om historiskt orienterade arbeten. Ett svenskt stan
dardverk inom detta viktiga forskningsfält är William William-Olssons 
studie över Stockholms inre differentiering 1860-1930 (1937). Ett annat 
vägröjande arbete är Lennart Améens doktorsavhandling kring domän
struktur och stadsbebyggelse (1964). Bland äldre banbrytande arbeten 
kan även framhållas Börje Hanssens undersökning av sociala och eko
nomiska regioner i Simrishamn 1880-1945 (1949) samt ortsanalyserna i 
Gregor Paulssons ”Svensk stad” (1953). De senare har troligen också 
utförts av Hanssen.4

Till de få ”äkta” historiker som engagerat sig i frågan om stadsbyg- 
dens socio-ekonomiska strukturering hör uppsalateamet Bo Kronborg 
och Thomas Nilsson. De har i en kort uppsats behandlat boendefördel- 
ningen i Halmstad kring sekelskiftet 1900 (1977). Thomas Nilsson åter-



vänder, i sällskap med Bo Öhngren, till samma problematik sedd ur ett 
längre tidsperspektiv (1860 och framåt) i ett av sina bidrag till Halm
stads historia (1987). En annan större studie från senare år är Kennet 
Johansson med fleras (1988) kartläggning av differentieringsmönstren i 
Växjö stad vid slutet av 1800-talet.

För historikerna är det oftast det sena 1800-talet som stått i blick
fånget. Så är även fallet i två uppsatser av Carl-Göran Andrae (1975, 
1984) kring uppsaliensiska särboendemönster. Uppsala uppmärksam
mas likaså i konstvetarna Nils Ahlbergs och Thomas Halls (1983) kart
läggning av var inom staden bland annat olika yrkesgrupper varit bo
satta under förindustriell tid (cirka 1750-1850).

En geografisk studie från senare decennier med mer uttalade histo
riska ambitioner är Sven och Kerstin Godlunds (1972) undersökning av 
Norrköping. Anders Järnegrens och Fosco Venturas (1977) avhandling 
om Råås, Arlövs och Kopparbergs förändringshistoria förtjänar också 
nämnas liksom Sture Lövgrens avhandling ”Så växer tätorten” (1986). 
En bra översikt ger Henrik O Anderssons (1977) bok om tätorternas 
bebyggelsestruktur och dess förändringsmönster.

Till forskningsfältet hör vidare Jan Nyströms avhandling”Stockholms 
stadsland" (1990). Nyström analyserar bland annat befolknings- och be
byggelsespridningen inom storstadsområden. Men även demografi, lev
nadsvillkor och bebyggelse inom Stockholmsregionens utkanter. I tid är 
Nyströms undersökning avgränsad till 1970- och 1980-talen och den har 
inget uttalat historiskt perspektiv.

Ytterligare exempel på centrala arbeten inom det bebyggelsehisto
riska fältet med storstadsanknytning är Ingemar Johanssons (1974, 
1987) och Göran Sidenbladhs (1981) böcker om Stockholmsområdets 
bebyggelseförändringar respektive planering. Från senare decennier fö
religger överhuvudtaget en relativt omfattande litteratur kring kommu
nal planering, urban markkonsumtion, urban markanvändning, bo- 
stadsbyggnation och likartade frågor. Det är dock mer sällan någon dju
pare historisk analys förekommer.

Avsikten är inte att ge någon fullständig bibliografi över historiskt in
riktade arbeten kring stadslandskapet och dess strukturella föränd
ringar. För den som söker en större litteraturlista kan jag hänvisa till de 
av Stads- och kommunhistoriska institutet utgivna Revyerna över stads- 
och kommunhistoria.5 Tilläggas skall att den nyligen avslutade Stor- 
stadsutredningen, liksom den tidigare statliga Boendeutredningen, äg-
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nat viss uppmärksamhet åt bland annat boendesegregationen eller det 
sociala särboendet.6

Samma problematik har berörts i flera sociologiska avhandlingar från 
1980-talet. Till dessa hör Lillemor Andersson-Brolin (1984), Berth Da- 
nermark (1983) och Marja Walldén (1981,1985). Danermark har senare 
tillsammans med Tord Jacobson återkommit till frågan om det sociala 
särboendets förändringar under 1970-talet.7 Bland svenska sociologer 
är det dock främst Carl-Gunnar Janson (1987) som bearbetat frågan ur 
ett historiskt perspektiv. Janson skiljer sig dessutom från flertalet av 
sina sociologkollegor i fråga om synen på det socio-ekonomiska sär
boendets förändring under efterkrigstid. Till denna intressanta fråga 
återkommer jag längre fram.

Den internationella forskningen kring städernas inre socio-ekono
miska strukturering har, liksom den svenska, i hög grad formats av geo
grafer och sociologer. De internationella forskningsinsatserna är minst 
sagt rikliga. Mångfalden bidrar till att göra området något svåröver
skådligt. Ur detta mäktiga forskningsfält skall jag försöka lyfta fram 
några linjer i form av teoribildningar och modellbyggen som diskuterats 
flitigt. De har därmed i hög grad kommit att profilera ämnesområdet. 
De teoretiska diskussioner som förts på internationell botten har i hög 
grad påverkat den svenska forskningen. Jag kommer i den fortsatta tex
ten att väva in några svenska bidrag till den principiella diskussionen. 
Dessutom kommer frågan om hur svenska erfarenheter empiriskt för
håller sig till vissa teoretiska modeller att kort beröras.

Cirkelteorin

Stadslandskapets socio-ekonomiska skiktning utgjorde ett centralt 
forskningsområde inom den klassiska humanekologin, även kallad Chi- 
cagoskolan. Ur denna tradition stammar Ernest Burgess välkända kon
centriska stadsmodell. Ett tätbebyggt samhälle består hos Burgess av 
en serie koncentriska zoner med olika markanvändning, bebyggelse och 
befolkningskategorier. 1 kärnan finns det centrala affärsdistriktet. 
Längst ut i periferin hör pendlarna hemma. Mellan centrum och periferi 
är boendet fördelat på så sätt att social status växer med avståndet från 
stadskärnan (figur 3.1).

Den fria konkurrensen mellan individer om rummet anses tillsam
mans med andra ekonomiska lagar och det naturliga urvalet utgöra 
några av de grundläggande faktorerna bakom boendespecialiseringen.



Figur 3.1:
Cirkelmodellen

1. Centrala affärsområdet
2. Partihandel och industri
3. Bostadsområde för lägre klasser
4. Bostadsområde för medelklass
5. Bostadsområde för överklass
6. Pendlarzon

Enligt Burgess och Chicagosociologin finns det en slags naturlig balans 
mellan de olika cirklarna. När jämvikten rubbas initieras en process av 
fysisk succession. Den innersta cirkeln utvidgar sitt territorium genom 
att invadera delar av grannzonen. Denna tränger i sin tur in i nästa zon 
etc. Processen avslutas först när den fria konkurrensen och det naturliga 
urvalet återskapat ett nytt jämviktsläge.8

Den klassiska humanekologin har utsatts för en omfattande kritik. 
Opponenterna har bland annat menat att Chicagosociologerna försökt 
göra det historiskt och lokalt specifika till generella drag i stadsutveck
lingen. En annan typ av kritik har riktats mot vad man ansett vara en 
overbetoning av de ekologiska strukturernas roll i sammanhanget. Man 
brukar tala om ekologisk determinism. Samtidigt skulle individernas 
egna möjligheter att fritt välja bostadsområde ha underskattats.9 Även 
om Chicagoskolans idéer kritiserats intensivt har de haft och har fortfa
rande ett stort inflytande på forskningen kring stadslandskapets organi
sering och strukturering.10



Burgess cirkelteori är i första hand en idealtypisk beskrivning av och 
förklaring till den industriella stadens socio-ekonomiska skiktning. För 
att beskriva och förklara boendespridningen inom det äldre (för-indust- 
riella) stadsväsendet brukar ofta en annan idealtyp - den omvända cir
kelteorin - nyttjas. De olika socio-ekonomiska befolkningsgrupperna är 
där, i jämförelse med Burgess cirkelteori, omvänt relaterade till avstån
det från stadscentrum. De högre skikten bebor således stadens centrala 
delar, medan arbetarbefolkningen och det övriga så kallade ”småfolket” 
fylkas i periferin.11

En viktig orsak till uppkomsten av den för-industriella stadens spe
ciella boendestruktur anses vara bristen på snabba transportmedel. I en 
sådan situation prioriteras centralt boende framför perifert boende. 
Och ”överklassen” har de största möjligheterna att hävda sina centrali- 
tetsanspråk. En annan viktig orsak har sökts i behovet av att kontrollera 
den lokala maktapparaten. Administrativa, politiska, religiösa, kultu
rella och andra viktiga maktinstitutioner var vanligen citylokaliserade. 
Bosättning i institutionernas närhet underlättade maktmedlens över
vakning. I den för-industriella staden var således centrumboende både 
säkrare och bekvämare än utkantsboende. Samtidigt kunde det inne
bära större risker framförallt i samband med bränder och epidemier.12

En i internationell litteratur omdiskuterad fråga är vid vilken tid
punkt det (väst)europeiska stadsväsendet bytte idealtyp. När inträffade 
övergången från den för-industriella modellen, med ”överklassen” sam
lad i de centrala bostadskvarteren, till en modernare modell? Den se
nare karaktäriseras bland annat av ett mera utspritt överklassboende. 
Till den moderna modellen hör också att ställning i livscykeln (ålder) 
blivit en viktig struktureringsvariabel vid sidan av socio-ekonomisk till
hörighet. Och vidare ett mer specialiserat boende samt en starkare 
funktionsuppdelad stadsbygd. Vanligtvis vill man förlägga skiftet till 
1800-talets senare hälft och sätta det i samband med industrialiseringen 
och den teknologiska utvecklingen.

De tekniska förändringarna resulterade bland mycket annat i snab
bare och bekvämare kommunikationer. Det blev därigenom möjligt för 
de välsituerade att bosätta sig i en naturskön trakt på lämpligt resav- 
stånd från stadscentrum. De tekniska nyheterna ekonomiserade dess
utom storskaliga lösningar inom exempelvis varutillverkning, handel 
och transporter. Detta bidrog i sin tur till genomgripande förändringar



av både den fysiska och sociala stadsmiljön. Arbetsplatserna blev fler, 
större, mer ytkrävande och kanske mer miljöpåverkande än tidigare.13 
Genom sin storlek drog arbetsställena vidare nya befolkningsgrupper 
till städerna. Det var dock inte bara genom nettoinflyttning som stä
derna kraftigt utökade sina befolkningstal. En minst lika betydelsefull 
tillväxtfaktor var de ordentligt stärkta födelseöverskotten.14

Förändringarna i samband med industrialiseringen under 1800-talet 
bidrog till en kraftig fysisk utvidgning av stadsområdet. De bidrog också 
till stadsbygdens inre omstrukturering. Den politiska demokratiserings
processen innebar dessutom att det efter hand inte längre var lika viktigt 
med centralt boende för att kontrollera och styra maktens institutio
ner.15

Enligt en annan tolkning skulle övergången från en äldre till en mo
dernare modell ha ägt rum först i samband med det post-industriella 
samhällets framväxt, dvs under 1900-talets första hälft. Den grundläg
gande orsaken har sökts i allmänna konsumtionsförändringar i samband 
med övergången mot efter-industrialism. Processen skulle ha krävt och 
åtföljts av en alltmer specialiserad markanvändning. Och i socio-ekono- 
miskt avseende tilltog särboendet.16

Flera medelstora svenska städer tycks ännu vid sekelskiftet 1900 ha 
haft en socio-ekonomisk boendefördelning som närmast stått i sam
klang med den omvända cirkelteorin. De väletablerade skikten befol
kade således städernas centralare delar. Arbetarna hade en förhållande
vis perifer bosättning. Dessa erfarenheter pekar mot en sen (eventuell) 
övergång till en modernare ekologisk stadsform.17 Andra studier tyder 
på att arbetarbefolkningen bott perifert även vid seklets mitt och ända 
in på 1970-talet.18

Cirklar, stråk, sektorer och öar

Lennart Améen beskriver i sin ovannämnda bok ”Stadsbebyggelse och 
domänstruktur” (1964) tre hypotetiska stadsmodeller. De kan beteck
nas som en för-industriell, en industriell respektive en efter-industriell 
typ (figur 3.2). Den för-industriella modellen har en social boendeför
delning av samma slag som den omvända cirkelteorin. Améens för-in- 
dustriella modell är dock inte helt koncentrisk. Den perifera bosätt
ningen ligger i stråk utmed infartsvägarna till staden.

Linder industrialiseringsskedet inträffade, enligt Améen, en speciali
sering och funktionsuppdelning av stadsbygden. Arbetarförstäder växte
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upp i anslutning till de äldre stråken med ”småfolksbebyggelse” i städer
nas utkanter. På något längre avstånd från den förtätade bebyggelsen 
återfinner man ”överklassens” förortsbosättning. Stadens ekologiska 
struktur ändrar således hos Améen karaktär vid denna tid. Den får ett 
utseende som påminner om Burgess cirkelteori. Fortfarande är det dock 
ingen ren koncentricitet utan en blandning av cirklar, sektorer och 
stråk.

Den industriella modellen tar hos Améen form under slutet av 1800- 
talet och består fram till cirka 1930. Vid den tiden övergick industrialis
mens liberalistiska stadsbyggnadsepok i en mer samhällsdirigerad fas. 
Efter 1930 har utrymmet mellan stadskroppen och de äldre förorterna 
fyllts igen med bostäder och andra byggnader. Dessutom har ny bebygg
else tillkommit utanför de äldre förorterna men i direkt anslutning till 
den sammanhängande stadsbebyggelsen.

På ännu längre avstånd från centrala staden och skild från den sam
manhängande tätortsbosättningen ligger de förorter som tillkommit ef
ter 1930. Inom den sammanhängande bebyggelsen varvas på samma sätt 
som tidigare cirklar med sektorer. Insprängt däri finns isolerade öar 
med en specialiserad bosättning, som klart skiljer sig från den närmsta 
omgivningen. Industriområdena söker sig i Améens modell kilformigt 
in mot centrum. Industriella arbetsplatser finns därutöver, blandade 
med bostäder, i en ring runt centrum.19

I spåren efter Ernest Burgess och Chicagoskolan har det utvecklats 
en rad olika modeller för att beskriva och förklara den moderna stadens 
ekologiska form. En av de mer kända är Hoyts sektorteori, som formu
lerades i slutet på 1930-talet. Enligt Hoyt växer staden inte koncentriskt 
utan radiellt utefter kommunikationslederna. Stadsbygden kan spaltas 
upp i ett antal kilar eller "tårtbitar” och varje del har sin speciella funk
tion. Överklass, medelklass och arbetarklass bor sektoriellt istället för 
cirkulärt åtskilda.20

Såväl cirkel- som sektorteorin förutsätter att staden växer utifrån en 
ursprunglig kärna. Enligt en annan av de klassiska modellerna - fler- 
kärnemodelien - sker tillväxten istället parallellt kring flera kärnor. 
Runt varje tillväxtpunkt utvecklas det ett speciellt mönster beroende på 
områdets särskilda tillgångar och förutsättningar.21

Flerkärnemodellen kan liksom sektorteorin ses som en förfining av 
den ursprungliga cirkelteorin. Det är fullt möjligt att sätta samman delar 
av de nämnda modellerna i nya kombinat på likartat sätt som hos Len
nart Améen. Litteraturen innehåller flera exempel härpå. Stadsbygden



framstår ibland, på låg aggregeringsnivå, som en rätt svåröverskådlig 
mosaik av cirklar, kilar och öar.22

På högre aggregeringsnivåer blir bilden ofta betydligt skarpare. I 
Améens efterföljd har Henrik O Andersson sammanställt en typmodell 
för att beskriva den ekologiska strukturen i en modern svensk tätort. 
Andersson arbetar med fyra zoner: kärna, bostadszon, tungtransport- 
zon och institutionszon. Det centrala stadsområdet (kärnan) omges av 
en koncentriskt formad bostadszon. Efterhand övergår denna i mer åt
skilda bebyggelsegrupper sektoriellt formade och anslutna till kommu
nikationsleder. På en lägre detaljeringsnivå framträder emellertid även 
den cirkelformade bostadszonen som sektoriellt uppbyggd kring det 
överordnade väg- och gatunätet.

Till kärnan ansluter vidare tungtransportzonen. Där ingår bland an
nat leder för tunga materialtransporter, anläggningar för tung material
hantering samt fabrikslokaler. I orter med järnvägsförbindelser utgör 
dessa normalt ryggraden inom tungtransportzonen. I kuststäder anslu
ter järnvägen vanligen till hamnen. Dessutom är de stora vägarna i all
mänhet på något vis förenade med hamn och järnväg. Tungtransportzo-

Figur 3.3:
Schematisering av Henrik
O. Anderssons typmodell

1. Kärnan
2. Tungtransportzon
3. Institutionszon
4. Bostadsområden



nen är oftast som smalast där den möter kärnan för att därefter vidgas 
med växande avstånd från stadscentrum. Den kan anta formen av en 
sektor, en trumpet eller ett timglas.

I särskilda stråk inom bostadszonen eller som sektorer genom den
samma återfinns områden med sammanhängande institutionsbebyg
gelse. Till den förtätade bebyggelsens ytterområden är i allmänhet, ge
nom vägnätets sträckning, stadsdelscentra med hög tillgänglighet lokali
serade. Kring sådana subcentra kan speciella mönster utformas, vilka 
ger tätorten en flerkärnig struktur.23

Anderssons typmodell kombinerar även den fragment ur de klassiska 
stadsmodellerna. Den ger däremot inget besked i fråga om boendets so- 
cio-ekonomiska spridning över stadslandskapet. I den litteratur som be
handlar den moderna stadens sociala särboendemönster har flera olika 
forklaringsfaktorer anförts. Sociologen Göran Lindberg har fört sam
man varianterna i tre huvudkategorier.

För det första marknadsprincipen. Denna innebär i korthet att det 
primärt är boendekostnader och inkomstnivåer, som bestämmer var en 
familj bosätter sig i staden. Ekonomiska förhållanden är alltså avgö
rande. Vid sidan därav talar Lindberg om grannskapsprincipcn jämte 
minsta ansträngningens princip. Enligt den senare söker varje individ 
finna en bostad så nära sin arbetsplats som möjligt. I ett sådant läge 
kommer arbetsplatsernas lokalisering att i hög grad bestämma stadsbyg- 
dens boendemässiga strukturering. Följer man grannskapsprincipen 
formas och reproduceras däremot ett områdes boendestruktur huvud
sakligen genom hushållens flyttningar inom staden. Stadsbornas flytt
ningar antas vara kortväga och företrädesvis äga rum inom den stadsdel 
där de redan bor.24

Historiskt-strukturella teorin

Bostädernas storlek och standard samt stadsförnyelseprocessen är 
andra faktorer som kan vara av betydelse för en förståelse av det sociala 
särboendets dynamik. Det sätt på vilket en viss stadsdel bebyggs respek
tive förnyas kommer att i hög grad determinera den framtida bosätt
ningen. Variabler av detta slag spelar en viktig roll i William Alonsos så 
kallade historiskt-strukturella teori om stadens form.

I Alonsos version flyttar höginkomsttagarna ut från stadens äldre de
lar i takt med att byggnadsbeståndet och lägenheterna förslits. Om man 
inledningsvis tänker sig att dessa äldre bostäder var centralt belägna,



så sker den första utflyttningen till nyuppförda bostäder i stadsbygdens 
utkanter. De av höginkomsttagarna övergivna och centralt belägna 
byggnaderna fylls nu på med människor ur de lägre samhällsklasserna. 
Här sker således en växling från det mönster som den omvända cirkel
teorin postulerar till den struktur som cirkelteorin beskriver.

Efterhand saneras och renoveras det centralt belägna och nedslitna 
bostadsbeståndet. Det blir på nytt attraktivt för höginkomsttagare. En 
ny och avsevärt högre boendekostnadsnivå stöter dessutom effektivt 
bort den fattigare delen av stadsbefolkningen. Stadsförnyelseprocessen 
kommer på så sätt att bidra till ett återupprättande av det äldre boende- 
mönstret.

Det renoverade bostadsbeståndet förslits så småningom på nytt och 
boendekvaliteten sjunker. Höginkomsttagarna tenderar därför, enligt 
Alonso, att än en gång välja bostäder utanför centrumområdet. Denna 
gång flyttar de inte nödvändigtvis till nyuppförda bostäder i stadens pe
riferi utan istället till nästa ring av renoverade fastigheter.25

Hos Alonso cirkulerar således ”överklassen”, liksom de lägre befolk
ningsskikten, runt inom stadsbygden i takt med att bostadsbeståndet 
förslits respektive renoveras. Det gör att vi ibland finner de väletable
rade grupperna i citybaserade lägenheter. Vid andra tillfällen är de bo
satta i periferin eller på halvdistans från centrum räknat.26

Alonso riktar genom sin modell i hög grad uppmärksamheten mot 
själva stadsbyggnadsprocessen, men också mot tillgången på bostäder 
av varierande storlek och standard. Sådana faktorer för en mer undan
skymd tillvaro i de klassiska modellerna. Ytterst blir det hos Alonso det 
ekonomiska och politiska spelet kring stadsbyggnationen som bestäm
mer stadsbygdens struktureringsmonster.27

Frågan om vad som händer med befolkningssammansättningen i ett 
bostadsområde som genomgått kraftig sanering och renovering har be
lysts i några svenska studier. Vanligen är det förändringar i Stockholms 
innerstad som undersökts. Bilden är rätt enhetlig och står i god överens
stämmelse med Alonsos historiskt-strukturella modell. Författarna har 
dock inte själva åberopat just den modellen. Efter att fastigheterna re
noverats har barnfamiljer flyttat in, medan såväl äldre som yngre en
samstående personer flyttat ut. Ålderssammansättningen har därmed 
ändrats. Andelen barn jämte personer inom intervallet 25-44 år har ut
vidgats. Åldersgrupperna 15-24 respektive över 44 år har minskat i mot
svarande mån. I socio-ekonomiskt avseende har saneringen inneburit



att de lägre socialgrupperna lämnat bostadsområdet. De har vanligen 
ersatts av familjer ur de mer välsituerades krets.28

Arbetsplatsers lägen

Problematiken kring stadens form och stadsbygdens organisering kan 
delas upp i åtminstone tre större delområden. För det första: särboen- 
dets karaktär. För det andra: relationerna mellan arbetsplatsområden 
och bostadszoner. För det tredje: verksamheternas lokalisering inom 
tätortsbebyggelsen. Jag har hittills främst uppehållit mig kring de två 
först nämnda delfälten. Nu skall jag kort beröra olika forskningsrikt
ningar inom det tredje området.

Enligt den traditionella uppfattningen är det i första hand lokalhyran 
och dess variationer som styr företagen i deras val av lokaliseringsplats 
inom staden. Hyran tankes normalt nå sin högsta nivå i stadens mest 
centrala delar. Den sjunker därefter med växande avstånd från city. 
Alla verksamheter är dock inte lika angelägna om en citylokalisering. 
Detta är bland annat en följd av olikheter i såväl arealanspråk som krav 
på marknadstillgänglighet. Till stadens kärna kommer de arbetsplatser 
att söka sig, som är mest villiga att betala den höga kostnaden för ett 
cityläge. De kan dessutom förväntas ha störst behov av en sådan 
placering.29

I senare tids forskning har intresset mer riktats mot samhällets tek
niska och ekonomiska omvandling än mot lokalhyrans variationer. Ra
tionaliseringar, automatiseringar, nya system för produktion av varor 
och tjänster, nya distributionssätt, ny försäljningsteknik, ändrad arbets
organisation och andra likartade faktorer har kraftfullt bidragit till att 
förändra olika områdens lämplighet som lokaliseringsplats för vissa 
verksamhetstyper.

En särskilt betydelsefull följdeffekt av de teknologiska och ekono
miska förändringarna har varit ett kraftigt stigande arealbehov. Kon
sumtionen av mark- och lokalyta per sysselsatt har under efterkrigstid 
ökat betydligt inom de flesta näringsfång. Men även utanför arbetsplat
serna har arealanspråken ökat påtagligt. Det gäller exempelvis krav på 
mark för parkeringsplatser åt anställda och besökande. Kraven på ut
rymmen för lastbilstrafik, bland annat för att denna smidigt skall kunna 
anlöpa lastkajer och liknande fasta transportanläggningar, har likaså 
växt. Allt detta har kommit att avsätta tydliga spår i stadsbygdens 
form.30



Variationer i arealanspråk är en viktig komponent som kan bidra till 
att förklara olika verksamheters placering inom den förtätade bebyggel
sen. En annan central faktor är tillgängligheten eller kontaktbehoven. 
Även dessa är av varierande natur. De framträder med olika intensitet 
i skilda situationer. För vissa verksamheter är exempelvis kontakterna 
med kunder av avgörande betydelse. Andra verksamheter är främst be
roende av närhet till transportleder och fasta transportanläggningar som 
hamn, järnvägsstation, godscentral med flera.

Kontaktbehoven spelar en vital roll i bland annat Folke Kristenssons 
så kallade principmodell. Enligt Kristensson lokaliseras de urbana verk
samheterna till i huvudsak tre zoner. Stadskärnan - den första zonen - 
är förbehållen företagen med de starkaste kontaktbehoven och med re
lativt små transportbehov. På halvdistans från cityområdet - den andra 
zonen - etablerar sig verksamheter med något lägre kontaktberoende 
och med något större kommunikationsbehov. Väg- och gatuförbindel- 
serna mellan detta halvcentrala läge och andra delar av staden och re
gionen är goda. I området mellan city och det halvcentrala bandet av 
arbetsplatser utvecklas bostadsområden av olikartad beskaffenhet. I 
stadsbygdens utkant - den tredje zonen - samlas verksamheterna med 
förhållandevis låga kontaktbehov, men stort transportberoende. Där 
tillkommer också ytterligare bostadsområden.31

Strukturalism

Sambanden mellan de mer allmänna samhällsförändringarna och sta
dens ekologiska form har uppmärksammats ordentligt under senare de
cennier. Viktiga bidrag till den diskussionen har kommit från bland 
andra de så kallade moderna urbansociologerna. Företrädare för denna 
riktning har livligt argumenterat för nödvändigheten av att sätta in den 
urbana utvecklingen i sitt samhälleliga sammanhang. Varken individu
ella agenter eller kulturella omständigheter kan, menar man, studeras 
lösryckta ur den samhälleliga helheten. Generaliserande modeller av 
gängse idealtypiskt snitt har den moderna urbansociologin däremot inte 
strävat efter att utveckla. Tvärtom, moderna urbansociologer har van
ligtvis intagit en restriktiv hållning till starkt formaliserade beskriv
ningar av befolkningens och verksamheternas spridning inom det ur
bana rummet. De har i högre grad varit intresserade av att lyfta fram 
variationerna mellan städer än att peka ut de gemensamma, idealty
piska dragen.32



Manuell Castells - en av de mest omtalade moderna urbansociolo
gerna — har kraftfullt understrukit den nämnda variansen. Han menar 
bland annat, att boende- och lokaliseringsmönstren vid en och samma 
tidpunkt skiljer sig åt mellan snabbt växande respektive långsamt väx
ande städer. Variationer finns dessutom mellan stora och små städer 
samt mellan äldre (medeltida) städer och nytillkomna städer etc.

Stadslandskapets strukturella form och organisatoriska uppbyggnad 
ser han som resultatet av ett växelspel mellan ekonomiska, politiska och 
ideologiska krafter. Primärt är det dock den kapitalistiska ekonomin, 
som organiserar rummet på ett för den själv så ändamålsenligt sätt som 
möjligt. De strukturella mönstren varierar interurbant beroende på 
bland annat vilken fas i den kapitalistiska utvecklingen som samhället 
genomgår. Variationerna betingas vidare av vilken funktion olika städer 
har inom den aktuella fasen.33

De klassiska sociologerna (Chicagoskolan) sökte efter lagbundenhe
ter. De moderna urbansociologerna betonar hellre variationerna mellan 
städer. Detta särskiljande drag mellan äldre och yngre forskningsrikt
ningar kan möjligen vara följden av faktiskt inträffade historiska för
ändringar. 1 början av seklet hade städerna kanske i högre grad än se
nare en rad gemensamma drag i sina inre strukturella former. Senare 
och i takt med den starka tätortstillväxten kan den ekologiska formen 
ha förändrats på olika sätt och med olika hastighet i skilda typer av stä
der. De interurbana skiljaktigheterna kan efterhand ha kommit att 
framstå som tyngre och väsentligare än de gemensamma erfarenhe
terna.

Min egen ansats

Jag har försökt visa upp ett antal olikartade forskningslinjer inom områ
det stadslandskapets strukturering och organisering. Problematiken 
sönderfaller enligt min mening i tre större delfält (se ovan). Dessa tre 
fält behandlas rätt ofta separat och integreras inte med varandra. I åt
minstone svensk forskning har man i många fall studerat antingen sär- 
boendets mekanismer eller arbetets lokaliseringsmonster. Relationerna 
mellan arbetsplatsområden och bostadszoner har ofta behandlats sepa
rat. Min ambition har varit att söka sammanföra de tre delfälten till en 
form av helhetssyn på stadsbygden och dess strukturella uppbyggnad.

Den fortsatta texten är organiserad så att jag börjar med en analyse
rande beskrivning av boendemönstren i Kalmar stad. Därpå följer en



motsvarande redovisning av arbetsplatsernas lokalisering. Redogörel
serna varvas med diskussioner kring tänkbara faktorer bakom observe
rade mönster. I avsnitt fyra försöker jag knyta ihop trådarna till en hel
hetsbild.

En tes jag driver går i korthet ut på att Kalmar stad under åren mellan 
1930 och 1970 bytt överordnad struktureringsprincip. Vid periodens 
början var staden organiserad efter vad som kan kallas en ”närhetsprin
cip”. Denna hade år 1970 ersatts av en ”utrymmesprincip”. De föränd
ringar som inträffat mellan undersökningsåren kan, menar jag, ses som 
ett samspel mellan dessa två överordnade struktureringsprinciper.

En annan tes handlar om ett förändrat särboende. Kalmars äldre yr
kes- och näringsmässigt bestämda boendemönster har växlats mot en 
demografiskt segmenterad stadsbygd. Den socio-ekonomiska segrege
ringen lever visserligen kvar, men har underställts demografin. Även 
denna förändring kan diskuteras i termer av närhet och utrymme.

”Närhet” och ”utrymme” är inte fullt så entydiga begrepp som de 
först kan verka. För stadens innevånare - kalmarborna - kan närhet in
nebära närhet till arbetsplatserna. Men det kan även handla om god till
gång till kommunala transporter och stadens serviceutbud. Begreppet 
kan vidare avse närhet till släkt och vänner eller stadsbor av samma so
ciala sort. För verksamheterna i Kalmar kan det bland annat vara fråga 
om närhet till kunder. Men också närhet till kommunikationsleder och 
transportanläggningar av skilda slag.

När jag talar om närhet - tillgänglighet och åtkomlighet används som 
i huvudsak synonyma begrepp - tänker jag för stadsbefolkningens del i 
första hand på närhet till arbetet. För verksamheterna handlar det där
emot främst om närhet till marknaden (kunder/besökare) respektive 
transportapparaten.

Begreppet utrymme behöver också en närmare precisering. Vad jag 
avser är bland annat de anspråk på mark och lokaler som kommer från 
verksamheterna i staden och från stadsborna själva. Hur behovet av 
mark- och lokalyta kan variera mellan olika verksamheter i en stad har 
jag redan berört. På ett principiellt likartat sätt varierar behovet av bo
stadsyta och bostäder av viss art mellan olika familjer. Kraven på bosta
dens utseende växlar dessutom mellan olika stadier i en individs livscy
kel.

Det finns vidare en uppsättning restriktioner, som gör att varken 
verksamheter eller stadsbor alltid kan maximera sina behov. De får 
istället söka finna så bra lösningar som möjligt. Såväl tillgången på som



behovet av mark och lokaler måste beaktas. Begreppet utrymme är med 
andra ord en sammanfattande term för stadsbornas och verksamheter
nas mark- och lokalkonsumtion.

Jag återvänder till den här diskussionen om struktureringsprinciper i 
upptakten till avsnitt fyra. Vad jag hittills sagt torde vara tillfyllest för 
en första och mer beskrivande analys av boendemönster och arbets
platslokaliseringar.

I några avseenden bygger denna studie över förändringsmönster 
inom den kalmaritiska stadsbygden på min avhandling om näringsliv 
och befolkning i Kalmar 1910-1975. Ett viktig begrepp, som förekom
mer i avhandlingen och som också är av betydelse i det här samman
hanget är nivå. I avhandlingen har jag gjort en indelning av näringslivet 
i geografiska nivåer med utgångspunkt från de olika företagens/institu
tionernas marknader eller verksamhetsområden. Med lokal nivå avser 
jag Kalmar stad jämte dess allra närmsta omgivningar. Till den regio
nala nivån har jag fört verksamheter med inriktning på södra delen av 
Kalmar län. Allt därutanför har jag räknat till den utomregionala nivån, 
vilken vid behov kan delas upp på riksnivå respektive exportnivå.34

Samma nivåindelning förekommer i princip även här. Till den regio
nala nivån har jag dock fört alla verksamheter med inriktning på länet 
eller södra länsdelen. Den utomregionala nivån innehåller följaktligen 
allt utanför länets gränser. Näringslivets indelning i huvudnäringar, 
branscher och delgrupper till dessa följer den mall som jag utarbetade i 
samband med avhandlingsskrivandet. Detta schema har för övrigt visat 
sig fungera väl även i andra delar av mitt vetenskapliga arbete.35



2. Bosättningens fördelning inom Kalmar 
stad 1930-1970

2.1 Bebyggelsens och bosättningens geografiska utbredning

Kalmar var år 1930 en stad med cirka 20 000 innevånare. Det var ett 
kompakt samhälle. Bostäder och arbetsplatser rymdes på en liten yta. 
Den sammanhängande bebyggelsen fick rum innanför den administra
tiva yta som gällde före 1925 års inkorporering av landsförsamlingen.36 
Den begränsade bebyggelseytan medförde bland annat att avstånden 
var korta. Från stadens dåvarande ytterområden - Johannesborg i väs
ter och Getingen i norr - är fågelavståndet in till Stortorget på Kvarn
holmen 2—3 kilometer.

En stor del av 1930 års kalmarbor var bosatta i stadens kärna, dvs på 
Kvarnholmen. Kvarnholmen var Kalmars största bostadsområde med 
19 procent av stadens befolkning. Andra delar av Kalmar med hög an
del av stadens totala folkmängd var Malmen och Sandås. I de tre bo
stadsområden som tillsammans utgjorde centrala Malmen fanns år 1930 
28 procent av Kalmars befolkning. I Sandås, som också bestod av tre 
delområden, bodde 17 procent av stadens innevånare. Inom centrala 
Kalmar återfanns vid denna tid 75 — 80 procent av stadens totala folk
mängd (tabell 3.1). Därutanför upphörde tämligen snart den samman
hängande stadsbebyggelsen.

Kalmar har tillväxt i en relativt lugn och jämn takt. Den samman
hängande bebyggelsetillväxten har i stort kunnat ske inom ramen för 
1925 års stadsareal, dvs den administrativa enheten Kalmar stad efter 
1925 års inkorporering av Kalmar landsförsamling.37
Trakten kring Kalmar stad innehåller prima jordbruksmark. Där har 

stora gods och gårdar växt fram under historiens gång. Flera av dessa 
förvärvades av staden under 1900-talet. Avsikten var att trygga behovet 
av marktillgångar. De största förvärven under 1920- och 1930-talen ut
gjorde köpen av Svaneberg med det nuvarande industriområdet Hagby- 
gärde (år 1922), kungsladugården Skälby (1932) samt Törneby egen
dom (1936).

Törneby köptes för att skaffa mark åt den flygflottilj, som enligt för
svarets planer och riksdagens beslut skulle förläggas till Kalmar. Så blev 
också fallet och planerna förverkligades i början av 1940-talet. Stadens
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Tabell 3.1: Kalmar stads förvärvsarbetande befolkning procentuellt 
fördelad på stadsdelar åren 1930 och 1970·

Stadsdel 1930 1970

Centrala Kalmar 18 il

Kvarnholmen 19 2
Gamla staden 3 2
Bremerlyckan 6 2
Kalmarsundsparken 5 2
Malmen, södra 5 2
Malmen, östra 9 2
Malmen, västra 14 4
Sandås, södra 4 2
Sandås, östra 9 3
Sandås, västra 4 6

Västra Kalmar 1 8
Stensö 2 2
Johannesborg 3 3
Tegelviken - 3
Övriga västra Kalmar 2 1

Norra Kalmar iS 64
Ängö 7 2
Malmen, norra (1) 2 8
Getingen 3 3
Oxhagen (2) - 11
Djurängshagen - 9
Funkabo - 7
Berga (3) - 14
Bergavik (4) - 2
Norrliden (5) - 6
Övriga norra Kalmar 3 0

Kalmar totalt 100 100
N 9 219 16 371

(1) Malmen, norra omfattar statistikområde 022 Malmen, nordost och 121 
Malmen, nordväst.

(2) Oxhagen omfattar statistikområde 020 Oxhagen, västra, 026 Oxhagen, 
östra samt 027 Oxhagen, norra.

(3) Berga omfattar statistikområde 031 Berga, södra, 033 Berga, norra, 
034 Berga, östra samt 132 Berga, västra.

(4) Bergavik omfattar statistikområde O36 Bergavik, södra och 037 
Bergavik, norra.

(5) Norrliden omfattar statistikområde O38 Norrliden, östra och O6O 
Norrliden, västra.

Referenser: SCB, Utdrag ur församlingsböcker 1930.
SCB, Specialprogrammet för kommuner vid 1970 års folk- och 
bostadsräkning.



markinköp under 1940-talet skedde främst i och kring Berga. Då var 
syftet att erhålla utrymme för bostadsbyggande. Till de större markför
värven före 1960-talets inkorporering av Dörby, Hossmo och Kläcke- 
berga hör dessutom förvärvet av Kläckeberga gård (1951), flera fastig
heter i Krafslösa (1960) samt Karlsro (I960).38

Efter 1930 har nya bebyggelseanhopningar börjat växa fram utanför 
det ursprungliga stadsområdet. När 1941 års ekonomiska karta upprät
tades var Kalmars sammanhängande bebyggelse koncentrerad till de 
områden som redovisats ovan. I norr fanns dessutom vissa bostadsom
råden huvudsakligen bestående av egnahemsbebyggelse. Störst av dessa 
var Berga villastad. Stadens markinköp under 1940-talet beredde plats 
för ytterligare bosättning därstädes.

År 1950 beboddes Berga villastad av 1 848 personer. Bebyggelsen låg 
så långt från själva staden att Berga villastad redovisades som egen tät
ort av 1950 års folkräknare. Mellan Berga och Kalmar fanns boendeför- 
tätningar i områdena Getingen, Röda Grind och Bränntorp. Liknande 
områden fanns i stadens västra utkanter nämligen Stolpen, Nyhem och 
Johannesborg.

Kalmars möjligheter att expandera bostadsbebyggelsen rakt västerut 
begränsas av kommunikationslederna (järnvägen, södra vägen och flyg
fältet) samt industriområdena (Gamla industriområdet, Hagbygärde 
och Svaneberg). Bostadsbebyggelsen har istället brett ut sig mot norr 
och sydväst. I den senare riktningen var bostadsbyggandet särskilt in
tensivt under 1940-och 1950-talen. Under 1940-talet ägde en utbyggnad 
rum av Johannesborgsområdet huvudsakligen i form av småhus. Den 
sydvästliga expansionen på 1950-talet skedde främst i stadsdelen Tegel
viken. Flerfamiljshus var där den vanligaste bostadstypen (karta 3.2 och 
3.3).

Merparten av de bostäder som tillkommit efter 1930 har dock upp
förts i norra Kalmar. Där bodde år 1970 64 procent av befolkningen i 
Kalmar mot 15 procent år 1930 (tabell 3.1). Området mellan Kalmar 
och Berga villastad fylldes ut med bostäder under 1950-talet. Berga vil
lastad kom på så sätt att definitionsmässigt inlemmas i Kalmar tätort. 
Mellan Kalmar och Berga tillkom bland annat bostadsområdet Fun- 
kabo.

Funkabo uppfördes enligt de nya tankar om stadsbyggande, som allt
mer började praktiseras i Sverige under efterkrigstid.39 Det innebar 
bland annat en strävan att göra stadsdelen relativt oberoende av cen
trala Kalmar vad gäller så kallad daglig service. Funkabo försågs således
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med eget affärscentrum och stort centralgarage. I initialskedet uppför
des 24 flerfamiljshus i tre plan, totalt 450 lägenheter. Områiets lägen- 
hetsbeständ fördubblades senare under 1950-talet.40

Norra och östra Oxhagen är exempel på andra stadsdelar i norra Kal
mar, som huvudsakligen bebyggdes under 1950-talet. De bidrog också 
till att sammanlänka Kalmar tätort med Berga villastad. Under 1950- 
talet inleddes vidare exploateringen av Djurängshagen. Sarrtidigt fort
satte de bebyggelseförtätningar som under 1940-talet påbcrjrts i Berga 
och Getingen (karta 3.2).

Berga villastad är inte längre Kalmars utpost mot norr. Bebyggelsen 
och bosättningen har trängt vidare och nådde år 1970 via Norrliden och 
Bergavik ända fram till Krafslösa i Kläckeberga. Kalmar tätort hade för 
övrigt växt samman med Krafslösa tätort redan i början av 1960-talet 
genom utbyggnaden av ett industriområde norr om Djurängshagen.

Under 1960-talet bebyggdes Norrliden- och Bergaviksområdena, vi
dare Djurängshagen samt norra och östra Berga (karta 3.2). Av de un
der 1960-talet uppförda bostadsområdena dominerades Bergavik, med 
läge mot Kalmarsund, av småhusbebyggelse; i norr villor och i söder 
radhus. De mest utpräglade bostadsområdena bebyggda med flerfa
miljshus återfanns i västra Norrliden samt i norra och östrc Berga. Be
byggelsen bestod där av flerfamiljshus i tre våningsplan.41 Djurängsha
gen var bebyggt med liknande ”höghus” i norr och söde-, medan de 
västra delarna inrymde småhusbebyggelse. Totalt präglades emellertid 
Djurängshagen av flerfamiljshusen (karta 3.3).

På Kvarnholmen bodde år 1970 endast 2 procent av Kalrmrs förvärvs
arbetande befolkning. Kvarnholmen var då en av de minst befolkade 
stadsdelarna i Kalmar. Ar 1930 däremot var Kvarnholmen den befolk- 
ningsrikaste delen av Kalmar med 19 procent av stadens folkmängd. 
Denna tendens till krympande befolkningsandel finns för vrrje stadsdel 
inom centrala Kalmar utom Sandås västra. Totalt bodde 2" procent av 
1970 års kalmarbor i centrala staden mot 78 procent av 193( års kalmar- 
befolkning (tabell 3.1).

Befolkningen i Kalmar har under denna period omfördehts från cen
trala staden till den norra delen. Västra Kalmar har däremo lyckats be
hålla sin folkmängdsandel oförändrad. På stadsdelsnivå noterades de 
högsta befolkningsandelarna år 1970 för Berga, Oxhagen och Sandås. 
Den senare belägen inom centrala Kalmar. I Berga boddi år 1970 14 
procent av Kalmars förvärvsarbetande befolkning, i Oxhagen 11 pro
cent och en lika stor andel återfanns i Sandås (tabell 3.1).



Den förtätade stadsbebyggelsen täckte år 1970 i stort hela den admi
nistrativa arealen efter 1925 års inkorporering av landsförsamlingen. 
Mantalslängden över denna bebyggelse upptog nästan 35.000 namn. I 
förorterna utanför Kalmar fanns ytterligare mellan 8.000 och 9.000 per
soner (tabell 1.3, se bilaga 2).42

Förortsbosättningen runt Kalmar, liksom kring andra större tätorts- 
bildningar, har ökat mycket kraftigt under efterkrigstiden.43 Enligt 1945 
och 1950 års folkräkningar fanns det två förorter utanför Kalmar stad, 
nämligen Smedby och Rinkabyholm. Tillsammans hade de cirka 800 in
nevånare år 1945 och 1.200 år 1950 (tabell 1.3).

År 1970 uppgick antalet kalmarförorter till nio. Samtliga var belägna 
i Mörebygden. Lindsdal, Rinkabyholm och Smedby var de befolknings- 
rikaste förorterna med 1.400-1.600 innevånare vardera. Av den totala 
bosättningen i Kalmar tätortsregion återfanns 20 procent i förorterna år 
1970 mot 3-4 procent vid slutet av 1940-talet (tabell 1.1, 1.3).

Processen har fortgått även efter 1970 och dessutom i starkare takt än 
tidigare. År 1980 uppgick antalet kalmarförorter till sexton. Av dessa 
var tio belägna i Mörebygden och sex utanför kommunens gräns. Fyra 
av de senare var öländska tätorter (tabell 1.3).

Under perioden 1930—1970 har det skett en utspridning av tätortsbo- 
endet inom Kalmarområdet i åtminstone två avseenden. För det första 
har det skett en omfördelning av befolkningen inom Kalmar tätort. Rö
relsen har gått från de centrala delarna (inte minst Kvarnholmen) mot 
stadsbygdens ytterområden och främst de norra delarna. För det andra 
har det växt fram ett omfattande förortsboende. Och inom Kalmar tät
ortsregion har befolkningen omfördelats från huvudorten mot föror
terna. Det 2—3 kilometer långa avståndet mellan Kvarnholmen och pe- 
rifera Kalmar som fanns år 1930 kan idag ställas mot de flera mil långa 
avstånden mellan Kalmar tätort och de längst bort belägna förorterna 
på Öland och i Kalmars grannkommuner på fastlandet.

2.2 Befolkningens sammansättning stadsdelsvis inom Kalmar 1930 
och 1970

2.2.1 Undersökningens uppläggning och genomförande

Syftet med detta kapitel är att undersöka befolkningens sammansätt
ning stadsdelsvis inom Kalmar. Hur har olika delar av Kalmar skilt sig 
åt? Och hur har respektive område avvikit från stadens genomsnitt? En



stor del av det nutida stadsboendet återfinns, som ovan framgått, i för
orter utanför huvudorterna. Jag har därför även undersökt hur befolk- 
ningssammansättningen i Kalmars förorter sett ut jämfört med förhål
landena i staden. Denna senare studie tar sin början år 1950, dvs när 
den nuvarande tätortsstatistiken introducerades, och analyser, har även 
i denna del förts fram till år 1970.

Material

Materialet till 1970 års undersökning består av det specialprogram för 
kommuner som togs fram i samband med folk- och bostadsräkningen. 
Programmet innehåller uppgifter om bland annat befolkningens och be
byggelsens karaktär inom olika kommundelar. Information av Jetta slag 
kunde Statistiska Centralbyrån lämna till alla intresserade kcmmuner. 
Kalmar kommun var en av många kommuner som köpte ett statistikpa
ket av denna art. Indelningen i kommundelar eller statistikområden, 
som den officiella termen lyder upprättades av berörd komnun efter 
egna önskemål.

Statistikområdesindelningen över Kalmar kommun, enligt kommun
indelningen 1971-01-01, är uppbyggd kring två geografiska enheter. 
Den ena utgöres av Kalmar församling. Denna är identisk rr.ed admi
nistrativa Kalmar stad före inkorporeringen av Dörby, Kläckeberga och 
Hossmo vid årsskiftet 1964/65. Av karta 3.1 framgår den i samman
hanget aktuella statistikområdesindelningen för Kalmar församling. 
Statistikområderna är i primärmaterialet enbart numrerade, men jag 
har tilldelat dem namn utifrån den stadsdel de är belägna i. Jrg använ
der här begreppet stadsdel synonymt med statistikområde.

Den andra av de två geografiska enheterna består av alla ö'riga för
samlingar inom nuvarande Kalmar kommun. Statistikområdena för 
denna senare enhet innehåller såväl tät som gles bebyggelse. I rågra fall 
är en tätort uppdelad på två statistikområden. Det går därmei inte att 
få fram uppgifter som enkom avser tätortsbebyggelsen utanfö' Kalmar 
församling. Det gäller även för tätbebyggelsen i Krafslösa. Derna är be
lägen i Kläckeberga församling, men alltsedan 1960-talets början sam
manväxt med Kalmar tätort.

Den population jag använt mig av i 1970 års undersökning är den för
värvsarbetande nattbefolkningen. Som förvärvsarbetande ha- räknats 
alla som under folk- och bostadsräkningsveckan utförde mins: en tim
mes förvärvsarbete.44 Dessa personer har fördelats på statistikcmråden.



Och inom varje område har jag undersökt befolkningens åldersfördel
ning, spridning på näringsgrenar samt socio-ekonomiska tillhörighet 
(yrkesställning).

Näringslivet har delats in i åtta huvudnäringar: jordbruk, tillverk
ningsindustri, byggnadsverksamhet, kraftproduktion, varuhandel, sam
färdsel, tjänster och husligt arbete.45 De fyra första har jag här samman
fört under beteckningen varuproduktion, eftersom detta är verksamhe
ternas huvudsakliga inriktning. I ett urbant lokalsamhälle som Kalmar 
är varuproduktionen dessutom nästan helt och hållet industriell till sin 
karaktär. Industriell används då som beteckning för all varuproduktion, 
som inte är agrar, dvs hör hemma inom jordbruksnäringen.

De yrkesställningar (socio-ekonomiska grupper) jag arbetat med är 
företagare, tjänstemän och arbetare. Företagarna har jag i vissa sam
manhang delat in i större (med anställda) och mindre (utan anställda). 
Tjänstemännen har jag stundom specificerat på tre delskikt kallade 
högre tjänstemän, mellantjänstemän samt lägre tjänstemän. Arbetarna 
har underindelats i kvalificerade respektive okvalificerade arbetare. 
Principerna för denna klassificering finns närmare redovisade i bilaga
1. Där redogör jag också bland annat för folkräkningarnas yrkes- och 
yrkesställningsstatistik.46

Specialprogrammet för kommuner år 1970 baseras på exakt samma in
divid- och bostadsuppgifter som den ordinarie folk- och bostadsräk
ningen. Till dessa uppgifter har fogats en så kallad nyckelkod. Denna 
gör det möjligt att lokalisera individen respektive fastigheten till en viss 
”adress” i kommunen. Materialet är sekretsskyddat och finns lagrat på 
magnetband hos Statistiska Centralbyrån. Jag har dock fått tillstånd att 
nyttja det. Vid sidan av redan framkörda uppgifter har jag med hjälp av 
Statistiska Centralbyråns personal och datorer även tagit fram ny stati
stik ur detta material. Det tekniska och praktiska arbetet har utförts vid 
Centralbyråns systemavdelning. Dess personal har bland annat skrivit 
erforderliga program och verkställt kompletterande datorkörningar.

Något specialprogram för kommuner var aldrig aktuellt i samband 
med 1930 års folkräkning. Grundmaterialet till denna utgöres av de ut
drag ur församlingsböckerna som upprättades av respektive försam- 
iingspastor och insändes till folkräkningsmyndigheten, dvs Statistiska 
Centralbyrån i Stockholm. Ur församlingsboksutdragen framgår bland 
annat var i staden varje enskild person är bosatt. Med hjälp av den infor
mationen har jag kunnat distribuera befolkningen i Kalmar år 1930 på



motsvarande statistikområden som användes vid 1970 års folk- och bo
stadsräkning.

Den population jag använt för 1930 års undersökning utgöres av hela 
den förvärvsarbetande befolkningen. Totalt rör det sig om över 9.000 
personer. Dessa har fördelats efter ålder, näringsgren och socio-ekono- 
misk grupp på i princip motsvarande sätt som de individer som ingår i 
1970 års undersökning. I församlingsboksutdragen till 1930 års folkräk
ning finns folkräkningspersonalens koder införda bland annat vad gäller 
klassificeringen efter näringsgren och yrkesställning. Dessa noteringar 
har varit ytterst värdefulla för mitt arbete.

Särboendemått

För att mäta boendets specialisering har jag använt mig av ett enkelt 
särboendeindex beräknat på följande sätt. I ett första steg framtas un- 
dersökningspopulationens fördelning på de aktuella variablerna för 
hela staden. Därefter tillverkas motsvarande statistik för varje enskild 
stadsdel. Indexet för en viss variabel och stadsdel beräknas som halva 
absoluta differensen mellan stadsdelen ifråga och stadens genomsnitt 
dividerat med 1 minus stadsdelens procentandel av undersökningspopu- 
lationen.47 Ju lägre indexvärde desto kortare avstånd mellan stadsdelen 
och stadens genomsnitt. Annorlunda uttryckt: ju högre indexvärde 
desto mer specialiserat boende.

Detta särboendemått har av konstruktörerna, de båda sociologerna 
O Duncan & B Duncan, kallats ”index of segregation”. Det utgör en 
utvecklad form av deras olikhetsindex (”index of dissimilarity”). Måtten 
anger hur stor del av ett områdes befolkning, som måste flytta till annat 
område i staden för att stadsdelen skall få samma befolkningsstruktur 
som staden i genomsnitt. De har alltså en enkel och klar innebörd, vilket 
är en fördel i förhållande till mer komplicerade och abstrakta mätmeto
der som till exempel faktoranalysen. Det var också dessa särboende
mått, som utgick med segern i det så kallade ”indexkriget”, vilket pågick 
mellan mitten av 1940-talet och mitten av 1950-talet.48

Duncan och Duncans indexmått har således ansetts vara överlägsna 
den faktoriella ekologin. Den senare ger bara sammanfattande mått och 
förmår inte lyfta fram variationerna mellan exempelvis olika delar av 
staden.49 Med ett segregationsindex är det möjligt att få fram såväl va
riationer som ett sammanfattande uttryck för särboendet. Indexet be
höver dock kompletteras med beskrivningar - till exempel kartogra



fiska - över vilka befolkningsskikt som dominerat i olika delar av stads- 
landskapet. Måtten anger nämligen bara särboendets styrka och inte 
dess innehåll eller karaktär.

Segregationsindex har mig veterligen hittills inte i någon rikligare ut
sträckning kommit till användning i historiska undersökningar av stads- 
strukturer. Historikerna själva har ofta nöjt sig med att bestämma kvar
ters och stadsdelars boendeprofiler isolerat. De har med andra ord inte 
beaktat vilka värden man kan förvänta sig finna med tanke på stadsbe
folkningens totala sammansättning. Jag har i en recension över ett ar
bete om den ekologiska strukturen i Växjö stad påpekat att en sådan 
metod kan leda till felaktiga slutsatser.50

Även sociologer har varit sparsamma när det gäller att nyttja olikhets- 
och segregationsindex. Några exempel på arbeten där dessa mått prö
vats är Göran Lindbergs malmöundersökning samt Berth Danermarks 
avhandling om segregationen i Örebro, Norrköping och Karlstad. Vi
dare Tord Jacobson & Berth Danermarks gemensamma forskningar 
kring samma städer samt Lillemor Andersson-Brolins studie över et
niskt särboende i Stockholmsområdet.51 I inget av dessa fall har dock 
något längre historiskt perspektiv anlagts.

När man arbetar med flera variabler - som till exempel ålder, närings
fång och socio-ekonomisk grupp - och vill jämföra indexvärdena för de 
olika variablerna med varandra är det nödvändigt att varje variabel spe
cificeras på i stort sett samma antal kategorier. Indexvärdet tenderar 
nämligen att avta med antalet kategorier.52

Var och en av variablerna ålder, näringsgren och socio-ekonomisk till
hörighet har här delats in i fyra kategorier. Demografiskt har jag skilt 
mellan personer i åldrarna under 25 år, 25 — 34 år, 35—44 år samt 45 år 
och däröver. Näringsmässigt har jag gjort en indelning i varuproduktion 
(jordbruk, tillverkningsindustri, byggnadsverksamhet samt kraftpro
duktion), varuhandel, samfärdsel samt tjänster (inklusive husligt an
ställda). De socio-ekonomiska grupper som kommit till användning vid 
indexjämförelserna är större företagare, mindre företagare, tjänstemän 
och arbetare.
2.2.2 Demografiskt särboende

Det demografiska (åldersmässiga) särboendet i Kalmar uppvisar en 
mycket klar förändring mellan 1930 och 1970. Det gäller såväl styrkan 
som det geografiska spridningsmönstret. Styrkan fördubblades mellan 
de två tidpunkterna. Medianen steg från 8 till 15. Det aritmetiska me-



Stadsdel
Ålder

1930 1970
Näringsfång 
1930 1970

Yrkesställning 
1930 I97O

Centrala Kalmar
Kvarnholmen 2 14 22 8 7 7
Gamla staden 9 15 16 9 14 7
Bremerlyckan 14 20 18 7 29 14
Kalmarsundsparken 12 17 9 12 5 10
Malmen, södra 11 13 18 6 25 5
Malmen, östra 8 10 3 4 4 5
Malmen, västra 3 12 6 7 16 11
Sandås, södra 6 21 12 5 22 4
Sandås, östra 10 11 12 8 9 18
Sandås, västra 9 2 26 8 35 4

Västra Kalmar
Stensö 4 11 31 11 27 13
Johannesborg 5 19 28 4 22 13
Tegelviken - 1 " 1 - 2

Norra Kalmar
Ängö 8 15 8 7 1 15
Malmen, nordväst - 9 - 2 - 1
Malmen, nordost 6 19 12 5 7 5
Getingen 12 15 19 9 19 9
Oxhagen, östra - 7 - 7 - 11
Oxhagen, norra - 6 - 4 - 4
Oxhagen, västra - 15 - 2 - 2
Djurängshagen - 16 - 4 - 5
Funkabo - 7 - 8 - 9
Berga, södra - 16 - 4 - 4
Berga, västra - 19 - 3 - 3
Berga, norra - 37 - 5 - 5
Berga, östra - 17 - 5 - 8
Bergavik, södra - 24 - 5 - 19
Bergavik, norra - 38 - 10 - 32
Norrliden, östra - 32 - 7 - 3
Norrliden, västra - 42 - 18 - 6
Övriga norra Kalmar 7 - 23 - 21 -
Median 8 15 17 7 18 7
Aritmetiskt medeltal 7,9 16,7 16,4 6,5 16,8 8,5
Kvarti1avvikelse 2,5 4,0 6,0 2,0 8,0 3,5
Standardavvikelse 3.3 9,7 7,9 3,4 9,3 6,4
Variationskoefficient 0,4 0,6 0,5 0,5 0,6 0,8

Referenser: SCB, Utdrag ur församlingsböcker 1930·
SCB, Specialprogrammet för kommuner vid 1970 års folk- och 
bostadsräkning.
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delvärdet ökade från 8 till 17. En viss men inte särskilt stark ökning i de 
två statistiska spridningsmåtten variationskoefficient respektive kvartil- 
avvikelse kan samtidigt noteras. Detta räcker dock inte till för att ”för
klara” genomsnittstalens stegring. Nästan samtliga stadsdelar som var 
bebodda vid båda tillfällena hade högre indexvärde år 1970 än år 1930. 
Enda undantaget utgör stadsdelen Sandås västra (tabell 3.2).

Bremerlyckan var år 1930 den stadsdel i Kalmar som åldersmässigt 
mest avvek från stadens genomsnitt. Orsaken var att Bremerlyckan 
hade en osedvanligt hög andel förvärvsarbetande personer i åldrarna 
över 45 år. Tendensen i åldrarnas geografiska spridning år 1930 var föl
jande. Malmen, Gamla staden och Bremerlyckan hade en något äldre 
befolkning än övriga stadsdelar inom centrala Kalmar. Sandås däremot 
kännetecknades av en relativt ung befolkning, medan Kvarnholmen 
nära anslöt till stadens genomsnitt (karta 3.4).

Den geografiska spridningsbilden var avsevärt mer distinkt år 1970 än 
år 1930. Hela centrala Kalmar hade år 1970 underskott på yngre männi
skor jämfört med staden i genomsnitt. Samtidigt var åldrarna över 45 år 
överrepresenterade. Även i bostadsområdena i västra Kalmar var den 
senare åldersgruppen jämförelsevis rikt företrädd. En relativt hög andel 
äldre personer bodde dessutom i de tidigast bebyggda delarna av norra 
Kalmar, dvs nordöstra Malmen, Getingen, södra Berga och Ängö 
(karta 3.4).

De under 1950- och 1960-talen nyuppförda stadsdelarna i norra Kal
mar var år 1970 demografiskt sett mycket starkt specialiserade. Där fin
ner man stadens yngre bofasta befolkning. Där kan också en mycket 
klar uppdelning efter bostadstyp observeras. Småhusområdena i Berga- 
vik befolkades främst av förvärvsarbetande personer i åldersgrupperna 
25—44 år, medan flerfamiljshusen i Norrliden hade övervikt för perso
ner under 35 år. Det äldre villaområdet i norra Kalmar - södra Berga - 
hade däremot en högre andel av sin förvärvsarbetande befolkning i åld
rarna över 45 år än genomsnittligt för Kalmar (karta 3.4).

Tendensen i de olika åldersgruppernas (karta 3.4) - liksom i bebygg
elsens (karta 3.2) - geografiska spridning inom Kalmar år 1970 kan kort 
summeras på följande sätt: ju längre från centrala Kalmar mot norr 
desto nyare bebyggelse och desto yngre ålderssammansättning på de 
boende. Barnfamiljerna bodde således i den mer moderna bebyggelsen 
i stadens utkanter. De inre stadsdelarna befolkades däremot av yngre 
respektive äldre ensamboende personer samt familjer där barnen flyttat 
hemifrån. Hur detta förändrade demografiska särboende hänger sam



man med bostadsyta och bostadsstandard återkommer jag till längre 
fram.
2.2.3 Näringsmässigt särboende

Medan det demografiska särboendet fördubblades i styrka mellan 1930 
och 1970 gick det näringsmässiga särboendet rakt motsatt väg och halve
rades. Både median och aritmetiskt medelvärde noteras år 1970 för in
dexvärdet 7 mot 17 respektive 16 år 1930. Spridningsmåtten visar på 
oförändrat (variationskoefficient) respektive lägre (kvartilavvikelse) 
värde år 1970 i förhållande till 1930. Nästan samtliga stadsdelar som var 
bebodda vid bägge tidpunkterna hade lägre indextal år 1970 än år 1930. 
De nytillkomna stadsdelarna i norra Kalmar anslöt vanligen nära till sta
dens genomsnitt. Men i norr fanns också det näringsmässigt sett mest 
specialiserade boendet i hela Kalmar stad, nämligen västra Norrliden 
(tabell 3.2).

Det högsta indexvärdet år 1970 inom variabeln näringsfång är vidare 
markant lägre än motsvarande tal fyrtio år tidigare. Inte mindre än hälf
ten av 1930 års stadsdelar hade i själva verket högre indexvärden än den 
år 1970 näringsmässigt mest specialiserade stadsdelen. Inom åldersva- 
riablen däremot redovisar mer än hälften av 1970 års statistikområden 
högre indexsiffror än den år 1930 demografiskt mest avvikande stadsde
len (tabell 3.2). Detta bekräftar ytterligare att det näringsmässiga sär
boendet avtagit, medan det demografiska särboendet tilltagit mellan 
undersökningsperiodens början och slut.

Den geografiska spridningsbilden för det näringsmässiga särboendet 
visar också på en förändring mellan 1930 och 1970. Mönstret var mera 
klart och entydigt år 1930 än vid den senare tidpunkten. Handel och 
tjänster var år 1930 starkt representerade i det inre av Kalmar. Nämnda 
näringsfång hade en högre andel än genomsnittligt för staden i stadsde
larna Kvarnholmen, södra Malmen, östra Malmen, Bremerlyckan och 
Kalmarsundsparken. I stadsdelarna på något längre avstånd från 
Kvarnholmen var utövarna inom samfärdselnäringen relativt rikt före
trädda. Sandås och stadens övriga ytterområden kännetecknades år 
1930 däremot av en högre andel förvärvsarbetande inom de varuprodu- 
cerande näringarna än staden i allmänhet (karta 3.5).

I viss utsträckning återfanns samma geografiska spridningsmönster i 
1970 års bosättning. Personer verksamma inom handel och tjänster 
bodde således något centralare än andra näringsutövare. De som var 
verksamma inom varuproduktionen bodde ofta i anslutning till indu-





striområdena i västra Kalmar eller i stadens norra ytterområden. De 
högsta andelarna förvärvsarbetande nattbefolkning inom varuproduk
tionen noteras år 1970 för västra Norrliden, östra Norrliden samt södra 
och östra Sandås (karta 3.5). Dessa stadsdelar hade en låg andel hushåll 
boende i småhus (karta 3.3). Det finns även i övrigt en tendens i riktning 
mot att områden med låg andel hushåll boende i småhus har en relativt 
hög andel sysselsatta inom varuproduktionen.

Den förvärvsarbetande nattbefolkningens fördelning inom Kalmar 
uppvisar dock ett mindre entydigt mönster år 1970 jämfört med 1930. 
Utövare av näringarna handel och tjänster fanns inte bara i centrala sta
den utan var också i relativt hög grad bosatta inom flera stadsdelar i 
norra Kalmar. Så var till exempel fallet i vissa tidigt bebyggda stadsdelar 
som nordöstra Malmen och Getingen. Men även i de under 1960-talet 
uppförda småhusområdena i Bergavik. Stadsdelar som södra Malmen, 
norra Oxhagen och Funkabo redovisade år 1970 en relativt hög andel 
människor verksamma inom varuproduktionen, utan att för den skull 
vara belägna i ytterområden eller i omedelbar anslutning till industriom
råden (karta 3.5).
2.2.4 Socio-ekonomiskt särboende

Även genomsnittstalen för socio-ekonomiskt särboende halverades 
mellan de två undersökningsåren. Medianvärdet sjönk från 18 år 1930 
till 7 år 1970. Det aritmetiska medelvärdet reducerades under samma 
tid från indexsiffran 17 till värdet 9. Spridningen i sifferserierna synes 
ej heller ha tilltagit. Variationskoefficienten ökade endast obetydligt, 
medan kvartilavvikelsen reducerades påtagligt. Den år 1970 i socio-eko
nomiskt avseende mest avvikande stadsdelen noteras dock för ett lika 
högt indexvärde som motsvarande statistikområde år 1930 (tabell 3.2). 
På den punkten skiljer sig det socio-ekonomiska särboendets utveckling 
mellan 1930 och 1970 från det näringsmässiga.

En majoritet av de stadsdelar som var bebodda vid bägge tidpunk
terna liknade stadens socio-ekonomiska genomsnitt mera år 1970 än år 
1930. Ett av undantagen utgör östra Sandås. Där hade arbetarinslaget 
stärkts under perioden samtidigt som tjänstemannagruppernas repre
sentation försvagats. Ett annat undantag utgör Kalmarsundsparken, 
som år 1970 i högre grad än tidigare präglades av företagarnas och tjäns
temännens bosättning (tabell 3.2).

De under 1950- och 1960-talen nyuppförda stadsdelarna i norra Kal
mar hade år 1970 en socio-ekonomisk sammansättning, som i regel en



dast obetydligt avvek från stadens genomsnitt. 1 norra Kalmar fanns 
dock de socio-ekonomiskt mest specialiserade områdena i hela staden, 
nämligen norra och södra Bergavik (tabell 3.2).

Företagare och tjänstemän bodde år 1930 relativt sett särskilt rikligt i 
de inre delarna av Kalmar. Bosättningen på Kvarnholmen profilerades 
i socio-ekonomiskt avseende av de större och mindre företagarna. Ingen 
annan stadsdel kunde detta år visa upp en så hög andel företagare bland 
de boende som Kvarnholmen. I andra delar av inre Kalmar komplette
rades den relativt höga andelen företagare med en hög andel tjänste
män. Så var exempelvis fallet på södra Malmen, men även i stadsde
larna Gamla staden, Bremerlyckan och Kalmarsundsparken. Arbe
tarna däremot bodde främst i Sandås och i områdena utanför centrala 
Kalmar.

Arbetarbosättningen låg år 1930 i en ring runt företagarnas och tjäns
temännens bostäder i de centralare delarna av staden (karta 3.6). Av de 
i kapitel 1 diskuterade idealtypiska modellerna förefaller Kalmar av år 
1930 bäst motsvara den omvända cirkelmodellen. Den socio-ekono- 
miska boendespridningen hade således vissa så kallade för-industriella 
drag.

Den geografiska spridningsbilden för år 1970 visar att företagarna 
fortfarande var väl representerade inom centrala Kalmar. Kvarnhol
men, Malmen, Bremerlyckan och Kalmarsundsparken noteras samtliga 
för en relativt hög andel företagare bland de boende. Ett nytt inslag i 
jämförelse med tidigare var att företagarnas bosättning år 1970 ofta följ
des av en hög andel okvalificerade arbetare. Gamla staden omvandla
des i socialt avseende mellan 1930 och 1970 från att ha profilerats av 
företagares och tjänstemäns bosättning till att bli en stadsdel med arbe- 
tarprofil. Stadsdelarna söder om Gamla industriområdet behöll där
emot sin arbetarprofil (karta 3.6).

Tjänstemännen var år 1970 i avsevärt mindre omfattning än tidigare 
bosatta i stadens inre delar. Nämnda grupper återfanns i stället i norra 
Kalmar och inte minst i de under 1960-talet nyuppförda stadsdelarna. 
Allra starkast var inslaget av tjänstemän i det småhusbebyggda Berga- 
viksområdet. I vissa fall åtföljdes tjänstemännens bosättning i norra 
Kalmar av en relativt hög andel kvalificerade arbetare. De berörda om
rådena hade emellertid en låg representation av okvalificerade arbe
tare. ”Arbetarklassen” kom därför totalt sett att utgöra en låg andel av 
stadsdelarnas befolkning (karta 3.6).

Områden med äldre bebyggelse i norra Kalmar kännetecknades där-
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emot i sina boendestrukturer år 1970 av en förhållandevis hög andel 
företagare och arbetare. Den i förhållande till stadsgenomsnittet allra 
rikligaste arbetarbosättningen i norra Kalmar fanns dock i den med fler
familjshus bebyggda stadsdelen västra Norrliden (karta 3.6).

Det socio-ekonomiska särboendet uppvisar således en mer splittrad 
bild år 1970 än år 1930. En viss tendens till arbetarbosättning i Kalmars 
ytterområden kan spåras. Men den är inte alls så stark som tidigare. Det 
fanns ett betydande inslag av tjänstemannabosättning åtminstone inom 
ytterområdena i norra delen av Kalmar. Företagarna bodde år 1970 lik
som år 1930 i ganska stor utsträckning i det inre av staden. Centralt 
fanns år 1970 dessutom en hög andel okvalificerade arbetare. Grovt sett 
kan man säga att företagare och okvalificerade arbetare år 1970 var bo
satta i de äldre stadsdelarna. Tjänstemän och kvalificerade arbetare be
folkade däremot främst de nyare delarna av staden.

2.2.5 Stadsdelarnas boendeprofiler

De tre variablerna ålder, näringsgren och socio-ekonomisk tillhörighet 
har i det föregående studerats oberoende av varandra. Men vilken av 
de tre variablerna är det som profilerat bosättningen i en viss stadsdel? 
Är det åldersvariabeln som varit bestämmande och fört med sig avvikel
ser i närings- och yrkessammansättningar gentemot stadsgenomsnittet?

Tabell 3-3: Korsklassificering av variablerna soclo-ekonomlsk
ställning och näringsfång inom tvä stadsdelar i Kalmar
är 1930.

Kvarnholmen Malmen södra

Näring
Socio-ekonomis< grupp 
FÖR TJM AR3 TOT

VP + 1 + 3 -1 + -11
HS ♦ 5 + 4 - 5 + 3
TJ 0 +13 - 4 * 9
TOT ♦ 6 + 20 -26 0

Näring
Socio-ekonomisk grupp 
FÖR TJM ARB TOT

VP
HS
TJ
TOT

- 2 - 1 -14 -18
+ 4 0 +1 +5
+ 5 0 +8 +12
+ 6 0 - 7 - 1

Anmärkning: Siffrorna anger avvikelser i procentenheter från stadens 
genomsnitt.
FÖR=företagare, TJM=tjänstemän, ARB=arbetare, T0T=total. 
VP=varuproduktion, HS=handel och samfärdsel, TJ=tjänster.

Referens: SCB, Utdrag ur församlingsböcker 1930.



Eller är idet kanske den socio-ekonomiska strukturen som framkallat 
övriga vairiationer mellan stadsdelarna? Eller är de socio-ekonomiska 
och åldeirsmässiga olikheterna mellan skilda delar av Kalmar stad ett 
resultat av befolkningens näringsmässiga spridning över stadsbygden?

Problematiken kan illustreras och frågorna i viss mån besvaras genom 
korsklassificeringar av de undersökta variablerna. I tabell 3.3 har jag 
för år 1930 korsat variablerna näringsgren och socio-ekonomisk tillhö
righet. Redovisningen begränsas till stadsdelarna Kvarnholmen och 
södra Malmen. Jag har använt mig av tre socio-ekonomiska grupper 
(företagare, tjänstemän och arbetare) samt tre näringsverksamheter 
(varuproduktion, varuhandel/samfärdsel och tjänster). Eftersom det 
demografiska särboendet var ganska ringa i Kalmar år 1930 är det kom
binationen socio-ekonomi/näringsfång som är den intressantaste.

Bosättningen på Kvarnholmen profilerades år 1930 näringsmässigt av 
varuhandel och tjänster (karta 3.5). Socio-ekonomiskt var det företa- 
garskikten som präglade Kvarnholmen (karta 3.6). Vid en korsklassifi
cering av variablerna socialgrupp/näringsgren framkommer, att det i 
första hand var näringsverksamhet som gav boendeprofil åt Kvarnhol
men. Inom näringarna varuhandel/samfärdsel och tjänster var både 
företagare och arbetare starkare representerade på Kvarnholmen än ge
nomsnittligt i staden. Inslaget av tjänstemän var samtidigt procentuellt 
räknat detsamma på Kvarnholmen som för staden i allmänhet. Inom 
varuproduktionen däremot redovisade Kvarnholmen år 1930 låga vär
den både för företagare, tjänstemän och arbetare jämfört med det för
väntade värdet, dvs stadsgenomsnittet (tabell 3.3).

Oavsett vilken socio-ekonomisk kategori en förvärvsarbetande kal- 
marbo tillhörde år 1930 var således sannolikheten för bosättning på 
Kvarnholmen större om vederbörande tillhörde någon servicenäring än 
om han eller hon var sysselsatt inom varuproduktionen. Det som profi
lerade bosättningen på Kvarnholmen år 1930 skulle därmed ha varit nä- 
ringstillhörighet.

Kvarnholmen var den del av Kalmar som hade det mest uttalade nä- 
ringsprofiilerade boendet år 1930. I kontrast därtill kan södra Malmen 
ställas. D är finner man den tydligaste socio-ekonomiska boendeprofi
len. ”Arb etarklassen” noterar på södra Malmen låga värden inom samt
liga näringar jämfört med stadsgenomsnitt. Däremot var inslaget av 
företagare och tjänstemän inom samtliga näringsfång minst lika högt på 
södra Mailmen som genomsnittligt för Kalmar (tabell 3.3).

Oavset t inom vilken näringsgren en kalmarbo var verksam år 1930
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var sannolikheten för bosättning på södra Malmen större om vederbö
rande tillhörde företagar- och tjänstemannagrupperna än om han eller 
hon var en arbetare. Det var med andra ord det starka inslaget av tjäns
temän och företagare som profilerade bosättningen på södra Malmen 
(tabell 3.3).

Korsklassificeringarna har presenterats för att illustrera problemati
ken kring hur man kan få fram stadsdelars boendeprofiler. När fallen 
blir mindre renodlade än de som redovisats ovan blir det svårare att fast
ställa stadsdelars karaktärer. Boendeprofilen kan emellertid beräknas 
på andra sätt. En möjlighet är att utläsa den direkt ur indexvärdena. 
Den variabel som profilerar boendet i en viss del av staden är den som 
uppvisar det högsta särboendeindexet.

År 1930 var det i första hand näringsfång och socio-ekonomisk tillhö
righet som profilerade bosättningen i Kalmar stad. Inom centrala Kal
mar bodde ungefär lika stor andel av befolkningen inom stadsdelar med 
socio-ekonomisk boendeprofil som inom näringsprofilerade stadsdelar. 
I de bebodda delarna utanför centrala Kalmar var däremot den närings
profilerade bosättningen mest frekvent. Endast två stadsdelar noteras 
det här året för ett åldersmässigt profilerat boende. Det gäller Kalmar
sundsparken och östra Malmen (tabell 3.2, karta 3.7).

Östra Malmen visar förhållandevis lågt särboende för samtliga tre va
riabler. Indexvärdena ligger därmed också rätt nära varandra, men med 
åldersvariabeln i topp. I Kalmarsundsparken var indexvärdena likaså 
belägna inom ett jämförelsevis snävt intervall (tabell 3.2).

Ett åldersprofilerat boende var emellertid snarare undantag än regel i 
1930-talets Kalmar. Det avgjort vanligaste var att näringsgren och socio- 
ekonomisk ställning profilerade de olika stadsdelarnas boendemönster 
(karta 3.7). Nästan hälften av Kalmars förvärvsarbetande befolkning år 
1930 bodde i stadsdelar med näringsprofilerad bosättning. Stadsdelarna 
med socio-ekonomisk boendeprofil inneslöt ytterligare cirka 1/3 av sta
dens yrkesaktiva befolkning.

Mellan 1930 och 1970 ägde en genomgripande förändring av stadsde
larnas boendeprofiler rum. År 1970 fanns det bara en enda stadsdel - 
västra Sandås - med näringsprofilerat boende. Antalet statistikområden 
med socio-ekonomisk boendeprofil begränsades till fyra - Stensö, östra 
Sandås, östra Oxhagen och Funkabo - (karta 3.7). Av all yrkesverksam 
befolkning i Kalmar år 1970 var bara omkring 10 procent mantalsskri
ven i någon av de nämnda stadsdelarna.

Majoriteten av Kalmars förvärvsarbetande befolkning år 1970 var bo



satt i stadsdelar med åldersprofilerat boende. Av totalt 30 stadsdelar var 
åldersvariabeln profilerande i inte mindre än 23. Fem stadsdelar hade, 
som ovan framgått, antingen socio-ekonomisk eller näringsmässig 
boendeprofil. I ett fall låg indexvärdena för de tre variablerna mycket 
nära varandra och var dessutom ganska låga (under 3). I den återstå
ende stadsdelen - Ängö - uppnådde ålder och socialgrupp samma in
dexvärde (karta 3.7, tabell 3.2).

Kalmar har således under perioden 1930-1970 skiftat särboende- 
mönster. Vid periodens början var åldersvariationerna inom staden små 
och huvudsakligen följden av en näringsmässigt och yrkesmässigt profi
lerad bosättning. År 1970 var det däremot åldersfördelningen, som gav 
ramarna för förekommande socio-ekonomiska och näringsmässiga skill
nader mellan olika delar av staden. Detta kommer till klart uttryck 
bland annat i de under 1960-talet uppförda stadsdelarna Bergavik och 
Norrliden. Medan tjänstemännen samlats i Bergaviks småhusbebygg
else har flerfamiljshusen i Norrliden främst kommit att befolkas av arbe
tare. Såväl Bergavik som Norrliden hade dock år 1970 en ung befolk
ning och det var åldersvariabeln som mest avvek från stadens genom
snitt (tabell 3.2).

De demografiska skillnaderna mellan olika delar av Kalmar har såle
des fördjupats mellan 1930 och 1970. De näringsmässiga variationerna 
har gått motsatt väg och reducerats. Såväl genomsnittstalen som sprid
ningsmåtten bekräftar denna iakttagelse.

De socio-ekonomiska variationerna tenderar också att vara mindre 
framträdande i genomsnittsmåtten år 1970 än år 1930. Skillnaden mel
lan högsta och lägsta indexvärde (variationsvidden) var dock densamma 
vid de två tidpunkterna (tabell 3.2). Detta skulle kunna tala för att det 
inte skett någon ”klassmässig” utjämning under perioden. Variations
vidden är dock i det här fallet starkt beroende av det extremt specialise
rade tjänstemannaboendet i norra Bergavik år 1970. Om man bortser 
från de högsta värdena såväl 1930 som 1970 visar även variabeln socio- 
ekonomisk grupp på minskad variationsvidd mellan de två undersök
ningsåren.

Mot ett avtagande socio-ekonomiskt särboende talar dessutom det 
förhållandet att 1970 års högsta värde endast obetydligt avviker från 
motsvarande siffra för år 1930 (tabell 3.2). Jag återkommer senare till 
frågan om det socio-ekonomiska särboendets historiska utveckling. 
Dessförinnan skall jag granska om och i så fall på vilket sätt förorts- 
borna skilt sig från befolkningen i Kalmar stad.



2.3 Förortsboendet 1950-1970

Materialet för analysen av förortsboendet utgöres till övervägande del 
av de tryckta folkräkningsrapporterna. Denna statistik ger dock ej till
räckligt med information för en ordentlig granskning av befolkningens 
fördelning pä socio-ekonomiska kategorier. På den punkten har jag 
istället använt mig av specialprogrammet till 1970 års folk- och bostads
räkning. Inte minst den nyproduktion av statistik, som den vänliga och 
behjälpliga personalen vid Statistiska Centralbyråns systemavdelning 
tagit fram för min räkning.

För en motsvarande socio-ekonomisk kartläggning av det tidigare 
förortsboendet måste man manuellt gå igenom befolkningen i hela nu
varande Kalmar kommun. En sådan arbetsuppgift har jag bedömt som 
alltför dryg. Min socio-ekonomiska analys utgör därför bara ett tvärsnitt 
speglande situationen år 1970.

En följdverkan av att nyttja 1970 års specialprogram, med desspå för
hand givna statistikområden, är att förortsbegreppet måste ges en något 
annorlunda innebörd än i de tryckta folkräkningsrapporterna. När jag 
använder mig av specialprogrammet definieras förort som de statistik
områden inom vilka förortsbebyggelsen är belägen. Dessa statistikom
råden innehåller både tät och gles bebyggelse. Och i vissa fall är en för
ort delad på två statistikområden (se vidare kapitel 2.2.1 ovan).

I demografiskt avseende avvek kalmarförorterna år 1950 från sin hu
vudort på två sätt. För det första hade de en högre andel personer i åld
rarna över 45 år. Dessutom redovisade de en högre andel barn än Kal
mar stad (tabell 3.4).

Tabell 3·4: Befolkningens procentuella ålderssammansättning 1 Kalmar 
och Kalmars förorter 1950-1970·

Ålder
1950 I960 1965 I97O

Kalmar Förort Kalmar Förort Kalmar Förort Kalmar Förort

o-i4 23 24 22 25 20 24 19 26
15-29 23 20 21 17 24 20 24 21
30-44 24 21 21 21 19 20 18 21
45-59 18 18 20 20 20 18 19 16
60- 13 17 16 18 18 18 20 16

Referenser: SOS, Folkräkningen 1950. I960.
SOS, Folk- och bostadsräkningen I965, 1970.



Förorternas högre andel äldre personer (över 60 år) kvarstod även 
1960, men differensen avtog kontinuerligt. Ar 1970 hade relationen de
finitivt svängt. Kalmar registrerades då för en högre andel personer över 
60 år än förortsväsendet. Den högre andelen barn (0-14 åringar) inom 
förortsbebyggelsen kvarstod däremot under hela perioden 1950-1970. I 
det åldersintervallet tenderade dessutom avståndet mellan huvudort 
och förorter att successivt öka (tabell 3.4).

År 1970 hade därför ett nytt demografiskt mönster utkristalliserats. 
Det nya läget kännetecknades av att förorterna hade en högre procen
tuell andel av sin befolkning i åldrarna 0-14 respektive 30—44 år än Kal
mar stad (tabell 3.4). I åldersmässigt avseende överensstämde därmed 
förorternas befolkningssammansättning ganska väl med förhållandena i 
småhusområdet Bergavik inom Kalmar tätort. Även bebyggelsemässigt 
fanns betydande likheter åtminstone mellan den nyare förortsbebyggel
sen och Bergaviksområdet.

Näringsmässigt fanns det klara kontraster mellan Kalmar stad och 
förorterna år 1950. Samma typ av olikheter kvarstod ännu år 1970, men 
var då mindre markanta än tidigare. Skiljaktigheterna kan avläsas bland 
annat inom varuproduktionen, som sysselsatt en betydligt högre andel 
förortsbor än kalmarbor. Detta är mest uttalat inom jordbruksnäringen. 
Jordbruket sysselsatte inte mindre än 19 procent av de förvärvsarbe
tande förortsborna år 1950 mot enbart 2 procent av den yrkesaktiva 
stadsbefolkningen. Förortsväsendets procenttal har därefter kraftigt re
ducerats. Fortfarande år 1970 redovisade dock förorterna klart högre 
andel jordbrukare bland den yrkesverksamma befolkningen än Kalmar 
stad (tabell 3.5).

Den industriella varuproduktionen framträder också den med högre 
procentuella andelar i förorterna än i staden. Skillnaden mellan Kalmar 
stad och dess förorter har här varit relativt stabil över tid och pendlat 
inom intervallet 1-3 procentenheter (tabell 3.5).

Inom förortssystemet har det liksom i Kalmar stad inträffat en omför
delning av den förvärvsarbetande nattbefolkningen från varuproduk
tion till service (varuhandel, samfärdsel, tjänster). Bland servicenäring
arna är det framför allt tjänsterna som varit starkt expansiva. Föror
terna har under hela den aktuella tiden haft en klart lägre andel syssel
satta inom serviceverksamheterna än Kalmar stad. Differensen har 
dock successivt minskat. År 1950 hade exempelvis 53 procent av den 
yrkesaktiva stadsbefolkningen sin utkomst av service. Motsvarande för- 
ortssiffra uppgick till 34 procent. Skillnaden var således 19 procentenhe-



Tabell 3-5: Den förvärvsarbetande nattbefolkningens procentuella
fördelning på näringsgrenar 1 Kalmar och Kalmars förorter 
1950-1970·

Närings
gren

1950
Kalmar Förort

I960
Kalmar Förort

1965
Kalmar Förort

1970
Kalmar Förort

Jordbruk 2 19 2 13 1 12 1 8
Industri 41 42 42 45 39 42 36 39
Varuhandel 18 15 18 16 18 16 16 15
Samfärdsel 12 8 10 9 10 9 9 8
Tjänster 23 11 26 15 32 22 39 31
Husligt 3 4 2 3 — “

Totalt 99 99 100 101 100 101 101 101

Anmärkning: Husligt arbete ingår bland tjänster 1965 och 1970. 
Reparationsverkstäder ingår I97O bland tjänster efter att tidigare ha 
varit uppförd på industrin.
Referenser: SOS, Folkräkningen 1950, i960.

SOS, Folk- och bostadsräkningen I965, 1970.

ter. Tjugo år senare hade den siffran i stort sett halverats. År 1970 sys
selsattes nämligen 54 procent av förortsborna inom servicesektorn mot 
64 procent av stadsborna (tabell 3.5).

I socio-ekonomiskt avseende kännetecknades kalmarförorterna år 
1970 av en jämförelsevis hög andel företagare och arbetare. I första 
hand var det de mindre företagarna och de okvalificerade arbetarna, 
som var rikare representerade inom förortsväsendet än i Kalmar. För 
tjänstemannagruppernas del var förhållandet det rakt motsatta. De var 
således relativt sett mer frekventa i staden än i förorterna. Tendensen är 
allra starkast bland de lägre tjänstemännen. Övriga tjänstemannaskikt 
redovisar endast obetydligt högre andelar i staden än inom förortssyste- 
met (tabell 3.6).

Denna socio-ekonomiska olikhet är i viss mån en reflex av den nä- 
ringsmässiga specialiseringen. Mindre företagare och okvalificerade ar
betare är vanligen rikare representerade inom jordbruket än inom öv
riga näringssektorer. Jordbrukets relativt starka ställning inom förorts
väsendet bör därför bidra till uppkomsten av de påtalade socio-ekono
miska skiftningarna.

Det fanns således år 1970 klart markerade skillnader mellan befolk-



Tabell 3-6: Den förvärsarbetande nattbefolkningens procentuella
fördelning på socio-ekonomiska grupper i Kalmar och
Kalmars förorter 1970.

Socio-ekonomisk grupp Kalmar Förorter

Större företagare 2 4
Mindre företagare 3 8
Högre tjänstemän 5 4
Mellantjänstemän 11 10
Lägre tjänstemän 34 24
Kvalificerade arbetare 18 19
Okvalificerade arbetare 27 32
Totalt 100 100
Anmärkning: Med förorter avses här de statistikområden inom vilka 
förortsbebyggelsen återfinns. Statistikområdena innehåller både tät 
och gles bebyggelse och i vissa fall är en tätort delad på två 
statistikområden.
Referens: SCB, Specialprogrammet för kommuner vid 1970 års folk- och 
bostadsräkning, Kalmar kommun.

ningens sammansättning i Kalmar stad och dess förorter. Förorterna 
hade en högre andel personer i unga åldrar än staden. Vidare ett förhål
landevis stort inslag av varuproduktion och lågt inslag av serviceverk
samheter bland den förvärvsarbetande nattbefolkningen. Socio-ekono- 
miskt utmärktes förorterna - åtminstone de statistikområden de till
hörde - av en i jämförelse med staden låg andel tjänstemän samt hög 
andel företagare och arbetare.

Mellan 1950 och 1970 har den näringsmässiga olikheten påtagligt re
ducerats. Den demografiska åtskillnaden har däremot i högre grad bytt 
karaktär än styrkemässigt förändrats. Förorternas tidigare jämförelse
vis rika inslag av äldre människor i den vuxna befolkningen har således 
ersatts av en hög andel personer i yngre och familjebildande åldrar.

Förorterna kan ses som stadsdelar inom Kalmar placerade på några 
mils avstånd från själva staden. I vissa avseenden påminnde 1970 års 
förorter både befolknings- och bebyggelsemässigt om de stadsdelar, 
som uppfördes i Kalmar under 1960-talet och bebyggdes med småhus. 
Detta gäller främst för den då nyare förortsbebyggelsen och de mest ex
pansiva delarna av förortsväsendet.



2.4 Särboendets historiska utveckling

En bland svenska sociologer omdiskuterad fråga gäller det urbana sär
boendets riktningsförändringar. Har särboendet (segregeringen) ökat, 
minskat eller rentav förblivit oförändrat under de senaste femtio åren? 
Historikerna har däremot inte lämnat några nämnvärda bidrag till den 
debatten.

Vanligtvis talar man om tre olika typer av särboende: demografiskt, 
socio-ekonomiskt samt etniskt särboende. Av dessa tre är det främst det 
socio-ekonomiska särboendet som avhandlats i den ovan omtalade de
batten. Det etniska särboendet har hitintills inte uppfattats som något 
större problem och därför ägnats rätt låg uppmärksamhet.55 Det demo
grafiska särboendet har likaså varit lågprioriterat. I den mån det stude
rats har det endast undersökts tvärsnittsmässigt.54 Det socio-ekono
miska särboendet har i betydligt högre grad fascinerat forskarna.55

Bland svenska sociologer är det Carl-Gunnar Janson som ivrigast dri
vit tesen om ett avtagande socio-ekonomiskt särboende i större svenska 
städer. Han har utvecklat sina tankar i flera skrifter. Den första publice
rades redan i slutet av 1950-talet. Jansons mest betydande arbete kring 
denna problematik är en bred undersökning av arbetarklassens fysiska 
distans till andra befolkningsgrupper i inte mindre än 16 större svenska 
städer. I tid spänner undersökningen över åren 1936 till 1976 dock med 
viss variation mellan städerna.56

Jansons tes är inte oomstridd. I själva verket tycks han vara rätt en
sam om sin uppfattning. Därav följer naturligtvis inte att hans slutsats 
behöver vara felaktig. Ett visst stöd har han fått från den i början av 
1970-talet verksamma boendeutredningen.57

Redan i mitten av 1960-talet riktade de två lundasociologerna Birgit 
Werner och Göran Lindberg kritik mot Jansons uppfattning. Både Wer
ner och Lindberg studerade särboendet i Malmö under olika tidsperio
der- 1913-1955 respektive från mitten av 1950-talet till mitten av 1960- 
talet. Ingen av dem fann några tydliga tecken på att särboendet skulle 
ha avtagit mellan undersökningstillfällena.58

Den jansonska tesen har ifrågasatts även i senare tids forskning bland 
annat med stöd av bostadssociala utredningar från Stockholms stad.59 
Det kommunala materialet avspeglar dock enbart kortsiktiga föränd
ringar åren runt 1970. Vid den tiden pekar även Jansons resultat av
seende Stockholm och andra städer på ökat särboende.60

Ytterligare en del studier speglande läget efter 1970 tyder på, att det



socio-ekonomiska särboendet kan ha tilltagit i styrka. Det gäller bland 
annat för städerna Örebro, Karlstad och Norrköping.61

Storstadsutredningen menar likaså att särboendet tilltagit i styrka un
der senare tid och till samma slutsats har Tofte Frykman kommit.62 
Lillemor Andersson-Brolin slutligen talar om ett ökat etniskt särboende 
under 1970-talet.63 Bland de forskare som hävdat att det socio-ekono
miska särboendet stärkts även ur ett längre tidsperspektiv - efterkrigs
tid - må särskilt Harald Swedner och Bertil Egerö nämnas.64 En orsak 
till den tilltagande sociala boendespecialiseringen har sökts i bostadspo
litiken och särskilt det så kallade miljonprogrammet.65

Berth Danermark tillhör också den grupp av forskare som bestridit 
Carl-Gunnar Jansons mening om särboendets utveckling under det se
naste halvseklet. Danermark hävdar, att Jansons forskningsresultat inte 
är tillräckligt väl underbyggda för att ligga till grund för några mer defi
nitiva slutsatser. Det variansindex som Janson nyttjat är, menar Daner
mark, alltför känsligt för relativa styrkeförändringar mellan jämförda 
befolkningsgrupper för att kunna ge en reell bild av särboendets histo
riska förändring.66

Jansons metod består huvudsakligen i att undersöka i vilken grad per
soner som röstat med socialistiska partier (dvs arbetarklassen) bor fy
siskt åtskilda från personer som röstat med borgerliga partier. Valkret
sarna blir följaktligen den naturliga basen för en uppdelning av den to
tala stadsbygden i mindre delområden. Danermark menar, att den poli
tiska röstningen inte är klassbunden på det sätt som Janson förutsätter. 
Vidare anför han, att Jansons resultat inte säger något om särboendet 
bland icke-socialistiska röstare.67

Danermarks egna forskningar är av tvärsnitts karaktär och ger ingen 
direkt belysning av det historiska förloppet.68 Argument mot uppfatt
ningen om en avtagande styrka i det socio-ekonomiska särboendet häm
tar han främst ur andra forskares fatabur. En undersökning, utöver de 
redan nämnda, som vederlägger Jansons tes är, enligt Danermark, kul
turgeografen Jan Öhmans (1981) avhandling. Öhman har granskat 
boendemönstrens förändring i Uppsala och Luleå mellan åren 1950 och 
1977. Båda dessa städer ingår också i Jansons social-ekologiska under
sökning.

Öhman särskiljer tre befolkningsgrupper; de som arbetar med admi
nistration respektive distribution och produktion. En sådan indelning 
av de yrkesverksamma skär rakt igenom den mer gängse förekom
mande branschmässiga grupperingen av näringslivet. Administratörer



förekommer exempelvis både inom tillverkningsindustrin, varuhan
deln, samfärdseln och tjänsterna. De kan dock förväntas ha sin relativt 
sett starkaste förankring inom tjänstesektorn. Producenter förekommer 
rikligast inom industrin, medan distributörerna har sitt relativt starkaste 
fäste inom varuhandel och samfärdsel. Öhmans indelning gör ej heller 
någon direkt åtskillnad mellan olika socio-ekonomiska skikt som till ex
empel företagare, tjänstemän och arbetare.69

Det som hänt i både Uppsala och Luleå mellan 1950 och 1977 är, en
ligt Öhman, att särboendet ändrat karaktär. Allt fler bostadskvarter har 
kommit att domineras av administratörerna. Kvarter dominerade av 
personer verksamma inom distribution och/eller produktion hade där
emot nästan helt försvunnit år 1977. Andelen yrkesmässigt blandade 
kvarter ökade i Luleå, men minskade i Uppsala.70

Öhman relaterar inte själv sina resultat till särboendedebatten. Da
nemark anser emellertid, att Öhmans resultat delvis vederlägger Jan
sons forskningar. Framför allt är man oense om utvecklingen av Luleå. 
Janson har funnit ett minskat sårboende i Luleå, medan Öhmans resul
tat tolkats tvärtom. Dessutom inträffade den redan nämnda karaktärs- 
förändringen.71

När Öhman klassificerar kvarteren som yrkesmässigt "blandade” eller 
”dominerade” av en viss yrkeskategori utgår han ifrån absoluta relativa 
värden. Om till exempel 50 procent eller mer av kvarterets befolkning 
är administratörer dominerar denna grupp kvarterets boende.72 Samma 
normer används vid bägge tidpunkterna. Samtidigt inträffade stora för
skjutningar mellan de tre yrkeskategorierna. Andelen administratörer 
ökade inom samtliga näringsfång. Dessutom tillväxte tjänstesektorn 
mycket starkare än exempelvis tillverkningsindustrin, vilket givetvis 
också påskyndade den nämnda utvecklingsprocessen. Mot den bak
grunden förefaller det ganska logiskt att administratörerna dominerade 
boendet i flertalet bostadskvarter år 1977.

Vad vi behöver veta för att rätt kunna bedöma särboendemönstrens 
förändringar mellan 1950 och 1977 är hur de olika kvarteren förhöll sig 
till respektive stadsgenomsnitt. Svaret på den frågan lämnar Öhman i 
fyra stycken triangeldiagram. En visuell bedömning tyder på, att perso
ner med likartade arbetsuppgifter bodde relativt tätt tillsammans i såväl 
Uppsala som Luleå år 1950. Administratörer bodde i en del av staden. 
Distributörer återfanns i en annan del och de inom produktionen verk
samma individerna i en tredje del. Mellan 1950 och 1977 förändrades 
boendemönstren i båda städerna på likartat sätt. De olika kvarteren



närmade sig alltmer respektive stadsgenomsnitt. Särboendet tenderade 
att avta.73

Min tolkning av Öhmans (1981) avhandling innebär således, att hans 
resultat snarare stöder än motsäger uppfattningen om en avtagande 
styrka i det socio-ekonomiska särboendet.

Ett välkänt men inte desto mindre svårbemästrat problem vid jämfö
relser av här diskuterat slag är hur olika uppläggningar påverkar resulta
tens jämförbarhet. Det gäller olikheter i bland annat undersökningsme
todik, klassificeringar och beräkningsmetoder. Ett variansindex uppför 
sig till exempel, åtminstone i teorin, något annorlunda än ett olikhetsin
dex. Vidare är definitionen av ”arbetarklass” högst varierande. Ibland 
definieras arbetare som personer tillhörande den äldre valstatistikens 
socialgrupp III. I andra fall är arbetare liktydigt med socialistiska väl
jare. I ytterligare andra fall sker bestämningen utifrån vederbörandes 
yrkesposition eller relationer till produktionsmedlen.74

När jag beräknat särboendets omfattning ovan har jag ställt de olika 
stadsdelarna mot ett förväntat värde. Det är distansen mellan en viss 
stadsdel och stadsgenomsnittet jag mätt. Flertalet sociologer har där
emot undersökt distansen mellan olika socio-ekonomiska befolknings
skikt. De har med andra ord uppmätt hur stort avståndet varit mellan 
arbetare och tjänstemän, mellan företagare och arbetare etc.

Vill man förenkla saken och låta bli att fördjupa sig i metodiska och 
tekniska skiljaktigheter kan man nöja sig med att jämföra olika forska
res resultat ”rakt av”. Vid en sådan förenklad jämförelse ger min kal- 
marundersökning ett visst stöd åt uppfattningen om en avtagande inten
sitet i det socio-ekonomiska särboendet.

Viktigare är dock särboendets förändrade karaktär. Därmed menar 
jag övergången från ett yrkesmässigt till ett demografiskt bestämt sär- 
boende. Vidare kan man konstatera, att intensiteten i 1970 års demo
grafiska särboende är av ungefär samma storlek som styrkan i 1930 års 
yrkesmässiga särboende. Det gäller såväl för genomsnittstalen som för 
det högsta uppmätta indexvärdet (tabell 3.2). Om man ser saken på det 
sättet ligger alltså särboendet år 1970 inom samma storleksintervall som 
1930. Men det har fått ett helt nytt innehåll.

Det socio-ekonomiska särboendet är för Kalmars vidkommande ge
nomsnittligt sett mindre framträdande år 1970 än fyrtio år tidigare. Den 
socio-ekonomiskt mest specialiserade stadsdelen år 1970 redovisar dock 
ett lika högt indexvärde som motsvarande stadsdel år 1930 (tabell 3.2). 
Det är således inte helt enkelt att besvara frågan om särboendets ut-



veckling i ett historiskt perspektiv. Svaret bür delvis beroende på vilken 
utkikspunkt man väljer. Det socio-ekonomiska särboendet har i viss 
mening minskat. I annan mening har det förblivit oförändrat. Särboen- 
dets förändringar tycks ha varit en så pass sammansatt process att den 
samtidigt kan inrymma två till synes motsägelsefulla tendenser.

Till problematiken kring särboendets historiska utveckling hör också 
frågan om vilken idealtypisk modell som bäst beskriver boendemönst- 
ren vid olika tidpunkter. Boendemönstren i Kalmar av år 1930 påminner 
mest om vad som brukar kallas den för-industriella modellen. Arbetar
befolkningen var således främst bosatt i stadens ytterområden.

Jan Öhmans studie över Uppsala och Luleå tyder på att tendensen till 
perifer arbetarbosättning kan ha varat ända fram till seklets mitt. Öh
man urskiljer visserligen inte direkt några arbetargrupper, men finner 
att producenterna huvudsakligen bott i ett band runt centrala staden. 
Och inom gruppen producenter bör arbetarna ha dominerat och åstad
kommit det observerade mönstret.75

För Karlstads del har Danermark noterat att arbetarna ännu i början 
av 1970-talet främst var bosatta i stadens yttre delar. I Norrköping och 
Örebro däremot fanns arbetarbosättningen vid samma tidpunkt cirku- 
lärt på halvdistans från city räknat.76

I 1970 års kalmarmaterial är tendensen till perifer arbetarbosättning 
betydligt svagare än tidigare. Bebyggelsens ålder (och därmed storlek 
och standard) tycks vid denna senare tidpunkt ha varit en viktig struktu
reringsvariabel. Tjänstemän och kvalificerade arbetare fanns år 1970 
främst i de under perioden nytillkomna områdena. Företagare och 
okvalificerade arbetare bebodde i hög grad de äldre delarna av staden. 
Eftersom nytillskottet av bostäder varit starkast i norra Kalmar fick sta
den ett stort inslag av tjänstemannabosättning i de norra utkanterna. De 
västliga ytterdelarna behöll däremot sin arbetarprofil.

Ett nytt boendemönster har således utvecklats under perioden 
1930—1970. Detta nya mönster kännetecknas av en blandad tjänste
manna- och arbetarbosättning i stadens ytterområden och en blandad 
företagar- och arbetarbosättning i stadsbygdens centralare och/eller ti
digt bebyggda delar. Den största förändringen ligger dock i övergången 
från ett yrkesmässigt till ett demografiskt betingat särboende. Till fakto
rer bakom den processen återkommer jag nedan.

12-V2



3. Arbetsplatsernas fördelning inom 
Kalmar stad 1930-1970

3.1 Materialet

Analysen av arbetsplatsernas fördelning fotas även den i två punkt- eller 
tvärsnittsundersökningar. Den ena punkten utgöres av 1931 års före- 
tagsräkning, vilken ger en god bild av förhållandena inom de branscher 
som sysslar med varuproduktion, varuutbyte och transporter. Däremot 
är offentlig verksamhet av typen kommunal förvaltning, statlig förvalt
ning, sjukvård, undervisning etc ofullständigt täckt i företagsräkningen. 
Det är dock ofta rätt lätt att rekonstruera lokaliseringen av de institu- 
tionsbyggnader, som varit förenade med offentliga verksamheter av 
nämnt slag. Kartor, intervjuer och lokalhistorisk litteratur är några ex
empel på materialgrupper som kan användas i sammanhanget.

Den andra punktundersökningen avser förhållandena i Kalmar år 
1970. Materialet utgöres av det specialprogram för kommuner som på 
lokal begäran framtogs i samband med folk- och bostadsräkningens ge
nomförande. Det är således samma material, som låg till grund för den 
ovan genomförda undersökningen av befolkningens stadsdelsvisa sam
mansättning i Kalmar år 1970. Ur detta specialprogram framgår inte 
bara den förvärvsarbetande nattbefolkningens fördelning på ålders
grupper, näringsgrenar, yrken med mera. Programmet ger även motsva
rande information för den förvärvsarbetande dagbefolkningen.77 Som 
förvärvsarbetande räknas de som arbetat minst en timme under folk- 
och bostadsräkningsveckan. Kravet på förvärvsarbetets omfattning är 
alltså detsamma för dag- som för nattbefolkningen.

Specialprogrammet förmedlar en bild av sysselsättningens spridning 
och arbetsplatsernas fördelning inom staden. Kompletterande uppgifter 
har jag hämtat från den lokala så kallade centrumplaneringens rappor
ter och promemorior samt ur den befintliga kalmarlitteraturen.78

3.2 Arbetsplatser i Kalmar år 1931

Kvarnholmen var vid 1930-talets inledning Kalmars kvantitativt sett 
klart största arbetsplatsområde specialiserad på de icke-varuproduce- 
rande näringarna. På Kvarnholmen fanns en majoritet av arbetsplat-



Tabell 3·7: Kvarnholmen och centrala Kvarnholmen som arbetsplats
områden år I93I·

Verksamhet

Antal företag och anställda i procent av 
hela Kalmar inom respektive verksamhet: 
Kvarnhomen, totalt Centrala Kvarnholmen
Företag Anställda Företag Anställda

Varuproduktion 41 28 26 li- lokal och regional 42 44 27 22
- utomregional 31 28 0 0
Partihandel 62 86 24 il
Detaljhandel 58 64 44 46
- utom livsmedel 71 84 56 64
- livsmedel 41 37 26 28
Samfärdsel 46 85 12 6
- land, post, tele 30 59 17 39
- sjöfart 81 91 0 0
Tjänster
- bank, försäkring 80 90 65 79
- hotell, restaurang 83 90 49 74

Anmärkning: Centrala Kvarnholmen = Norra Långgatan, Storgatan och 
Södra Långgatan från västra Kvarnholmen till Västra Sjögatan; 
Larmgatan, Kaggensgatan och Västra Sjögatan från Fiskargatan till 
Södra Långgatan; Larmtorget och Stortorget.

Referens: SCB, Primärmaterial till 1931 års företagsräkning.

serna och den förvärvsarbetande dagbefolkningen inom partihandeln, 
detaljhandeln och samfärdseln. Där fanns vidare den helt dominerande 
delen av arbetsplatserna och de anställda inom den privata tjänstesek
torn.

Stora grupper av de offentligtanställda hade likaså sina arbetsplatser 
förlagda till stadens kärna. Varuproduktionen däremot var, jämförd 
med servicenäringarna, svagare företrädd. På Kvarnholmen fanns dock 
inte mindre än cirka 40 procent av alla företag och alla sysselsatta inom 
varuproduktionen (tabell 3.7).

Den tillverkning som förekom på Kvarnholmen i början av 1930-talet 
var i högre grad inriktad på den lokala marknaden än på marknader 
långt utanför stadens gränser. Kvarnholmen hyste dock två av dåtidens



största industriella anläggningar i Kalmar med produktion för utomre- 
gional nivå: Kalmar Ångkvarn och margarinfabriken Svea. Ytterligare 
två tillverkare med produktion för avsalu på avlägsna marknader åter
fanns år 1931 på Kvarnholmen. Den ena utgjordes av tapetfabriken, 
som var lokaliserad till kvarteret Fältskären. Den andra var AB Sig. Le
vins syfabrik, belägen i kvarteret Kakelmakaren.79

Flertalet av Kvarnholmens tillverkare avsatte emellertid sina varor på 
den lokala och/eller regionala marknaden. Dit hörde bland andra bryg
gerierna, den grafiska industrin, reparationsverkstäder samt hantver
kare med högst varierande verksamhetsinriktning. Bostäder fanns in
sprängda i denna mångfald av arbetsplatser. I mer renodlad form var 
boendet koncentrerat till den östra delen av Kvarnholmen, medan ar
betsplatserna främst stod att finna på västra Kvarnholmen.

Ansamlingen av arbetsplatser till Kvarnholmen hade givetvis histo
riska rötter. Många av verksamheterna hade etablerats vid en tid då Kal
mar var nästan identiskt med Kvarnholmen. Frågan gällde inte om loka
lisering skulle ske till eller utanför Kvarnholmen. Det handlade snarare 
om var på Kvarnholmen verksamheten skulle bedrivas, stadsdelscen- 
tralt eller mera perifert?

Mot denna bakgrund kan det vara av intresse att närmare titta på ar
betsplatsernas och de anställdas fördelning inom Kvarnholmen år 1931. 
Med ledning av bland annat adressuppgifterna i 1931 års företagsräk- 
ning har jag placerat ut de olika arbetsplatserna på en kvarnholmskarta. 
Därefter har det varit relativt lätt att särskilja citybaserade verksamhe
ter från mer stadsdelsperifera företag.

Genom karteringen har jag kunnat avgränsa ett område mellan Stor
torget och Larmtorget, begränsat i norr av Norra Långgatan och i söder 
av Södra Långgatan, som jag kallar centrum, city eller centrala Kvarn
holmen. Inom nämnda område fanns år 1931 (tabell 3.7):

* Flertalet detaljhandlare i Kalmar och främst detaljhandel med andra 
varor än livsmedel, dvs sällanköps- eller urvalsvaror.

* En majoritet av stadens hotell och restauranger.
* En majoritet av stadens banker och försäkringsbolag.
* Cirka 40 procent av alla i Kalmar sysselsatta inom land-, post- och 

teletransporter.
* Mellan 20 och 25 procent av den lokala och regionala varuproduktio

nen; framför allt mindre enheter med hantverksmässiga produktions
former, vilka ofta förenades med detaljhandel.



Ett utmärkande drag för dessa citybaserade verksamheter är, att de be
tjänar hela staden - ej enbart Kvarnholmen - och dessutom i viss ut
sträckning även stadens närmsta omgivningar. De behöver vara lättåt
komliga för en bred allmänhet. Ibland handlar det om verksamheter, 
som arbetar på läns- eller länsdelsnivå. Det är dock den lokala markna
den och dess förutsättningar, som utgör basen för en majoritet av de 
citybaserade verksamheternas existens. Denna marknad reglerar även 
verksamheternas omfattning och utveckling.

Citybaserade verksamheter uppvisar ofta en tendens till att agglo
mera, dvs att placera sig i närheten av varandra. Detta är åtminstone till 
viss del en följd av de externa fördelar ett sådant arrangemang har. När 
fler människor dras samman till det område dit verksamheterna lokali
serats ökar möjligheterna att nå potentiella kunder. I vissa fall utkristal
liseras subcityområden, till exempel för försäljning av skor, konfektion 
med mera. Det är ofta cityområdet som ger staden dess identitet och 
bestämmer människors uppfattning och medvetande om orten.

Verksamheterna med inriktning på regional och utomregional nivå 
låg år 1931 vanligen på ett visst avstånd från stadscentrum. Lokalise
ringen kan ibland betecknas som halvcentral och i andra fall som perifer. 
Merparten av länsförvaltningen och övrig statlig förvaltning var lokali
serad till Kvarnholmen, men läget var halvcentralt. Verksamheterna 
fanns således antingen i citys utkant eller helt och hållet utanför stads
centrum.

Av de högre utbildningsanstalterna var det år 1931 endast det högre 
allmänna läroverket som var förlagt till Kvarnholmen. Läroverket flyt
tade dock redan år 1933 från kvarteret Magistern invid Stortorget till 
Fredriksskansområdet på östra Malmen. Bland övriga högre utbild- 
ningsanstalter återfanns år 1931 navigationsskolan i stadsdelen Gamla 
staden och lärarhögskolan på södra Malmen.

Centrallasarettet var vid denna tid förlagt till Gamla staden. Senare 
under decenniet flyttades sjukhuset till Stensbergsområdet. Där åter
finns det även idag. De gamla lasarettslokalerna övertogs av bibliote
ket.

De partihandelsföretag, rederier, speditionsfirmor och industriföre
tag, som fanns på Kvarnholmen år 1931 var vanligen lokaliserade till 
den södra delen direkt i anslutning till hamnen och järnvägen. På de 
längsta avstånden från stadscentrum fanns de stora ytkrävande tillverk- 
ningsföretagen med produktion för marknader både utanför den egna 
regionen och Sveriges gränser. Flertalet av de stora industriföretagen



med läge utanför Kvarnholmen återfanns inom Gamla indust-iområdet. 
Dit hade bland andra andelsslakteriet, Kalmar verkstad, AB Siefvert&- 
Fornander, Maskin och Gjuteri AB och tändsticksfabriken sbkt sig.

Nya Margarin AB Sveas oljefabrik var däremot förlagd 111 Barlast
holmen, nära hamnen och djuprännan i Kalmarsund. Ett annat hamnlo- 
kaliserat företag var Kalmar varv. Dess anläggningar var uppförda på 
Varvsholmen nordost om Kvarnholmen. Kalmar chockladfabrik, som 
likaså producerade för utomregionala marknader, hade år 1931 sina lo
kaler i området Spännarebacken utmed norra infartsvägen, strax utan
för centrala Kalmar.

En annan typ av verksamheter är de bostadsområdesbaserade. Där
med avser jag sådana verksamheter som betjänar enbart en nindre del 
av staden. De arbetar med andra ord på en sublokal eller stadsdelsnivå. 
Exempel utgör livsmedelsaffärer, kiosker, folk- och småskolor. Verk
samheter av nämnt slag finns representerade inom alla större bostads
områden i en stad. I Kalmar av år 1931 fanns de såväl på Kvarnholmen 
som på Malmen, Sandås och alla övriga tätbebyggda och tätbefolkade 
stadsdelar.

De bostadsområdesbaserade verksamheterna har liksom de citybase- 
rade stort behov av närhet till marknaden (kunderna). Deras kundun
derlag är dock förhållandevis begränsat. Kundkontakterna är däremot 
täta, kanske dagliga eller veckovisa besök. Varje enskild individs kon
takt med de citybaserade verksamheterna kan vara glesare än så.

Sammanfattningsvis kan jag konstatera, att det år 1931 fanns ett 
grundmönster i arbetsplatsernas lokalisering inom Kalmar som i termer 
av min nivågruppering av näringslivet kan specificeras på följande fyra 
huvudbeståndsdelar:
1. Citybaserade verksamheter. Dessa kännetecknas bland annat av att 

de betjänar hela staden och dess allra närmsta omgivningar Närings- 
mässigt hör de vanligen hemma inom servicenäringarna, dvs varu
handel, samfärdsel och tjänster. En viktig orsak till verksamheternas 
centrala lokalisering inom staden är deras höga krav på tillgänglig
het. Verksamheterna skall vara lättåtkomliga för potentiella kunder. 
Kunderna finns framförallt inom stadens gränser och i den omgi
vande bygden.

2. Verksamheter med inriktning på läns- och länsdelsnivå hade år 1931 
vanligen ett något mindre stadscentralt läge. De tillhörde ej katego
rin citybaserade verksamheter. Deras lokalisering kan beskrivas som 
halvcentral. De som var förlagda till Kvarnholmen återfanns mesta



dels utanför själva cityområdet mellan Stortorget och Larmtorget. 
En hel del av dem var lokaliserade till stadsdelarna omedelbart utan
för Kvarnholmen. Även dessa verksamheter hörde näringsmässigt 
sett huvudsakligen till servicesektorn.

3. Verksamheter med inriktning på utomregional nivå låg oftast relativt 
långt från stadscentrum. På denna nivå fanns främst industriföretag, 
vilka krävde förhållandevis stora markarealer för industri- och lager
lokaler med mera. Verksamheter av detta slag fanns år 1931 huvud
sakligen i Kalmars utkanter eller i nära anslutning till hamn- och 
järnvägsområdena. Tillgången på mark och lokaler samt närheten 
till transportanläggningar framstår här som viktiga lokaliseringsfak
torer.

4. Bostadsområdesbaserade verksamheter. Deras uppgift är att betjäna 
en mindre del av staden med service av olika slag. Verksamheter av 
denna art söker en central placering inom sin del av staden och finns 
i princip företrädda över hela det tätbebyggda stadsområdet.

Med en annan terminologi skulle man kunna beteckna kategorierna 1- 
3 ovan för kärnan, institutionszonen och tungtransportzonen.80 Kärnan 
innehåller de citybaserade verksamheterna. Institutionszonen inneslu
ter den bebyggelse som är knuten till större offentliga inrättningar för 
förvaltning, sjukvård, utbildning med mera. Tungtransportzonen slutli
gen innehåller industribebyggelse samt lokaler och anläggningar för 
godshantering av mer skrymmande karaktär. Hamnanläggningar, järn
vägar och kapacitetsstarka genomfartsvägar sätter i hög grad sin prägel 
på tungtransportzonen.

3.3 Arbetsplatser i Kalmar år 1970

De arbetsplatser som fanns i Kalmar stad år 1970 var i huvudsak gruppe
rade efter samma geografiska grundmönster som tidigare. Men skalan 
hade förändrats ordentligt. De citybaserade verksamheterna utbredde 
sig år 1970 över hela Kvarnholmen. Deras etablering var dock fortfa
rande allra starkast inom det gamla stråket mellan Stortorget och Larm
torget. Varuhusen Domus och Epa förvärvade under 1960-talet stora 
delar av de centralt belägna kvarteren Åldermannen respektive Mästa
ren. Dessa etableringar bidrog kraftfullt till en förstärkning av detalj
handelns citydominans samt till en ökad areell utbredning av cityområ
det.



Tabell 3·δ· Förvärvsarbetande dagbefolkning (över 1 timme) 
procentuellt fördelad pä näringsfång och 
arbetsplatsområden i Kalmar År 1970·

Stadsdel
Näringsgren:
2 3 41 42 5 6

Andel av 
Kalmar

Dagbef. i % 

av nattbef.

Kvarnholmen 7 7 7 26 12 40 26 1120
Gamla staden 7 8 1 6 1 74 1 80
Malmen, södra 13 5 1 7 13 60 6 686
Malmen, östra 10 19 1 3 36 32 4 250
Malmen, västra 16 6 2 5 2 69 5 142
Sandås, östra 14 4 8 17 1 55 1 35
Sandås, västra 3 7 0 13 4 74 1 11
Tjärhovet 7 2 70 3 9 8 2 “
Summa centrala Kalmar 10 7 8 17 12 45 47 182

Lasarettet 0 1 0 1 0 97 9 -

Johannesborg 13 6 2 15 7 53 1 26
Svaneberg 52 1 1 10 0 17 0 383
Gamla industriområdet 79 9 4 4 3 2 20 -

Hagbygärde 39 4 38 6 7 6 3 -
Törneby 2 4 0 1 2 86 3 -
Summa centrala och
västra Kalmar 26 7 7 11 8 40 83 249
Ängö 76 6 2 6 2 8 1 146
Malmen, nordväst 54 1 0 13 9 26 1 53
Malmen, nordost 68 9 1 5 1 16 3 78
Oxhagen, västra 58 21 1 6 0 14 4 63
Djurängshagen 56 5 1 5 2 29 2 20
Tallhagen 2 84 0 3 3 7 1 -
Funkabo 6 6 20 0 4 63 1 21
Berga, västra 6 10 2 23 5 54 0 124
Norrliden, östra 4 43 2 5 4 41 1 16
Kalmar, totalt 29 9 6 11 7 38 100 124

Anmärkning: 2 = Tillverkningsindustri, 3 = Byggnadsverksamhet m m,
41 = Partihandel, 42 = Detaljhandel, 5 = Samfärdsel, 6 = Tjänster. 
Redovisade stadsdelar (arbetsplatsområden) är sådana där 
dagbefolkningen överstiger nattbefolkningen och/eller sådana som har 
minst 100 förvärvsarbetande om dagen.
Reparationsverkstäder inkluderas i industrin.
Referens: SCB, Specialprogrammet för kommuner vid 1970 års folk- och 
bostadsräkning, Kalmar kommun.



Boendet på Kvarnholmen hade kraftigt reducerats år 1970 jämfört 
med år 1930. Av den totala stadsbefolkningen var bara 2 procent bosatt 
på Kvarnholmen år 1930 mot 19 procent fyrtio år tidigare (tabell 3.1). 
Boendet var år 1970, liksom tidigare, huvudsakligen koncentrerat till 
den östra delen av Kvarnholmen. Befolkningen utgjordes främst av 
äldre personer utan hemmavarande barn samt av yngre personer, som 
ännu ej bildat familj eller skaffat barn.

Verksamheterna med inriktning på läns- eller länsdelsnivå var år 1970 
i ännu högre grad än tidigare förlagda utanför Kvarnholmen. Detta bi
drog till att Kvarnholmens relativa betydelse som arbetsplatsområde vä
sentligt hade minskat år 1970 jämfört med 1930 (tabell 3.7, 3.8). Kvarn
holmen var dock i absoluta tal fortfarande Kalmars största arbetsplats
område. Till Kvarnholmens relativa nedgång som arbetsplatsområde bi
drog även boendeminskningen. Kvarnholmen kom till följd därav att 
kräva en allt mindre del av de bostadområdesbaserade verksamheterna. 
Utanför Kvarnholmen fanns år 1970 bland andra följande verksamheter 
med inriktning på läns- och länsdelsnivå:
* Centrallasarettet, som alltsedan 1937 var förlagt till Stensbergsområ

det.
* Den högre utbildningen var år 1970 huvudsakligen lokaliserad till 

Malmen. Lärarhögskolan hade exempelvis sina lokaler i kvarteret 
Rostad på södra Malmen. Stagneliusskolan, som det gamla högre all
männa läroverket hette vid denna tid, var alltsedan år 1933 belägen 
på Fredriksskans inom stadsdelen östra Malmen. I kvarteret Storken 
på västra Malmen fanns yrkesskola och tekniskt gymnasium, men 
även sjöbefälsskolan. Sjuksköterskeskolan däremot var lokaliserad i 
anslutning till centrallasarettet, dvs till stadsdelen Stensberg.

* Stora delar av den statliga förvaltningen i Kalmar var år 1970 inne i 
ett intensivt omflyttningsskede. Vissa myndigheter hade redan läm
nat Kvarnholmen för Malmen. Hos åtskilliga av de på Kvarnholmen 
kvarvarande statliga kontoren fanns aktuella utflyttningsplaner, vilka 
likaså avsåg omlokalisering till Malmen. Ett stort förvaltningskom- 
plex uppfördes under 1970- talets inledning på östra Malmen. Till de 
statliga verksamheter som år 1970 hade flyttat från Kvarnholmen 
hörde bland andra försäkringskassan, länsskolnämnden och länspo
lischefens expedition. Samtliga var förlagda till västra Malmen. Polis
väsendet i övrigt fanns kvar på Kvarnholmen, men flyttade år 1974 
till den ovannämnda nya förvaltningsbyggnaden på östra Malmen. På 
södra Malmen fanns år 1970 bland andra länsarbetsnämnden, länssty-



reisens data- och uppbördsenhet, åklagarmyndigheten samt lantmä- 
teriet.

* Postens huvudkontor flyttade år 1947 från södra Långgatan på Kvarn
holmen till Sveaplan på södra Malmen.

* Huvudcentralen för televäsendet i Kalmar var år 1970 placerad på 
östra Malmen.

* Länsbiblioteket var år 1970 inrymt i lasarettets gamla lokaler. Läns
museet hade sina lokaler i slottet. I stadsdelen Gamla staden fanns 
vidare bland andra kronofogdemyndigheten.

Den kommunala förvaltningen var, till skillnad från den statliga förvalt
ningen, huvudsakligen kvar på Kvarnholmen år 1970. Många av de 
kommunala förvaltningarna och tjänstemännen hade sina arbetsplatser 
i kvarteret Magistern, dvs i läroverkets gamla lokaler invid Stortorget. 
Vissa delar av den kommunala förvaltningen hade dock lämnat Kvarn
holmen vid denna tidpunkt. Till dessa hörde bland andra social-, skol- 
och fritidskontoren. De två senare var belägna på västra Malmen, me
dan socialförvaltningen återfanns på södra Malmen. Kvar på Kvarnhol
men var även kyrkoförvaltningen med lokaler på Ölandsgatan.

Nästan alla verksamheter med inriktning inte bara på staden och den 
egna regionen utan även på utomregionala marknader var år 1970 för
lagda till områden utanför Kvarnholmen. Tillverkningsindustrin var så
ledes företrädesvis lokaliserad till eller i närheten av de stora indu
striområdena i västra Kalmar. Inom Gamla industriområdet, Hagby- 
gärde och Svaneberg - alla i västra Kalmar - sysselsattes inte mindre än 
60 procent av all förvärvsarbetande dagbefolkning inom tillverkningsin
dustrin. Det var främst arbetsplatserna inom metallvaru-, maskin- och 
transportmedelsindustrin som hade sökt sig till de västliga industriområ
dena (tabell 3.9).

Endast två större industriarbetsplatser var belägna på Kvarnholmen 
år 1970. Barometerns tryckeri var den ena och Kalmar bryggeri den 
andra. Bryggeriet lades för övrigt ned redan påföljande år. Kvarnhol
mens starkt minskade betydelse som industriarbetsplats speglas också i 
den intraurbana sysselsättningsstatistiken. Ar 1970 hade 7 procent av 
Kalmars förvärvsarbetande dagbefolkning inom tillverkningsindustrin 
sin arbetsplats förlagd till Kvarnholmen att jämföras med 38 procent år 
1931 (tabell 3.7, 3.8).

Partihandeln hade år 1970 också i stor utsträckning lämnat Kvarnhol
men och sökt sig västerut. Industriområdena i västra Kalmar - Gamla



Tabell 3·9· Stadsdelars procentuella andel av den förvärvsarbetande 
dagbefolkningen (över 1 timme) inom olika delar av 
varuproduktionen i Kalmar &r 1970»

Näringsfång 10 11
Stadsdel

12 13 14 15 16 17 18 Summa
Tillverkningsindustri 60 8 z 1 2 2 2 2 - 24
därav :
Livsmedelsindsutri 50 - 31 14 - - - - - 95
Grafisk industri - - - 52 28 - - - - 80
Metallvaruindustri 89 89
Maskinindus tri 91 91
Elektroindustri - 82 - - - - 13 - - 95
Transportmedelsindustri 73 - - - - 15 - 9 - 97

Byggnadsverksamhet mm 21 10 - 20 - - - - 10 61
därav :
Byggnadsverksamhet 23 10 - 20 - - - - - 53
Kraftproduktion mm “ - “ 25 - _ 62 87

Anmärkning: 10=Svaneberg, Gamla industriområdet, Hagbygärde, 
ll=Djurängshagen, 12=Malmen, nordost, 13=Kvarnholmen, l4=Malmen, 
södra, 15=Ängö, l6=Malmen, västra, 17=Djurängshagen, l8=Malmen, östra.
Referens: SCB, Specialprogrammet för kommuner vid 1970 års folk- och 
bostadsräkning.

Tabell 3.10: Stadsdelars procentuella andel av den förvärvsarbetande 
dagbefolkningen (över 1 timme) inom olika delar av 
varuhandeln och samfärdseln i Kalmar år 1970.

Näringsfång 10
Stadsdel
13 14 18 19 Summa

Partihandel 31 31 - - 23 85
Detaljhandel 9 64 - - - 73
Samfärdsel
därav:

12 42 10 22 - 94
Landtransport 18 61 - - - 79
Sjötransport - 81 - - - 8l
Post och tele ~ 12 26 55 ~ 93
Anmärkning: 10=Svaneberg, Gamla industriområdet, Hagbygärde, 
13=Kvarnholmen, l4=Malmen, södra, l8=Malmen, östra, 19=Tjärhovet.
Referens: SCB, Specialprogrammet för kommuner vid 1970 års folk- och 
bostadsräkning.



industriområdet, Hagbygärde och Svaneberg - sysselsatte år 1970 31 
procent av all förvärvsarbetande dagbefolkning inom Kalmars partihan
del. En lika stor andel hade sin arbetsplats förlagd till Kvarnholmen (ta
bell 3.10). År 1931 var Kvarnholmens andel hela 86 procent (tabell 3.7).

Partihandeln var år 1970 i huvudsak koncentrerad till tre delar av Kal
mar: Kvarnholmen, industriområdena i väster samt Tjärhovet. På Tjär- 
hovet och i omedelbar närhet av Kalmarsunds djupränna fanns exem
pelvis Kalmars oljehamn. Samtliga oljebolag, som var representerade i 
staden hade helt följdriktigt förlagt sina nederlag dit. Totalt sysselsatte 
Tjärhovet år 1970 23 procent av partihandelns förvärvsarbetande dag
befolkning (tabell 3.10). För de varuutbytande verksamheterna, dvs va
ruhandel och samfärdsel, var den direkta anknytningen till fasta trans
portanläggningar och trafikleder en faktor, som även år 1970 i hög grad 
bestämde deras placering inom staden.

De partihandelsföretag som fortfarande år 1970 fanns kvar på Kvarn
holmen var, liksom tidigare, huvudsakligen lokaliserade till den södra 
delen av ön i nära anslutning till hamn och järnväg. Södra Kvarnholmen 
inrymde år 1970 dessutom en majoritet av de inom sjöfarten sysselsatta 
personerna. Totalt sysselsatte Kvarnholmen detta år 81 procent av den 
förvärvsarbetande dagbefolkningen inom sjöfartsnäringen. Det skall 
jämföras med 91 procent år 1931. Även arbetstillfällena inom landtran
sporterna var ännu år 1970 i hög grad bundna till Kvarnholmen (tabell 
3.7, 3.10).

Tabell 3.11: Stadsdelars procentuella andel av den förvärvsarbetande 
dagbefolkningen (över 1 timme) inom olika delar av 
tjänstesektorn i Kalmar år 1970.

Näringsfång 13 14 16 18 20 21 22 Summa

Tjänster, totalt 28 2 2 2 22 8 2 82
därav:
Förvaltning och försvar 51 10 10 _ _ 24 - 95
Undervisning - 14 19 12 - - 11 56
Sjukvård 7 - - - 85 - - 92
Socialvård 13 24 - - - 15 - 52
Bank och försäkring 45 9 16 10 ” - 80

Anmärkning: 13=Kvarnholmen, l4=Malmen, södra, l6=Malmen, västra, 
l8=Malmen, östra, 20=Lasarettet, 21=Malmen, nordost, 22=Funkabo.

Referens: SCB, Specialprogrammet för kommuner vid 1970 års folk- och 
bostadsräkning.



Kvarnholmens relativa betydelse som arbetsplatsområde har alltså 
minskat kraftigt mellan 1930 och 1970. Samtidigt har verksamhetsstruk- 
turen alltmer inriktats mot detaljhandel, förvaltning, banker och för
säkringsbolag. Av industrinäringens olika branscher var det bara den 
grafiska industrin som år 1970 hade minst hälften av sin anställda perso
nal sysselsatt på Kvarnholmen (tabell 3.9-3.11). Den förändring av sys
selsättningen i Kalmars cityområde jag här noterat tycks vara av mer 
allmängiltig natur. Den står åtminstone i god överensstämmelse med re
sultat från tidigare studier kring funktionsförändringar i de centrala de
larna av svenska städer.81

Arbetsplatserna i Kalmar av år 1931 var samlade i två delar av staden. 
Den ena delen var Kvarnholmen längst i öster. Den andra delen var 
Gamla industriområdet längst västerut i den då bebyggda staden. Där
emellan och på Kvarnholmen bodde huvudparten av 1930 års kalmar- 
bor.

Samma två delar av staden var de dominerande arbetsplatsområdena 
i 1970 års Kalmar. Gamla industriområdet hade dock utvidgats med yt
terligare två stadsdelar reserverade för varuproduktion: Svaneberg och 
Hagbygärde. Mellan östra och västra Kalmar hade dessutom en bro av 
arbetsplatser slagits via de tre malmarna inom centrala Kalmar. Både 
södra, östra och västra Malmen registrerades år 1970 för överskott på 
dagbefolkning i förhållande till nattbefolkning. Inte minst genom utlo- 
kalisering av verksamheter från Kvarnholmen hade de tre stadsdelarna 
uppnått en hög andel av stadens totala utbud av arbetstillfällen inom 
tjänste- och samfärdselnäringarna (tabell 3.8-3.11).

Omkring detta band av arbetsplatser som förband östra delen av Kal
mar med den västra var boendet samlat. Huvuddelen av 1970 års befolk
ning bodde i den norra delen av staden. Där utgjorde den förvärvsarbe
tande dagbefolkningen endast 27 procent av den yrkesverksamma natt
befolkningen. De två största arbetsplatsområdena i norra Kalmar var 
västra Oxhagen och nordöstra Malmen (tabell 3.8). Västra Oxhagen var 
i sin södra del en direkt fortsättning på Gamla industriområdet. I denna 
del uppförde AB Rifa under 1960-talet sin kalmarfabrik. På nordöstra 
Malmen var det Kooperativa förbundets chokladfabrik, som svarade för 
huvudparten av arbetstillfällena.

Både västra Oxhagen och nordöstra Malmen hade, trots de stora fa
brikskomplexen, en lägre andel yrkesaktiv dagbefolkning än nattbe
folkning. Det omvända förhållandet, dvs överskott på dagbefolkning i 
förhållande till nattbefolkning, registrerades år 1970 i norra Kalmar en-



bart för Ängö och västra Berga.
På Ängö var Kalmar varv den dominerande arbetsplatsen, medan de

taljhandeln och tjänstesektorn profilerade arbetsutbudet i västra Berga. 
I absoluta mått var dock västra Berga ett obetydligt arbetsplatsområde. 
Totalt sysselsattes där 82 personer huvudsakligen inom verksamheter i 
anslutning till Berga centrum. Övriga delar av Bergaområdet var, lik
som de stadsdelar som bebyggdes under 1950- och 1960-talen, utpräg
lade bostadsområden med blott ett fåtal sysselsättningstillfällen (tabell 
3.8).

3.4 Sammanfattning

Grundmönstret i arbetsplatsernas fördelning inom Kalmar stad har 
förblivit tämligen oförändrat mellan åren 1930 och 1970. Det som för
ändrats är istället den geografiska skalan för verksamheternas ut
övande. Arbetsplatserna har trängt undan stora delar av boendet från 
Kvarnholmen och övriga stadsdelar inom centrala Kalmar. De har dess
utom brett ut sig i vissa delar av stadsbygdens periferi. Staden har med 
tiden blivit alltmer renodlat uppdelad i bostads- och arbetsplatsområ
den. Befolkningen i Kalmar, liksom befolkningen i andra större svenska 
städer och tätorter, bor i ett område, arbetar i ett annat samt roar sig och 
konsumerar i en tredje del av staden. Denna tendens till en allt starkare 
funktionsuppdelad stadsbygd anses ha accentuerats än mer under 1970- 
talet.82

Grundmönstret i arbetsplatsernas fördelning inom Kalmar stad har 
jag ovan summerat i fyra huvudbeståndsdelar med utgångspunkt från 
min nivågruppering av näringslivet. För det första citybaserade verk
samheter. Deras kund- eller verksamhetsområde täcker såväl den egna 
orten som de närmsta omgivningarna. Verksamheter av denna sort 
fanns år 1931 huvudsakligen i ett stråk mellan Stortorget och Larmtor
get. Fyrtio år senare - 1970 - var de spridda över hela Kvarnholmen, 
men hade fortfarande samma geografiska tyngdpunkt som tidigare.

För det andra verksamheter med inriktning på läns- eller länsdels- 
nivå. Dessa återfanns år 1931 delvis på Kvarnholmen och delvis på Mal
men. De som var lokaliserade till Kvarnholmen var belägna mellan de 
två torgen, dock utanför själva cityområdet. År 1970 återfanns de disku
terade verksamheterna helt utanför Kvarnholmen. Flertalet var lokali
serade till Malmen inom centrala Kalmar. Verksamheterna med inrikt
ning på läns- respektive länsdelsnivå utgöres i stor utsträckning av of



fentliga inrättningar av olika slag. De överensstämmer ganska väl med 
vad som i annan terminologi kallats institutionszon. Precis som i Henrik
0 Anderssons typmodell blandas detta slag av inrättningar ofta med 
bostadsbebyggelse.83

Den tredje huvudbeståndsdelen i arbetsplatsmönstret utgöres av 
verksamheter med inriktning på mer än regional nivå. Näringsmässigt 
hör sådana verksamheter vanligen hemma inom varuproduktionen, 
partihandeln och sjöfarten. De kalmaritiska företagen med avsättning 
på utomregionala marknader var såväl 1931 som 1970 huvudsakligen 
belägna inom två delar av den förtätade bebyggelsen. För det första i 
industriområdena i stadens västra del. För det andra i anslutning till 
hamn och järnväg på Kvarnholmen, Barlastholmen och Tjärhovet i sta
dens östra del. De nämnda stadsdelarna förbinds med varandra av både 
järnvägen och infartsvägen till Kalmar.

De varuproducerande företagen hade emellertid år 1970 nästan helt 
flyttat från Kvarnholmen och andra hamnlägen till de västliga indu
striområdena. De äldre industriområdena utökades mellan 1930 och 
1970 med nya delar för att kunna härbärgera nytillskottet av arbetsplat
ser. Verksamheterna med inriktning på utomregional nivå hör i annan 
terminologi huvudsakligen hemma inom tungtransportzonen. I Kalmar 
har berörda verksamheter trängt in kilformigt eller sektoriellt utmed 
kommunikationslederna mot cityområdet. H O Anderssons typmodell 
ger även på den punkten en relativt god generell beskrivning av förhål
landena i Kalmar.84

Oen fjärde huvudkategorin i grundmönstret utgöres av de bostadsom- 
rådesbaserade verksamheterna. Deras syfte är att förse en viss del av 
staden och ej hela stadsbygden med service av allehanda slag till exem
pel dagligvaruhandel, post- och banktjänster, daghem och distriktssjuk- 
vård. De finns spridda över hela den bostadsbebyggda delen av staden 
och har sökt en central placering inom sitt serviceområde.

Det arbetsplatsmönster jag funnit i Kalmar under perioden 1930-1970 
stämmer rätt väl överens med flera av de teoretiska modeller jag presen
terade i kapitel 1 ovan. Likheter med Henrik O Anderssons typmodell 
har redan noterats. Men även Folke Kristenssons teoretiska principmo
dell kan översättas i den kalmaritiska stadsbygden. Verksamheterna
1 Kalmar stad ligger såldes ordnade centralt, halvcentralt och perifert 
alltefter variationer i kontaktbehov och kontaktintensitet. Lennart 
Améens modell över den svenska staden efter 1930 är också den en 
idealtypisk beskrivning som någorlunda väl rimmar med de kalmari-



tiska erfarenheterna. Det vill synas som om de olika idealtyperna egent
ligen beskriver samma sak men från något skilda utkikspunkter och med 
varierande terminologi.



4. Närhet och utrymme

4.1 Inledning

I det här kapitlet skall jag ta upp några tänkbara orsaker till de struktu
rella förändringar som det kalmaritiska stadslandskapet genomgått un
der perioden 1930-1970. Analysen kommer att genomföras med hjälp 
av en enkel dualistisk begreppsapparat. De faktorer som format och för
ändrat stadsbygden har jag samlat under de överordnade kategorierna 
närhet respektive utrymme. Åtminstone om de två begreppen uppfattas 
i vid bemärkelse borde det vara möjligt att föra en diskussion om struk
turerings- och ändringsfaktorer i dessa termer.

Begreppen närhet och utrymme introducerades och diskuterades i 
kapitel 1. Närhet gavs där ett allt efter omständigheterna lätt skiftande 
innehåll. För stadsbefolkningens del handlar närhet i första hand om 
närhet till arbetet. När jag behandlar verksamheterna är närhet där
emot liktydigt med marknadstillgänglighet respektive transportåtkom
lighet. Utrymme definieras genomgående som förbrukningen av mark- 
och lokalyta för bostäder, fabriker, kontor, lager, transporter etc.

Det sätt på vilket stadsborna och de urbana näringsfången geografiskt 
grupperar sig inom det tätbebyggda området kan ses som följden av en 
rad individuella beslut. Beslutsfattarna utgöres av bland andra lokala 
politiker, kommunala planerare, bostadssökanden samt företags- och 
verksledningar. Aktörerna är dock aldrig helt fria i sina val. Besluten tas 
mot en fond av kontinuerliga samhällsförändringar utanför agenternas 
omedelbara kontroll och inflytande. Samtidigt påverkas strukturerna 
genom aktörernas handlingar. Människor och strukturella omständig
heter förändras tillsammans.

En bostadssökande individ eller familj kan exempelvis ha bestämda 
önskemål om bostadens storlek, standard, läge med mera. Men valmöj
ligheterna begränsas av faktorer som inkomstens storlek, boendekost
nader och inte minst utbudet av bostäder av önskat slag. Ekonomiska 
omständigheter jämte tillgången på byggbar mark och lediga lokaler är 
likaså viktiga restriktioner för privata företag och offentliga institutio
ner i deras lokaliseringsbeslut.

En stads utbud av bostäder, mark, fabriks-, kontors- och lagerlokaler 
etc styrs i viss utsträckning av den kommunala mark- och bostadspoliti-
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ken. Lokala politiker och planerare är dock ej heller de helt fria i sina 
beslutsprocesser. De är beroende av bland annat statliga åtgärder och 
lagstiftningen inom området. Men också av tekniska, ekonomiska och 
andra former av allmänna samhällsförändringar.

Den övergång från en närhetsprincip till en utrymmesprincip som jag 
menar ägt rum under den aktuella tiden kan knappast ses som frukten 
av en medveten politisk styrning och planeringsstrategi. Det kommu
nala material och den litteratur jag gått igenom innehåller inget som ty
der på ett sådant medvetet handlande. Däremot tror jag man kan tala 
om en strävan att åstadkomma välfärdsbefrämjande lösningar. Princip
bytet framstår som en oavsiktlig följdeffekt. Den nya ordningen har inte 
kommit till helt slumpmässigt. Jag är benägen att se principskiftet som 
en konsekvens av den allmänna samhällsomvandlingen, vilken förmed
lats och lokalt omsatts av kommunala politiker, planerare och andra 
agenter.

Den kommunala planering som ägt rum i Kalmar har varit en viktig 
förmedlande faktor när det gällt att forma och förändra stadsbygden. 
Av stor betydelse i det sammanhanget är också att politikers och plane
rares möjligheter att dirigera bebyggelseutvecklingen inom det egna 
samhällets gränser förstärkts under den aktuella tidsperioden. Lennart 
Améen vill exempelvis se det socialdemokratiska regeringsövertagan- 
det i början av 1930-talet som upptakten till en övergång från en libera
listisk till en mer samhällsdirigerad stadsbyggnadsepok.85

Genom byggnadslagstiftningen (till exempel 1947 års byggnadslag) 
har kommunerna fått nya och effektivare instrument för att kunna styra 
bebyggelseutvecklingen inom stadens gränser. Byggnadsstadgor och 
statliga bostadslånebestämmelser har verkat i samma riktning. Framför 
allt är det bostadsbebyggelsen som kunnat dirigeras. Privata företag och 
andra verksamheter har varit mer svårmanövrerade. Industrier har till 
exempel ofta själva tagit initiativ till omlokaliseringar. Orsakerna har 
bland annat varit trängsel samt brist på byggbar mark eller lediga 
lokaler.86

I planeringssammanhang brukar man skilja mellan översiktlig plane
ring (general- och regionplanering) samt detaljplanering. De två vikti
gaste översiktsplanerna för Kalmartrakten under den aktuella perioden 
är 1957 års regionplan för Kalmar-Nybro området jämte 1968 års gene
ralplan. Regionplanen från år 1957 är unik så tillvida, att det är en av 
de få regionplaner, enligt 1947 års byggnadslag, som upprättats för re
gioner utanför storstadsområdena. Den har dessutom (1965) officiellt



antagits av Kungl Maj:t. Arbetet med regionplanen påbörjades redan 
1944 och utfördes av ingen mindre än Uno Åhrén. Även om regionpla
nen antogs som ett officiellt dokument anses den aldrig ha fått något 
verkligt inflytande på den faktiska utvecklingen.87

Ett resultat av Uno Åhréns regionplanearbete blev, att det genere
rade fortsatt översiktsplanering i Kalmar. 1 början av 1960-talet fick 
Vattenbyggnadsbyrån i Stockholm kommunens uppdrag att utarbeta en 
generalplan. Arbetet pågick fram till 1966, och generalplanen antogs av 
stadsfullmäktige år 1968. Det översiktliga planeringsarbetet har fortsatt 
i omgångar under 1970- och 1980-talen. Flera olika alternativ för den 
framtida utbyggnaden av tätortsbebyggelsen i Kalmarområdet har pre
senterats.

Stora delar av Kalmar stad saknade en modern detaljplanering i slutet 
av 1930-talet. Visserligen hade Ture Bergentz utarbetat en stadsplan un
der 1930-talets början, vilken antogs av stadsfullmäktige år 1937. 
Kvarnholmen, Ängö och större delen av Malmen låg dock utanför plan
området. För dessa stadsdelar gällde fortfarande P O Hallmans stads
plan från 1906. Det stadsplanearbete som bedrevs i Kalmar under 1940- 
talet och början av 1950-talet kom därför i stor utsträckning att avse de 
ovan nämnda stadsdelarna. För både Kvarnholmen och Malmen fast
ställdes vid denna tid nya stadsplaner.

Detaljplanearbetet har därefter kontinuerligt fortsatt. I början av 
1970-talet tillkom en särskild centrumplanering med uppgift att utar
beta dispositionsplaner för Kvarnholmen och Malmen. Det detaljpla- 
nearbete som bedrivits i Kalmar under efterkrigstid finns utförligt skild
rat hos Christina Thunwall. För ytterligare information om denna pla
nerings former, innehåll och inriktning får jag hänvisa till hennes ge
digna forskningar.88

Kommunal planering och politiska beslut ser jag i det här samman
hanget som viktiga förmedlande faktorer. Jag är dock inte i första hand 
intresserad av planeringens innehåll. Det är inte heller aktörerna som 
sådana - oavsett om de är politiker, planerare, bostadssökande indivi
der eller beslutsfattande chefer - som står i förgrunden. Vad jag försökt 
fånga är det resultat planeringen och de olika agenterna bidragit till att 
materialisera i form av ett förändrat stadslandskap.

Detta resultat kan, menar jag, oavsett aktörernas explicit eller impli
cit uttryckta intentioner analyseras med hjälp av de två begreppen när
het och utrymme. Den vid en viss tidpunkt existerande lokaliseringen 
av bostäder och arbetsplatser kan ses som resultatet av ett samspel mel



lan dessa två faktorer. Hur kraven på närhet respektive utrymme sam
spelat och medverkat till att förändra det kalmaritiska stadslandskapet 
skall nu närmare granskas.

4.2 Närhet till arbetet

Den överordnade faktor som bestämde bosättningens fördelning inom 
Kalmar stad år 1930 var närheten eller tillgängligheten. Det fanns en 
strävan att minimera avstånden mellan bostad och arbetsplats. Empi
riskt stöd för denna tanke ger den ovan genomförda analysen över 
boendemönstren. Med närhet till arbetsplats som överordnad struktu
reringsprincip kommer befolkningens sammansättning i en viss stadsdel 
att nära överensstämma med sysselsättningens utseende vid de arbets
platser som finns inom eller i nära anslutning till stadsdelen. Närings- 
grenstillhörighet bör i sådana fall profilera boendet i många stadsdelar. 
Socio-ekonomisk tillhörighet kan också förväntas vara starkt profilska- 
pande.

Stadsdelarnas boendeprofil kan alltså användas för att ge en viss anty
dan om vilken överordnad princip som strukturerat boendet vid en be
stämd tidpunkt. Alla individer kan dock inte få sina önskemål om när
het mellan bostad och arbete tillgodosedda. En anledning därtill är att 
antalet bostäder helt enkelt inte räcker till. En annan handlar om eko
nomiska resurser. Många individer tvingas acceptera den näst bästa el
ler en ännu sämre lösning. De individer som har de sämsta möjlighe
terna att hävda sina anspråk på närhet till arbetet är de med de svagaste 
resurserna. Socio-ekonomiskt sett återfinns de ofta inom arbetarkate
gorierna. I en situation där flertalet arbetsplatser är centralt belägna bör 
slutresultatet av denna process bli en tendens till arbetarbosättning i 
stadsbygdens utkanter (den omvända cirkelmodellen). Denna tendens 
stärks ytterligare av att de industriella verksamheterna ofta varit peri
fert belägna.

Som arbetsplatsområde profilerade sig Kvarnholmen - stadens 
största arbetsplatsområde - år 1931 inom de icke-varuproducerande nä
ringarna. Bosättningen hade som följd därav en näringsmässig profil. 
Inom näringsfången varuhandel, samfärdsel och tjänster var samtliga 
socio-ekonomiska grupper starkare representerade på Kvarnholmen än 
genomsnittligt för Kalmar. Kvarnholmen hade däremot en låg andel 
förvärvsarbetande inom varuproduktionen. Det gäller såväl bland före
tagare som tjänstemän och arbetare. Korrespondensen mellan boende-



profil och arbetsplatsstruktur framstår som god.
Stadsdelarna i nära anslutning till Kvarnholmen hade färre arbetstill

fällen att erbjuda. Bosättningen i dessa områden färgades i ganska hög 
grad av arbetsmöjligheterna på Kvarnholmen. För flertalet stadsdelar 
handlade det om näringsprofilerad eller socio-ekonomiskt profilerad 
bosättning. Den åldersmässiga sammansättningen av Kvarnholmens 
och andra centralt belägna stadsdelars befolkning avvek däremot endast 
obetydligt från stadens genomsnittliga åldersfördelning.

Det andra stora arbetsplatsområdet i Kalmar av år 1931 - Gamla in
dustriområdet - var säte för Kalmars tillverkningsindustri, i varje fall 
för industrier med stora ytbehov. Stadsdelarna däromkring beboddes 
följaktligen främst av industriarbetare. Därtill bör även den ovan påta
lade tendensen till arbetarbosättning i stadens utkanter ha bidragit. To
talt var omkring 3/4 av Kalmars befolkning år 1930 skriven på stadsdelar 
med närings- eller socio-ekonomisk profil.

Tesen om närhet mellan bostad och arbete som överordnad strukture
ringsprincip har hittills diskuterats generellt och på stadsdelsnivå. Nu 
skall jag pröva den ytterligare genom att gå ned på individnivå. Var i 
staden bodde till exempel kvarnens arbetsstyrka? Eller omvänt: var 
hade Kvarnholmens innevånare sina arbetsplatser?

En studie på individnivå kan naturligtvis genomföras på flera olika 
sätt och med användning av skilda materialtyper. Mitt tillvägagångssätt 
har varit följande. Med hjälp av 1930 års goda folkräkningsmaterial har 
jag gjort en mindre specialstudie över vissa industriarbetares bosätt
ningsmönster. Bland individerna i åldersgrupperna 19-20, 29-30, 39-40, 
49-50 och 59-60 år har jag plockat fram fyra kategorier av industriarbe
tare med geografiskt kända arbetsplatser.

Det gäller kvarnarbetare, margarinfabriksarbetare, oljefabriksarbe- 
tare samt tändsticksfabriksarbetare. Arbetsplatserna utgjordes av Kal
mar Ångkvarn, margarinfabriken Svea med dess dotterbolag oljefabri- 
ken Svea samt Kalmar tändsticksfabrik. Kvarnen var belägen i kvarte
ren Kvarnen och Mjölnaren på sydöstra Kvarnholmen. Margarinfabri
ken var också lokaliserad till Kvarnholmen, närmare bestämt till kvarte
ret Vedgårdsholmen i den sydvästra delen av Kvarnholmen. Oljefabri- 
ken var uppförd på Barlastholmen, medan tändsticksfabrikens anlägg
ningar återfanns inom Gamla industriområdet.

Av de 43 kvarnarbetare som ingår i denna separata studie bodde sju 
stycken (16%) på Kvarnholmen. Hälften av urvalets samtliga kvarnar
betare hade sina bostäder antingen på Kvarnholmen eller inom någon



av de närmast anslutande stadsdelarna. De senare utgöres av Ängö, 
södra Malmen, östra Malmen och Gamla staden. För arbetarna vid mar
garin- och oljefabriken var mönstret likartat. Sex av 53 (11%) margarin- 
och oljefabriksarbetare var mantalsskrivna på Kvarnholmen. Tjugoen 
av 53 (40%) bodde på Kvarnholmen och därtill gränsande stadsdelar.89

Antalet tändsticksfabriksarbetare i urvalet uppgår till 59. Av dessa 
hade 14 (24%) bostadsadress inom östra eller västra Sandås, dvs de bo
stadsområden som närmast anslöt till fabrikens läge i Kalmar. Skrivna 
på Johannesborg, västra och södra Malmen var ytterligare 20 tänd
sticksfabriksarbetare. I stadsdelarna i närheten av fabrikskomplexet 
bodde därmed 58 procent av de i urvalet ingående tändsticksfabriksar- 
betarna. Endast två av urvalets 59 tändsticksfabriksarbetare hade sin 
hemvist på Kvarnholmen, dvs på relativt långt avstånd från fabriksan
läggningen.

Bland de studerade kvarn-, margarin- och oljefabriksarbetarna var 
det också bara ett fåtal som hade långa färdvägar till sina arbetsplatser. 
Två kvarnarbetare och en oljefabriksarbetare bodde i Johannesborgs- 
området i den dåvarande stadens västra utkanter. Denna visserligen 
starkt begränsade studie ger trots allt klara signaler om att fabriksarbe- 
tarna strävade mot att bosätta sig i närheten av sina arbetsplatser.

4.3 Utrymme som struktureringsprincip

Mellan 1930 och 1970 har boendemönstren i Kalmar genomgått en ge
nomgripande förändring. År 1970 var det åldersvariabeln och inte sys- 
selsättningsvariabler, som profilerade bosättningen i flertalet stadsde
lar. Bostadsområdena med åldersprofilerat boende inneslöt 2/3 av Kal
mars förvärvsarbetande nattbefolkning. Innanför denna ram kan ett so- 
cio-ekonomiskt och i någon mån näringsmässigt särboende spåras. För
ändringen i stadsdelarnas boendeprofil tyder på att det år 1970 var 
andra saker än närheten till arbetet, som styrde bosättningens fördel
ning inom den förtätade bebyggelsen.

En faktor som i hög grad bidragit till att lösa upp den gamla kopp
lingen mellan bostad och arbete är samhällets motorisering. Det är en 
process som i mångt och mycket ägt rum under efterkrigstid. Innehavet 
av privata personbilar har ökat. Kollektiva transporter har byggts ut. 
Det har blivit möjligt att ha sin arbetsplats i centrala Kalmar och bo inte 
enbart i stadens norra utkanter utan även i förorter på flera mils avstånd 
från staden. Istället för närhet till arbetet har man kunnat prioritera



bland annat bostädernas storlek (antal rum, lägenhetsyta etc) och stan
dard (modernitet, teknisk utrustning etc). Dessa faktorer utgör viktiga 
inslag i vad jag tidigare kallat utrymmesprincipen.

Bostäderna i Kalmar har under den aktuella tiden i allt högre grad 
försetts med vatten, avlopp, centralvärme, vattentoalett samt bad- och/- 
eller duschrum. Andra standardförbättringar har gällt köksutrust
ningen. Kylskåp, frysbox och elektrisk spis är några exempel på efter
krigstidens moderniteter. Större lägenheter med förbättrad teknisk ut
rustning ger vid oförändrad bebyggelsehöjd upphov till växande krav på 
mark för bostadsbebyggelse. Därtill bidrar också behovet av transpor
ter till och från bostäderna samt utrymmen för biluppställning.

Ett annorlunda sätt att disponera marken för bostadsbyggande i de 
under efterkrigstid nyuppförda stadsdelarna än inom den traditionella 
stenstaden har också medverkat till ökade krav på markyta. Befolk
ningsökningen i sig är ytterligare en viktig faktor. Ökningen av mark
konsumtionen inom den förtätade bebyggelsen har emellertid varit 
klart större än folkmängdstillväxten.90

Ökat rumsantal

De allmänna bostadsräkningarna visar med full tydlighet att konsumtio
nen av bostadsutrymme ökat ordentligt. Vid den allmänna bostadsräk
ningen 1933 inventerades lägenhetsbeståndet i fyrtiofem tätorter. En av 
dem var Kalmar. Utredarna kunde lätt konstatera, att lägenheter om ett 
rum och kök var den vanligast förekommande bostadstypen. Mer än 1/3 
(34%) av det undersökta lägenhetsbeståndet utgjordes således av ”et
tor”. Och en hel del bostäder var mindre än så. Andelen bostäder om 
tre rum och kök eller större - den största kategorin - uppgick till 22 pro
cent av samtliga inventerade bostäder (tabell 3.12).

Fyrtio år senare var bilden helt annorlunda. Enligt 1970 års bostads
räkning var nämligen ”treor” eller större den mest frekventa bostadsty
pen. Drygt hälften av lägenhetsbeståndet i svenska tätorter med över 
2.000 innevånare utgjordes vid detta tillfälle av bostäder om minst tre 
rum och kök. Andelen ”ettor” hade samtidigt kraftigt reducerats. Den 
uppgick endast till 14 procent mot 34 procent år 1933. Tendensen var 
precis densamma för övriga typer av smålägenheter (tabell 3.13). Även 
om det finns skillnader i undersökningsmetodik mellan bostadsräkning
arna vittnar resultatet ändå om en förändring i riktning mot allt större 
bostäder.



Tabell 3.12: Hushållskategorler procentuellt fördelade på 
lägenhetstyper 1 45 svenska orter §r 1933.

Hushållskategori
1R,
1K,
1RKV

2R
2RKV 1RK 2RK

3 och 
fler
RK Summa

Andel av 
samtliga 
hushåll

lv Ob 45 10 28 12 5 100 14
2v Ob 10 6 41 27 16 100 22
2v l-2b 5 4 48 31 12 100 18
3-4v 0b 2 4 29 32 33 100 19
3-4v l-2b 1 4 26 34 35 100 11
Övriga - - - - - - 16

Summa 10 5 34 28 22 99 100

Anmärkning: Lägenhetstyp: R=bostadsrum, K=kök, KV=kokvrå. 
Hushållskategori: v=vuxen, b=barn.

Referens: SOS, Allmänna bostadsräkningen 1933·

Tabell 3.13: Antal boende procentuellt fördelade på lägenhetstyper 
i tätorter med minst 2 000 innevånare år 1970-

Antal boende 
per lägenhet

1R,
1K.
1RKV

2R
2RKV 1RK 2RK

3 och 
fler
RK Summa

Andel av 
samtliga 
hushåll

1 person 20 3 34 28 15 100 27
2 personer 2 2 12 40 44 100 29
3 personer 0 1 3 29 66 99 19
4 personer 0 0 1 15 83 99 16
5 personer 0 0 0 8 92 100 6
6 personer 0 0 0 5 94 99 2
7-w personer 0 0 0 3 96 99 1
Summa 6 1 14 28 51 100 100
Anmärkning: Lägenhetstyp: R=rum, K=kök, KV=kokvrå.
Referens: SOS, Folk- och bostadsräkningen 1970.

En annan tendens som framskymtar vid en jämförelse mellan 1933 
och 1970 års bostadsräkningar är en kraftig ökning av andelen småhus
håll. Direkta jämförelser är på den punkten svåra att genomföra till 
följd av begrepps- och klassificeringsolikheter. Konstateras kan dock att 
enpersonshushållen fördubblat sin andel mellan undersökningsåren. De 
har gått från 14 procent år 1933 till 27 procent av samtliga hushåll år



1970. Även andelen tvåpersonshushåll utökades och växte från 22 pro
cent år 1933 till 29 procent av samtliga hushåll år 1970. När man kommer 
upp i hushåll av storleken 3-4 personer och fler är andelarna år 1970 
däremot lägre än tidigare. Särskilt markant är minskningen i andelen 
riktigt stora hushåll, dvs hushåll om minst 7 personer (tabell 3.12, 3.13).

Större lagenheter och mindre hushåll antyder att bostadsutrymmet 
per person ökat. Direkta jämförelser är även på den punkten svåråt
komliga. För de mindre hushållen föreligger dock goda möjligheter till 
jämförande studier. Där framträder också tendensen till större bostads
yta per person mycket klart.

I den minsta lägenhetskategorin - 1 rum, 1 kök eller 1 rum med kok
vrå - fanns år 1933 45 procent av alla enpersonshushåll och 10 procent 
av alla tvåpersonshushåll (tabell 3.12). Vid 1970 års allmänna bostads
räkning var motsvarande procentsatser 20 respektive 2 procent (tabell 
3.13).

Om man tittar på de största lägenheterna - minst 3 rum och kök - 
finner man, att endast fem procent av enpersonshushållen hade så stort 
utrymme till sitt förfogande år 1933 (tabell 3.12). Av tvåpersonshushål- 
len bodde 16 procent i den största bostadstypen. År 1970 bodde där
emot inte mindre än 44 procent av alla tvåpersonshushåll i lägenheter 
om minst 3 rum och kök. Samtidigt hade andelen enpersonshushåll bo
satta i ”treor” eller större ökat från 5 till 15 procent. Över 40 procent av 
alla enpersonshushåll disponerade år 1970 lägenheter om åtminstone 2 
rum förutom kök (tabell 3.13).

När man år 1970 kommer upp i hushållsstorlekar om minst 3 personer 
blir bostäder under 2 rum och kök mycket sällsynta. Däremot återfanns 
år 1933 hälften (48%) av hushållen i storleken 2 vuxna jämte 1-2 barn, 
dvs 3-4 personer, i lägenhetskategorin 1 rum och kök. Av de hushåll som 
innehöll 4-6 personer (3-4 vuxna jämte 1-2 barn) bodde år 1933 cirka en 
fjärdedel (26%) i lägenheter bestående av enbart 1 rum förutom kök 
(tabell 3.12, 3.13).

Växande lägenhetsstorlek i form av ökat rumsantal anger visserligen 
inte direkt att bostadsytan blivit större. Man kan dock vara ganska för
vissad om att ökningen i rumsantal också varit förenad med en ordentlig 
ökning av lägenheternas bostadsyta. Det är naturligtvis teoretiskt möj
ligt att bostadsytan växer även om rumsantalet förblir konstant eller 
rentav minskar.

Bostadsutrymmet fortsatte att växa under 1970-talet. Detta framgår 
bland annat av Tord Jacobsons och Berth Danermarks studie över kom-



mimai bostadspolitik och segregation i Örebro, Norrköping och Karl
stad. I samtliga tre fall har de mindre lägenheternas andel av det totala 
bostadsbeståndet reducerats. Däremot har de större bostäderna både 
absolut och procentuellt sett blivit allt fler. Av undersökningen fram
kommer vidare att de mindre bostäderna framför allt finns i städernas 
centrala delar. Denna process har medverkat till, att andelen barnfamil
jer minskat i city. Samtidigt har centralt pensionärsboende blivit allt rik
ligare förekommande.91

Trångboddhets normer

Den växande konsumtionen av bostadsyta avspeglas också i normerna 
för trångboddhet. En lägenhet om ett rum och kök kunde på 1920-talet 
hysa fyra personer utan att den uppfattades som trång. I samband med 
översyn av den offentliga bostadsstatistiken i början av 1930-talet före
slogs något modifierade normer. Samtidigt introducerades begreppet 
personenhet. Alla personer över 15 år räknades som en personenhet, 
medan barn (personer under 15 år) räknades som en halv personenhet.

Utredningen omvärderade vidare uppfattningen om köket som bo
stadsutrymme. Som trångboddhetsnorm rekommenderades två person
enheter per bostadsrum och en halv personenhet per kök. I lägenheter 
om ett rum och kök skulle därmed två ocn en halv personenhet kunna 
vistas utan att bostäderna ifråga ansågs trånga. Detta skall jämföras 
med fyra personer enligt det äldre kriteriet.92

Bostadsräkningarna från åren 1965 och 1970 har angivit två möjlighe
ter för beräkning av trångboddhet. Enligt den mest generösa normen 
uppstår trångboddhet om antalet boende per bostadsrum överskrider 
två personer. Då skall kök jämte ett bostadsrum frånräknas. Tvåper- 
sonshushåll räknas dock aldrig som trångbodda oavsett bostadsstorlek. 
Enligt den andra och något strängare bedömningen skall enbart köket 
frånräknas. I övrigt föreligger ingen skillnad, bortsett från att enper- 
sonshushäll aldrig definieras som trångbodda.93

Om man följer den mest generösa av 1965 års trångboddhctsnormer 
kan en lägenhet om tre rum och kök högst rymma fyra personer utan att 
anses trång. Enligt den strängare bedömningen uppträder trångboddhet 
först om antalet hushållsmedlemmar överstiger siffran sex. Samma bo
stad var enligt de äldre normerna trång om antalet boende översteg åtta 
personer respektive sex och en halv personenhet.



Den växande bostadsytan markerar på sitt sätt att kvaliteten på boendet 
höjts mellan 1930-talets början och 1960-talets slut. En annan kvalitets
aspekt gäller lägenheternas utrustning och därmed relationen mellan 
moderna respektive omoderna lägenheter. Begreppet bostadsstandard 
har jag nedan reserverat för bostädernas utrustning.

Den äldre bebyggelsen i Kalmar innehöll år 1970 i regel mindre lägen
heter och dessutom lägenheter av lägre standard än bostäderna i 1950- 
och 1960-talens nyproduktion. Av hela bostadsbeståndet i Kalmar år 
1970 kunde 81 procent klassificeras som modernt och endast fyra pro
cent som omodernt. Inom centrala Kalmar var andelen moderna lägen
heter klart lägre och andelen omoderna lägenheter lika klart högre än 
genomsnittligt för staden. Stadsdelarna Kvarnholmen, Gamla staden 
och Ängö hörde till dem som inrymde stadens äldsta bostadsbebyg
gelse. Dessa områden hade också den allra lägsta andelen moderna bo
städer -cirka 40 % - och bland de högsta andelarna omoderna lägenhe
ter - 10-15% - i hela staden. Nyproduktionen däremot bestod nästan 
uteslutande av bostäder som uppfyllde de högsta standardkraven. Den 
var dessutom rumsmässigt betydligt större än den äldre bebyggelsen 
(karta 3.8, 3.9).

Lägenheternas storlek och standard var år 1970 vid sidan av besitt- 
ningsformen faktorer, som i hög grad bidrog till att bestämma boendets 
fördelning inom stadsbygden. De var viktigare än närheten till arbetet. 
Kvarnholmen och andra delar av centrala Kalmar beboddes år 1970 
främst av en- och tvåpersonshushåll. Dessa hushåll utgjordes ofta av 
personer över 45 år. Det var antingen ensamboende personer eller fa
miljer där barnen bildat eget och flyttat hemifrån. En annan, fast något 
mindre frekvent, kategori var de yngre ännu ej familjebildande hushål
len. Befolkningssammansättningen i den äldre bebyggelsen utanför cen
trala Kalmar var i hög grad likartad med den inom centrala Kalmar 
(karta 3.4).

De större hushållen, barnfamiljerna med föräldrar i åldrarna 25-44 
år, hade vanligen sin hemvist förlagd till de under 1950- och 1960-talen 
nyuppförda stadsdelarna i norra Kalmar. De var också starkt represen
terade i förorterna utanför tätbebyggda Kalmar (karta 3.4, 3.10, 3.11, 
tabell 3.4). Där fanns större och modernare bostäder, som kunde tillgo
dose de större familjernas utrymmesbehov. Där har också tillgången på 
bostäder för nybildade och/eller till Kalmar inflyttade familjer varit rik-
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ligast. Dagligvaruhandel och viss annan service finns att tillgå i eller i 
nära anslutning till berörda stadsdelar. En majoritet av hushållen är bil
innehavare. Med bilens hjälp klaras de dagliga arbetsresorna liksom be
hovet att nå de centralt eller halvcentralt belägna serviceinrättningarna.



Denna ordning hade år 1970 givit ett boendemönster som till sin huvud
karaktär var åldersmässigt eller om man så vill hushållsmässigt betingat.

Innanför den demografiska ramen fanns år 1970 en yrkesmässig eller 
socio-ekonomisk specialisering av boendet. I den äldre bebyggelsen var



företagarna rikligare representerade än genomsnittligt fö· Kalmar stad. 
Men där fanns också på flera håll en hög andel okvalifice ade arbetare. 
I den nyare bebyggelsen var däremot andelen tjänstemäi och arbetare 
förhållandevis hög. Inom denna modernare bebyggelse ramstod dess-



utom besittningsformen som en viktig särskiljande variabel.94 Tjänste
männen - framför allt de högre tjänstemännen - bodde i klart högre 
utsträckning än arbetarna i småhusbebyggelse. I flerfamiljshusen var ar
betarna avsevärt starkare representerade än (de högre) tjänstemännen.



4.4 Arbetsplatsernas utrymmeskrav

Det geografiska grundmönstret för arbetsplatsernas lokalisering inom 
Kalmar har förblivit relativt oförändrat mellan 1930 och 1970. Stabilite
ten talar för att det är samma faktorer som styrt arbetsplatsernas sprid
ning över stadsbygden vid bägge tidpunkterna. Verksamheterna har 
varvats runt varandra allt eftersom kraven på närhet till marknaden och 
transportapparaten varierat. Däremot har skalan för verksamheternas 
utövande förändrats. De växande anspråken på mark och lokaler är en 
viktig faktor i det sammanhanget.

För att helt förstå den omfördelning av arbetsplatser som ägt rum bör 
man dock se på samspelet mellan kraven på närhet och behovet av ut
rymme. Byte av transportmedel har i flera fall medfört omlokaliseringar 
inom staden. Övergången till bilism har på flera sätt bidragit till att om
strukturera stadslandskapet.

Citybaserade verksamheter

De citybaserade verksamheterna i Kalmar av år 1931 fanns i ett stråk 
mellan Stortorget och Larmtorget på Kvarnholmen. De två torgen för
bands via citys huvudaxel, Storgatan. Samma stråk var även år 1970 hu
vudsäte för de citybaserade verksamheterna. Dessa hade dock vid den 
tiden brett ut sig vidare och täckte stora delar av Kvarnholmen.

Denna växande areella utbredning av de citybaserade verksamhe
terna har två grundorsaker. För det första har sysselsättningen vid city- 
lokaliserade arbetsplatser ökat i absoluta tal. Troligen har även antalet 
arbetsplatser i cityområdet blivit fler. Företagsräkningen från år 1931 
redovisar exempelvis 131 verksamhetsställen för detaljhandel på Kvarn
holmen med 275 anställda. Enligt den detaljhandelsinventering som 
företogs 1974 uppgick antalet företag inom detaljhandeln på Kvarnhol
men till 126 med 875 helårsanställda. Även om begreppsolikheter före
ligger mellan de två undersökningarna är tendensen ovedersäglig. När 
detaljhandeln med livsmedel, som i hög grad är bostadsområdesbase- 
rad, frånräknas blir 1931 års siffra 90 företag med 283 anställda. Detta 
skall jämföras med 120 företag och 819 anställda år 1974.95

De citybaserade verksamheterna består givetvis inte enbart av detalj
handel. Där finns en rad andra verksamheter främst inom samfärdseln 
och tjänstenäringen. Dessa är emellertid mer svårfångade för en syste
matisk kronologisk jämförelse.



Den andra grundorsaken till cityverksamheternas ökande areella ut
bredning är ett växande behov av mark och lokaler. Fler anställda och 
fler företag framkallar redan vid oförändrad konsumtion av mark- och 
lokalyta per individ respektive företag ett ökat behov av mark och loka
ler. Arealen per anställd har emellertid inte varit oförändrad. Tvärtom, 
den har utökats. Och den har utökats ordentligt.

Inom detaljhandeln, exempelvis, har under efterkrigstid ny försälj- 
ningsteknik införts. Det har bland annat tagit formen av snabbköp och 
varuhus. De nya affärerna har krävt betydligt större mark- och lokalytor 
än de äldre butikerna. Inom kontorsvärlden har likaså arbetsmetoderna 
och arbetsmiljön förändrats. Allt har verkat i riktning mot ökad arbets
platsyta per anställd. En undersökning av detaljhandelns lokalkonsum
tion i centrala Göteborg visar på en femtioprocentig ökning mellan 1964 
och 1972. Tendensen är densamma för övriga verksamheter inom cen
trala Göteborg.96

Resultaten från den åberopade göteborgsstudien torde i stort spegla 
allmänna förändringar inom citybaserade verksamheters mark- och lo
kalanspråk i svenska städer. Utvecklingen har förmodligen gått i samma 
riktning i Kalmar. Den nybyggnation i form av bland annat varuhus, 
banker, butiker och kontor som ägde rum på Kvarnholmen under 1960- 
talet tyder på att så varit fallet. Dessa verksamheter disponerade år 1970 
stora markytor på Kvarnholmen (se kapitel 3.3 ovan).

När man ersätter småskalig verksamhet med arbetsplatser med stora 
lokalbehov förändras vanligen verksamheternas markanspråk. Samma 
sak händer när man utvidgar lokalytan inom redan existerande anlägg
ningar. Vill man inte ändra markförbrukningen måste man uppföra en 
högre bebyggelse än tidigare. På Kvarnholmen i Kalmar har emellertid 
bebyggelsens höjd i huvudsak förblivit intakt. Arbetsplatsernas väx
ande lokalbehov har tillgodosetts genom ändrad markanvändning. 
Markarealen på Kvarnholmen har vidgats för vissa verksamheter och 
krympt för andra. Främst har den vidgats för cityverksamheterna. Öv
riga verksamhetstyper har liksom boendet i högre grad än tidigare sökt 
sig (eller tvingats söka sig) till stadsdelar utanför Kvarnholmen.

Det är inte bara de citybaserade verksamheterna som genomgått en 
kraftig skalförändring mellan 1930 och 1970. Samma tendens finns inom 
näringslivets alla delsektorer. Enligt 1931 års företagsräkning fanns det 
51 partihandlare och 226 detaljhandlare i Kalmar stad. Antalet verk- 
samhetsställen inom den industriella varuproduktionen var vid samma 
tillfälle 350. Vid 67 arbetsplatser sysslade man med samfärdsel i någon
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form. Motsvarande siffror löd vid 1972 års företagsräkning på 120 parti
handlare, 471 detaljhandlare, 417 företag inom industrisektorn samt 
186 arbetsplatser inom samfärdseln.97

Uppgifterna från år 1972 avser hela dåvarande Kalmar kornmun. En 
majoritet av arbetsplatserna var dock belägna inom Kalmar tåtort, var
för åtminstone utvecklingens huvuddrag torde vara korrek: återgivna. 
Dessutom har sysselsättningen expanderat inom praktiskt taget alla 
branscher mellan de två företagsräkningarna.

Till skalförändringarna hör också de vidgade kraven på mark- och lo
kalyta per sysselsatt. Krister Persson fann exempelvis i den recian åbero
pade göteborgsundersökningen en total ökning av lokalkoisumtionen 
för hela näringslivet i centrala Göteborg på 40 procent per anställd mel
lan 1964 och 1972.98

Tätorternas vidgade ytbehov framkommer även ur flera aidra under
sökningar från senare decennier. Undersökningarna ifrågr pekar alla 
entydigt åt samma håll. Tidsperspektivet är dock kort. Vinligtvis be
handlas arealexpansionen under 1960- och 1970-talen." Eet är också 
vid den tiden som det statistiska underlaget för studier av den areella 
expansionstakten påtagligt förbättras. Men även intresset for arealpro
blematiken synes ha varit i tilltagande.

Institutionszonen

När de citybaserade verksamheterna utvidgades areellt träigdes bland 
annat verksamheterna med inriktning på läns- och länsdelstivå ut från 
Kvarnholmen. Dessa verksamheter, som merendels hör h:mma inom 
vad som kallats institutionszonen, har istället sökt sig till Mtlmen inom 
centrala Kalmar. Där har deras tilltagande behov av mark och lokaler 
bättre kunnat tillgodoses än på Kvarnholmen. Denna vertsamhetsök- 
ning på halvdistans från citykärnan har i sin tur medverkat til att boen
det trängts ut inte bara från Kvarnholmen utan även från Nalmen.

Verksamheterna med inriktning på läns- och länsdelsnivi hör vanli
gen hemma inom servicesektorn och inte minst inom tjänsenäringen. 
De söker i regel en intra-urban placering som gör dem lättåtcomliga för 
besökare från hela staden och från omgivande bygder. Di räknar jag 
här både länet och södra länsdelen. Kommunikationerna mdlan institu
tionszonens halvcentrala läge och cityområdet är i allmärnet mycket 
goda. Bra förbindelser finns också med stadsbygdens utkmter. Verk



samheterna är dessutom ofta lätta att nå från de stora infartsvägarna till 
staden.

Besöksfrekvensen för den typ av aktiviteter som här diskuteras är 
emellertid betydligt lägre än för de citybaserade verksamheterna. Dess
utom har kontakterna en helt annan karaktär. Skillnaderna i kontaktfre
kvens och kontaktbehov bidrar till att verksamheterna på läns- och läns- 
delsnivå inte nödvändigtvis behöver lokaliseras till själva cityområdet. 
De kan gärna ligga ett stycke därifrån, men med goda förbindelser i alla 
riktningar.

Tungtransportzonen

Lokaliseringen av verksamheter med inriktning på utomregional nivå 
har reglerats av samspelet mellan transportberoendet å ena sidan samt 
behoven av ändamålsenliga lokaler och tillräckliga markarealer å den 
andra sidan. Tillgänglighet i form av kopplingar till den lokala markna
den har vanligen varit av underordnad betydelse. Såväl transportåtkom
ligheten som mark- och lokalbehoven har i många fall bäst kunnat tillgo
doses i stadsbygdens västra utkanter. Samtliga industriområden ligger i 
god anslutning till den nuvarande europavägen - tidigare riksvägen - 
genom Kalmar. Förbindelserna med hamnen och city har dessutom va
rit goda.

Mellan 1930 och 1970 har varutillverkningen och varudistributionen 
omfördelats inom Kalmar. Vid periodens slut var dessa näringar i högre 
grad än tidigare lokaliserade till industriområdena i väster. För indu
strins del var detta bland annat en följd av nya produktionsprocesser 
och nya produktionstekniker. Driften har rationaliserats och automati
serats. De nya tillverkningsmetoderna har merendels krävt större ma
skinanläggningar än de äldre teknikerna. 1 motsvarande takt har an
språken på mark- och lokalyta växt.

För rationell drift och godshantering har det ofta varit önskvärt med 
låga byggnader i ett eller två plan. Företagsekonomiska skäl har talat 
för en förläggning av de nya processerna till särskilda industriområden. 
Tillgången på mark och lokaler har där sällan utgjort något hinder för 
en etablering. Industriområdena har också vanligen varit lättåtkomliga 
för den tunga och miljöstörande lastbilstrafiken. Ur stadsbyggnadsmäs- 
siga aspekter och av stadsmiljöskäl har en lokalisering till stadsbygdens 
utkanter ofta framstått som lämplig.

De större tillverkningsenheternas försvinnande från Kvarnholmen



och hamnområdet har i flera fall varit en följd av fabrikernas nedlägg
ning. Så var till exempel fallet med kvarnen, margarinfabriken och olje- 
fabriken. De ledigblivna lokalerna behöll ej sina ursprungliga varupro- 
ducerande funktioner. Kalmar Ångkvarns övergivna lokaler användes 
till att börja med som lager och kontor. I margarinfabriken Sveas gamla 
byggnad på Vedgårdsholmen öppnades mot slutet av 1960-talet Kalmar 
stormarknad.

Kalmar Lådfabrik däremot är ett exempel på en industriell anlägg
ning som flytt hamnen (Tjärhovet) och centrumnärheten. Nya och 
ändamålsenligare lokaler har uppförts inom industriområdet i västra 
Kalmar. För de nya fabriker som lokaliserats till Kalmar har etablering 
på Kvarnholmen, Tjärhovet eller annan del av centrala Kalmar mer säl
lan varit aktuell. Stadens västliga industriområden har vanligen fram
stått som det naturliga valet.

För verksamheterna inom sjöfartsnäringen har förstås närhet till 
hamnen varit ytterst angeläget. Företagen inom denna bransch fanns 
därför år 1970 i stor utsträckning kvar på södra Kvarnholmen.

Partihandeln har i likhet med tillverkningsindustrin omdisponerat 
sina resurser. I ökad utsträckning har företagen lokaliserat sig utanför 
Kvarnholmen. Av samtliga 51 partihandlare som finns redovisade i 1931 
års företagsräkning hade 34, dvs två av tre, sin verksamhet förlagd till 
Kvarnholmen.10111 början av 1970-talet var det däremot endast 12 parti
handelsföretag, som hade sina kontor och andra lokaler på Kvarnhol
men.101

Även inom denna bransch ökade antalet kalmarföretag, och absoluta 
antalet anställda, betydligt under perioden. Den relativa utflyttningen 
från Kvarnholmen har därför varit starkare än den absoluta. Bran
schens mark- och lokalanspråk har också växt avsevärt. Detta är bland 
annat en följd av nya distributionssystem. Andelen landtransporter har 
till exempel genom bilismens starka expansion utökats påtagligt, vilket 
ytterligare ökat markanspråken.102

Viss partihandelsverksamhet hade dock fortfarande år 1970 direkt 
behov av hamnläge. De var då lokaliserade antingen till Tjärhovet eller 
till Kvarnholmens södra del. Tjärhovets andel av all partihandelssyssel- 
sättning i Kalmar utvidgades till och med under den här aktuella tiden. 
Partihandeln har således i viss omfattning omfördelats inom den östra 
delen av Kalmar från Kvarnholmen till Tjärhovet. Ett tredje stort ar
betsplatsområde för partihandeln i Kalmar år 1970 var de västliga indu
striområdena. Där har branschens anspråk på mark och lokaler bäst



kunnat tillgodoses. Dessutom har en västlig lokalisering medfört närhet 
till de stora infartsvägarna till staden. Detta är särskilt viktigt, när stora 
delar av godset transporteras per lastbil.

Sammanfattningsvis menar jag, att verksamheternas överbestäm- 
mande lokaliseringsfaktorer varit desamma såväl 1930 som 1970. De har 
dock skiftat mellan olika verksamhetsgrenar. Övergången från sjö- och 
järnvägstransporter mot bilism har i flera fall inneburit att hamnen och 
city blivit mindre intressanta alternativ. De nya kraven på transportåt
komlighet har ofta bäst kunnat mötas i västra Kalmar eller på halvdi
stans från city. I väster har också ytkrävande verksamheter funnit till
räckligt med plats.

Verksamheternas omlokaliseringar har således flera orsaker. Sett 
över alla verksamheter är det dock skalförändringarna som dominerar. 
Utrymmesprincipen har kommit att dominera över närhetsprincipen. 
Detta har i sin tur möjliggjorts inte minst genom den växande bilismen. 
Den ökande rörligheten har bland annat inneburit att kraven på närhet 
till marknaden för många verksamheter även kunnat uppfyllas i tidigare 
mindre centrala lägen.



5. Sammanfattning

Till det nya i min studie hör bland annat att jag försökt belysa förhållan
det mellan demografiskt och yrkesmässigt särboende. Jag har dessutom 
försökt integrera analysen av särboendets mekanismer med studiet av 
verksamheters lokalisering. Vanligtvis har lokaliseringen av arbetsplat
ser studerats skild från boendemönstrens utseende. På samma sätt har 
de olika formerna av särboende behandlats isolerade från varandra. 
Både verksamheterna och boendet har, menar jag, varit underställda 
samma överordnade struktureringsprinciper och förändringsfaktorer. 
De bör därför ses i ett och samma sammanhang.

Ett av mina huvudresultat handlar om särboendets förändrade karak
tär. Mellan 1930 och 1970 har särboendet i Kalmar övergått från att ha 
varit yrkesmässigt betingat till att bli demografiskt bestämt. Inom den 
demografiska ramen fanns år 1970 ett socio-ekonomiskt särboende, 
som genomsnittligt sett var mindre framträdande än tidigare. De socio- 
ekonomiskt mest specialiserade delarna av Kalmar var dock lika starkt 
avvikande år 1970 som 1930. Det sociala särboendet tycks således inte 
ha tilltagit under perioden 1930-1970. I viss mening kan man tala om en 
avtagande intensitet.

För tiden efter cirka 1970 visar däremot ett flertal studier, dock ingen 
avseende Kalmar, på en ökande socio-ekonomisk boendespecialisering. 
En väsentlig faktor bakom den utvecklingen kan ha varit det så kallade 
miljonprogrammet. Vidare har framkommit att besittningsformen - så
väl i Kalmar som annorstädes - varit en viktig socio-ekonomisk struktu
reringsvariabel.

De gemensamma dragen i svenska städers socio-ekonomiska boende- 
fördelningar tycks ha blivit allt färre under 1900-talet. Variationerna 
mellan städerna har blivit mer markerade. Däremot tror jag, att gemen
samheterna i städernas demografiska särboendemönster var lika starka 
år 1970 som likheterna i motsvarande socio-ekonomiska fördelningar år 
1930. Skiljaktigheterna mellan städer har i så fall inte tilltagit. Däremot 
har de gemensamma dragen blivit av annat slag än tidigare. Den hypo
tes om tilltagande interurban variation, som jag diskuterade i kapitel 1 
ovan skulle med andra ord behöva modifieras något.

En idealtypisk beskrivning av 1970-talets stad bör utgå från demogra
fiska förhållanden och inte - som i de klassiska modellerna - från socio-



ekonomin. Boendemönstren i 1930-talets Kalmar överensstämde rätt 
väl med den bild som den omvända cirkelteorin förmedlar. Arbetarna 
bodde i stadens utkanter och ”överklassen” i centrum. År 1970 befolka
des det äldre och huvudsakligen centralt belägna fastighetsbeståndet 
däremot främst av ensamboende personer jämte familjer där barnen 
flyttat hemifrån. Barnfamiljerna återfanns i nytillkomna stadsdelar i 
stadsbygdens utkanter eller i förorterna till staden. Det generationsspe- 
cifika mönstret fanns inom alla socio-ekonomiska grupper.

Kalmar stad har således mellan 1930 och 1970 lämnat den äldre ideal
typen till förmån för en modernare form. Övergången har skett relativt 
sent. Det är inte i industrialiseringens barndom som växlingen ägt rum 
utan i ett mer moget stadium. Tendensen är likartad i flera mellanstora 
städer. Det tycks snarare ha varit ökande rörlighet och växande välfärd 
i efterkrigstidens Sverige än tidig industrialisering som omstrukturerat 
det urbana särboendet.

Samtidigt som demografin övertagit socio-ekonomins gamla roll har 
stadsbygden blivit allt starkare funktionsuppdelad. Arbetsplatser, bo
städer och serviceinrättningar har i växande grad separerats från var
andra. Detta illustrerar ett annat av mina huvudresultat, nämligen bytet 
av överordnad organisationsprincip.

Kalmar stad var år 1930 uppbyggd efter vad som kan kallas en när
hetsprincip. Arbetsplatser och bostäder fanns i nära anslutning till var
andra. Befolkningssammansättningen i en viss stadsdel kom därigenom 
att nära motsvara arbetskraftens sammansättning vid de verksamhets- 
ställen, som fanns inom stadsdelen eller i intilliggande områden. Syssel- 
sättningsvariablerna näringsfång och socio-ekonomisk tillhörighet pro
filerade boendet i flertalet delar av dåvarande Kalmar.

Tillgänglighet i varierande former var också en viktig faktor som be
stämde arbetsplatsernas fördelning i Kalmar i början av 1930-talet. Det 
kunde gälla tillgänglighet i form av närhet till marknader - kunder och 
besökare - eller till transportleder och fasta transportanläggningar. Till
gången på samt behovet av mark och lokaler var andra centrala variab
ler, som reglerade verksamheternas spridning över stadslandskapet.

Grundmönstret i arbetsplatsernas fördelning inom staden förblev, till 
skillnad från särboendet, tämligen stabilt mellan 1930 och 1970. Där
emot förändrades skalan ordentligt. Detta inte minst till följd av kraftigt 
växande arealanspråk. Varje anställd konsumerade år 1970 genomsnitt
ligt sett avsevärt mera mark- och lokalyta än fyrtio år tidigare. Bakom 
denna utveckling ligger bland annat teknologiska förändringar inom ex



empelvis varutillverkningen och varudistributionen. Men även arbets- 
organisatoriska förändringar har bidragit till de växande ytbehoven. 
Därtill kommer den mer allmänna samhällsekonomiska omvandlingen.

De teknologiska, ekonomiska och arbetsorganisatoriska förändring
arna har i hög grad även påverkat boendet. Genom samhällets motori
sering har den tidigare starka kopplingen mellan arbete och bostad suc
cessivt lösts upp. Den kapacitetsförstärkning som samhället har genom
gått har bland annat gjort det möjligt att väsentligt förbättra bostäder
nas storlek och standard.

Konsumtionen av bostadsyta per boende har utökats i betydande om
fattning mellan åren 1930 och 1970. Detta har i sin tur bidragit till tätor
ternas tilltagande geografiska utbredning. De allmänna samhällsom- 
vandlande krafterna har vidare medverkat till att det år 1970 i högre 
grad än tidigare var bostädernas storlek och utrustning samt besittnings- 
formen som bestämde hushållens bosättning inom stadsbygden.

Den närhetsprincip som låg till grund för Kalmars inre strukturella 
uppbyggnad år 1930 hade år 1970 ersatts av en utrymmesprincip. Vid 
bägge tidpunkterna var dock tillgänglighet respektive tillgång på mark 
och lokaler viktiga lokaliseringsfaktorer. Det gäller såväl för boendet 
som för arbetsplatserna. År 1930 var emellertid närheten överordnad 
utrymmet. År 1970 var läget det omvända: utrymmet var överordnat 
närheten.

Perioden 1930 till 1970 var en tid av genomgripande samhällsföränd
ringar. Stads- och tätortsväsendet utökades ordentligt både genom ny
bildningar och genom tillväxt av äldre orter. Urbaniseringen låg på en 
hög nivå. Städernas näringsliv kännetecknades av stark tillväxt inom 
tjänstesektorn. Den urban-industriella sysselsättningen föll, mot perio
dens slut, relativt sett tillbaka. Produktions- och distributionsmeto- 
derna utvecklades i samspel med befolkningens ändrade konsumtions
vanor. Realinkomsterna steg. Den offentliga omsorgen byggdes ut. Mo
toriseringen tilltog. Kapaciteten stärktes överlag. Välfärdssamhället tog 
form.

Alla dessa krafter har medverkat till att omstrukturera och omorgani
sera stadsbygden. De utgör också den fond mot vilken man kan se en
skilda aktörers handlande. Planerare, politiker, företag och boende har 
alla bidragit till att förändra stadslandskapet. De utgör den förmedlande 
länken mellan stadens form och samhällsstrukturen i stort.

Mycket tyder på att stadsbygdens omstrukturering varit rätt likartad 
i åtminstone större städer. Naturligtvis finns vissa variationer. Dock



överväger de gemensamma dragen. Aktörerna väljer likartade lös
ningar. Politiker och planerare i Kalmar prioriterar samma saker som 
man gör i andra städer. Stadsbor i Kalmar väljer bostäder på liknande 
sätt som alla andra stadsbor. Kalmarföretagare har samma syn på lokali- 
seringsfrågor som företagare i andra tätorter. Varför? Är aktörerna 
bundna av yttre omständigheter, vilka starkt begränsar valmöjlighe
terna? Sneglar de på varandra? Följer man ett ”tidens koncept”?

För Kalmars del har omstruktureringen sammanfattningsvis innebu
rit:
1. Vidgad geografisk skala för såväl bostäder som arbetsplatser.
2. Oförändrat arbetsplatsmönster.
3. Nytt särboendemönster men knappast fördjupat särboende.
4. Ny överordnad organisationsprincip.

1 takt med ökad välfärd och minskat avståndsberoende har utrym- 
mesbehoven kunnat prioriteras före tillgänglighetskraven.

Välfärdspolitiken har medverkat till att i viss mening reducera den 
socio-ekonomiska boendespecialiseringen. I varje fall har den inte tillta
git. Det sociala särboendet har inte byggts bort, men omgrupperats och 
kanske uttunnats. Å andra sidan har välfärdspolitiken stött en icke kal
kylerad eller avsedd följdeffekt. Det handlar om ett generationsspeciali- 
serat boende. Även på ett allmännare plan tror jag man kan tala om 
övergångar från socio-ekonomiska till demografiska bestämningar. 
”Klass” kan ha blivit mindre särskiljande än till exempel kön och ålder. 
Könsperspektiv och genussystem diskuteras idag allt flitigare. Men det 
finns också en generationsaspekt som är nog så viktig.



Bilaga 1

Om socio-ekonomiska indelningar

I senare decenniers historiska forskning finns flera exempel på olika till
vägagångssätt när det gäller att socio-ekonomiskt ordna en befolkning i 
olika lager.1 De principiella riktlinjerna kan grovt sett knytas antingen 
till Karl Marx eller Max Weber.

I det första fallet är det individens ställning i produktionsprocessen 
och relationer till produktionsmedlen som bestämmer till vilken kate
gori han/hon skall föras. En grundläggande skiljelinje går mellan å ena 
sidan de som äger produktionsmedlen samt å den andra sidan de an
ställda och avlönade kroppsarbetarna. Dessa två grupper representerar 
var sin samhällsklass - kapitalistklass respektive arbetarklass. Klassbe
greppet är här förankrat i en bred samhällsteori -historiematerialismen. 
Flera forskare vill reservera klassbegreppet till att gälla i enbart sådana 
sammanhang. I övriga fall talar man hellre om sociala strata.2

Det finns ingen anledning att här närmare gå in på den stundtals liv
liga debatt om klassbegreppet och klassanalysen som förts under senare 
tid.3 Bara några punkter skall kort noteras. Det har sedan länge upp
märksammats att det moderna samhället inte enbart består av företa
gare och mervärdesproducerande arbetare. En rätt betydande andel av 
de yrkesaktiva utgöres av personer som i Eric Olin Wrights terminologi 
intar ”motsägelsefulla positioner”.4

En del av den anställda personalen sköter således uppgifter som 
egentligen hör till ägarfunktionen. Det kan exempelvis gälla beslut om 
produktionsmedlens användning. Men även planering, organisering 
och ledning av verksamheten samt kontroll av andra anställdas arbetsin
satser. Inte minst bland de offentligtanställda finns det många personer 
som handhar uppgifter av detta slag. Mellanskikt, medelklass, funktio
närer, förvaltningspersonal och tjänstemän är några vanliga begrepp 
som använts för att täcka in nämnda grupper av anställda.5

Gruppen av anställda utgör således en heterogen kategori och ingen 
sluten krets av lönearbetare. En följdeffekt har blivit att man försökt 
identifiera klasser utifrån flera variabler än enbart relationen till pro
duktionsmedlen. I Anthony Giddens analys av det moderna samhällets 
klasstruktur spelar exempelvis olika typer av marknadsförhållanden en 
central roll för klassidentifiering. Det gäller bland annat tillgång och ef



terfrågan på olika yrken, utbildningsnivå och kvalifikationskrav.6 För 
svenskt vidkommande har även den fackliga tillhörigheten använts för 
att skilja mellan tjänstemanna- och arbetaryrken.7 Den här utveck
lingen har också inneburit ett närmande mot weberiansk klassanalys.

Enligt den andra av de två huvudlinjerna för socio-ekonomisk klassi
ficering är det individens samhälleliga anseende eller status som ligger 
till grund för den sociala kategoriseringen. Status fastställs vanligen med 
ledning av yrkesuppgiften. Inkomst, förmögenhet och utbildning är yt
terligare exempel på variabler som använts för samma syfte. I ett status- 
bestämt schema kommer varje grupp att innehålla personer represente
rande olika yrkesställningar. Större företagsägare kan till exempel ingå 
i samma kategori som tjänstemän i ledande befattningar. Stratifierings- 
modeller av detta slag har ansetts vara särskilt väl lämpade för att stu
dera social mobilitet. De har däremot kritiserats för bristande förmåga 
när det gäller att fånga in historisk förändring. Inom svensk stadshisto- 
ria har den statusbestämda grupperingen varit det vanligast förekom
mande socio-ekonomiska klassificeringssystemet.8

Inom ramen för den officiella svenska statistikproduktionen kan man 
likaså finna de två huvudprinciperna för socio-ekonomisk gruppering 
representerade. I den äldre valstatistiken arbetade man med de numera 
klassiska socialgrupperna I, II och III. Ett mer klassmässigt perspektiv 
finner man i folkräkningarna.9

Folkräkningarnas sysselsättningsstatistik skiljer under 1900-talet ge
nomgående mellan näringsgren, yrke och yrkesställning. I äldre tider 
låg däremot yrket även till grund för näringsindelningen. Alla snickare, 
målare etc sammanfördes i en näringsgrupp oavsett var verksamheten 
bedrevs. En viktig principförändring genomfördes år 1910 för industrin 
och därefter - 1920 - inom hela näringslivet. Förändringen innebar att 
vi fick en näringsstatistik i egentlig bemärkelse. Snickare, målare etc 
placerades ut på de näringsfång (industri, handel samfärdsel etc) inom 
vilka verksamheten bedrevs. Samtidigt inleddes uppbyggnaden av en 
särskild yrkesstatistik. Ur denna kan det totala antalet snickare, målare 
etc, oavsett näring, utläsas.10

Den nya yrkesstatistiken var till en början nära kopplad till yrkesställ- 
ningen (företagare, anställd). Den senare introducerades år 1910. Vid 
denna och följande räkning var uppgifterna om yrkesställning förbe
hållna de industrianställda. År 1930 finns för första gången en yrkes- 
ställningskod anbringad på varje individ som är upptagen i folkräkning
ens primärmaterial. Yrkesställningarna var till en början tämligen de



taljrika, medan den samtida yrkesstatistiken kan betecknas som spar
sam.

Under perioden 1930-1950 användes en någorlunda enhetlig redovis
ning av yrkesställningar. Genomgående skiljer man mellan företagare, 
tjänstemän och arbetare. Tjänstemännen benämnes stundom förvalt
ningspersonal och funktionärer. Viss variation mellan olika folkräk
ningar förekommer bland annat vid definitionen av tjänstemanna- re
spektive arbetaryrken. I sammanhanget omdiskuterade gruppersom ar
betsledare, företagsledare och affärsanställda har genomgående förts 
till tjänstemannakategorin. Bland företagarna skiljer man från och med 
1950 mellan företagare med respektive utan anställda. År 1930 delades 
företagarna i större (fyra eller fler anställda) respektive mindre (färre 
än fyra anställda). Mellanliggande folkräkningar saknar motsvarande 
differentiering.

Vägledande för folkräknarna ur principiell synpunkt uppges ha varit 
det utövade yrkets natur, yrkets karaktär av befälspost, utbildningens 
art samt anslutningen till facklig organisation. Dessa principer ansluter 
rätt nära till de ovan nämnda analyserna av klasstrukturen i så kallade 
avancerade industrisamhällen.11

I samband med 1960 års folkräkning introducerades såväl ett nytt nä- 
ringsschema som ett nytt yrkesschema. I båda fallen rörde det sig om 
anpassningar till internationella normer. Resultatet blev bland annat att 
vi fick en betydligt mer detaljerad yrkesstatistik än tidigare. Totalt 292 
detaljgrupper av yrken. Samtidigt reducerades den socio-ekonomiska 
redogörelsen, dvs yrkesställningsuppgifterna. Denna statistik hade tidi
gare delvis ersatt den något magra yrkesredovisningen.

Situationen blev således omkastad från och med 1960.1 1970 års folk- 
och bostadsräkning redovisades till exempel enbart fyra yrkesställ
ningar: företagare med respektive utan anställda, medhjälpande famil
jemedlemmar samt anställda. Under 1950-talet upphörde dessutom den 
äldre valstatistikens socialgruppsindelning. Den officiella statistiken ger 
därför efter 1950 bara en ytterst grov socio-ekonomisk skiktning av 
befolkningen.12

För att råda bot på denna otillfredsställande situation tillsatte Statis
tiska Centralbyrån under 1960-talet en arbetsgrupp med uppgift att ta 
fram ett nytt socio-ekonomiskt klassificeringssystem. Arbetet har bedri
vits i flera etapper. Det resulterade i början av 1980-talet i den så kallade 
SEI (socio-ekonomisk indelning). SEI är numera det officiella socio- 
ekonomiska schemat för den svenska statistikproduktionen.13



I SEI görs, liksom i de äldre folkräkningarna, en uppdelning i företa
gare, tjänstemän och arbetare. Inom var och en av dessa tre grupper 
kan underindelningen drivas mer eller mindre långt. I sin näst mest agg- 
regerade form innehåller SEI-koden sex kategorier: företagare, högre 
tjänstemän, tjänstemän på mellannivå, lägre tjänstemän, facklärda ar
betare samt ej facklärda arbetare.

De yrkesutövare vilkas fackliga hemvist normalt är TCO, SACO/SR 
eller motsvarande definieras som tjänstemän. Yrkesgrupper som nor
malt organiseras av LO räknas till arbetare. Den fortsatta differentie
ringen företas med ledning av uppgifter om det normala utbildningskra- 
vet inom respektive yrke. I SEI:s mer finfördelade variant skiktas arbe
tarna även efter varu- respektive tjänsteproduktion. För tjänstemän
nens del sker en uppdelning i tjänstemän med respektive utan under
ställd personal.14

SEI ansluter således rätt väl till äldre svenska folkräkningstraditioner. 
Ställning i arbetsprocessen, facklig anslutning, utbildning, yrkets karak
tär av befälspost samt produktionens inriktning är de grundläggande 
struktureringsvariablerna.

Den socio-ekonomiska indelning jag arbetat med är anpassad efter 
SEI och yrkesställningsredovisningen i de äldre folkräkningarna. Min 
kategorisering omfattar följande grupper: större företagare, mindre 
företagare, högre tjänstemän, mellantjänstemän, lägre tjänstemän, 
kvalificerade arbetare samt okvalificerade arbetare.

För åren 1930-45 har jag följt materialets yrkesställningsuppgifter och 
kompletterat med SEI. Med större företagare avses följaktligen företa
gare med minst fyra anställda. Företagare med färre än fyra anställda 
räknas som mindre företagare.

För år 1970 har jag använt mig av folkräkningsmaterialets koder för 
yrke, yrkesställning och utbildning. Med ledning av yrkesställningsko- 
den har jag kunnat skilja mellan större (med anställda) och mindre 
(utan anställda) företagare. Fördelningen mellan arbetare och tjänste
män liksom den fortsatta differentieringen av arbetargruppen följer hu
vudsakligen SEI.

Utbildningskoden har kommit till användning när det gällt den inre 
skiktningen av tjänstemännen. Utbildningskoder som slutar på siffrorna 
6 respektive 7 anger de högsta förekommande utbildningarna. De kan 
följaktligen användas för att identifiera högre tjänstemän. Utbildnings
koder med slutsiffran 3, 4 eller 5 (kortare utbildningstider) förekommer 
såväl bland lägre tjänstemän som mellantjänstemän. Dessa kategorier 
har jag istället hållt isär med hjälp av SEI.



Bilaga 2 Tabeller över folkmängden i Kalmarområdet

Tabell 1.1: Folkmängden i Kalmarområdet 1920-1900

Kommun 1920 1930 1940 1950 i960 1970 I98O

Kalmar stad 17 563 19 800 21 439 27 094 30 802 34 3 00 28 907

Mörebygden
därav:

19 677 19 020 18 108 17 867 16 979 17 698 23 258

Dörby 1 251 1 254 1 275 1 406 1 905 2 482 3 058
Hossmo 538 598 641 793 878 1 082 1 112
Kläckeberga 1 038 965 888 915 797 947 3 934
Förlösa 1 301 1 318 1 219 1 080 1 072 1 633 2 939
Ljungby 3 703 3 565 3 457 3 501 3 393 3 409 3 961
Ryssby 2 66I 2 633 2 619 2 4ll 2 103 1 879 1 954
Åby 2 123 2 O56 1 932 1 824 1 636 1 588 1 497
Hagby 936 900 874 859 756 769 941
Ar by 1 342 1 311 1 194 1 107 900 802 722
Halltorp 1 015 936 891 987 860 716 668
Voxtorp 632 600 538 530 466 334 341
Mortorp 1 538 1 396 1 214 1 043 923 810 938
Karlslunda 1 599 1 488 1 366 1 4ll 1 290 1 247 1 139
Totalt 37 240 38 820 39 547 44 961 47 781 52 496 52 865

Anmärkning: Kalmar landsförsamling ingår i Kalmar stad år 1920. Lands
församlingen inkorporerades med staden 1924/25·
Referenser: SOS, Folkräkningarna 1920-1960.

SOS, Folk- och bostadsräkningarna 1970-19ÔO.



I92O-I95O

Tätort (församling) 1920 1930 1935 1940 1945 1950

Kalmar stad 17 563 19 800 20 692 21 439 24 400 27 094

Mörebygden
därav:

1050 2 614 3 056 3 ^15 4 463 6 247

Smedby (Dörby) 400 443 417 567 555 729
Trekanten (Ljungby) 350 570 556 547 632 723
Påryd (Karlslunda) 300 349 535 477 695 588
Rockneby (Ryssby) - 498 439 439 579 741
Ljungbyholm (Ljungby) - 431 366 394 552 620
Läckeby (Åby) - 323 375 416 4o4 498
Förlösa (Förlösa) - - 368 373 422 317
Vassmolösa (Ljungby) - - - 202 205 449
Rinkabyholm (Hossmo) - - - - 211 439
Halltorp (Halltorp) - - - - 208 245
Hagby (Hagby) - - - - - 406
Lindsdal (Förlösa) - - - - - 268
Krafslösa (K-berga) - - - - - 224

Totalt 18 613 22 414 23 748 24 854 28 863 33 341

I95O-I98O

Tätort (församling) 1950 i960 1965 1970 1975 1980
Kalmar 26 989 30 735 32 739 34 918 32 049 29 819

Mörebygden 6 023 6 959 8 139 10 295 13 484 16 170
därav:
Smedby (Dörby) 729 869 1 066 1 372 1 290 2 013
Trekanten (Ljungby) 723 679 841 954 1 118 1 273
Påryd (Karlslunda) 588 633 683 747 756 785
Rockneby (Ryssby) 741 703 829 859 904 853
Ljungbyholm (Ljungby) 620 738 786 1 044 1 363 1 358
Läckeby (Aby) 498 517 558 694 675 698
Vassmolösa (Ljungby) 449 470 528 524 536 523
Rinkabyholm (Hossmo) 439 1 oi4 1 238 1 489 1 500 1 411
Halltorp (Halltorp) 245 273 277 281 264 313
Hagby (Hagby) 406 432 466 485 536 643
Lindsdal (Förlösa) 585 631 867 1 594 4 219 5 901
Tvärskog (Mortorp) - - - 252 323 399
Totalt 33 012 37 694 40 878 45 213 45 533 45 989

Anmärkning: Berga villastad och Krafslösa inkluderade i Kalmar tätort 
Förlösa inräknad i Lindsdals tätort.

Referenser: SOS, Folkräkningarna I92O-I96O.
SOS, Folk- och bostadsräkningarna I965-I98O.



Tätort 1945 1950 i960 1965 1970 1975 1980

Kalmar 24 400 26 989 30 735 32 739 34 918 32 049 29 819

Förorter 766 1 168 5 621 6 713 8 530 16 642 20 449
4 784 11 760 16 898 20 898

Totalt 25 166 28 262 36 356 39 452 43 448 48 691 50 268
31 773 46 678 48 947 50 717

Därav förorter inom Kalmar kommun:
Smedby 555 729 869 1 066 1 372 1 290 2 OI3
Rinkabyholm 211 439 1 014 1 238 1 489 1 500 1 411
Lindsdal - 585 631 867 1 594 4 219 5 901
Ljungbyholm - 620 738 786 1 044 1 363 1 358
Läckeby - 498 517 558 694 675 698
Rockneby - 741 703 829 859 904 853
Trekanten - 723 679 841 954 1 118 1 273
Vassmolösa - 449 470 528 524 536 523
Tvärskog - - - - 252 323 399
Hagby - - - - 485 536 643
Därav förorter på Öland:
Färjestaden - - - - 1 621 2 995 3 759
Skogsby - - - - 280 379 387
Gårdby - - - - - - 232
Algutsrum “ - “ - 217
Därav förorter inom andra fastlandskommuner:
Söderåkra - - - - 592 804 925
Bäckebo - - - - - 256 306

Anmärkning: Berga villastad och Krafslösa inkluderade i Kalmar tätort 
Förlösa inräknad i Lindsdals tätort.
Folkmängdsuppgifter har påförts i den takt som tätorterna ifråga, 
enligt de valda kriterierna, är att betrakta som förorter till Kalmar. 
Förorterna har i flera fall existerat som tätorter (huvudorter) innan 
de blev kalmarförorter. Antalet förorter varierar således mellan de 
olika åren, men i summaraderna har jag konstanthållit antalet förorter 
mellan respektive år. Av denna anledning anger jag stundtals två 
summauppgifter. Den övre raden används för jämförelser bakåt i tiden 
och den undre raden följaktligen för jämförelse med påföljande år.
Den övre raden i 1950 års summering avser således folkmängden år 1950 
inom de år 19^5 existerande tätorterna och den undre raden folkmängden 
år I95O i de år 1950 existerande tätorterna.
Referens: SOS, Folkräkningarna 1945-1960.

SOS, Folk-och bostadsräkningarna I965-198O.



Summary

Town and Country. Two studies in the History of the Kalmar Region 
in the 20th Century.

This book consists of two parts. In the first part I examine differences 
in urban and rural ways of life during the first half of the 20th century. 
The second section is devoted to an analysis of internal urban structure 
between the years 1930 and 1970. Both studies focus on the city of Kal
mar and its surrounding countryside - Mörebygden.

Kalmar is a middle-sized coastal town in south-eastern Sweden. The 
number of inhabitants increased from 20.000 in 1930 to 35.000 in 1970. 
This is a modest growth compared to other Swedish towns. The district 
around Kalmar - Mörebygden - has been dominated by the agricultural 
sector. Up to 1950 there were only a few small urban sites. After the 
Second World War the urbanisation degree has gradually increased and 
the agricultural dominance diminished. Today, most of the new urban 
sites, as well as the older ones, are suburbs to Kalmar.

In 1970 the suburbs housed about 8.000 to 9.000 persons. All of them 
were situated within Kalmar municipal district, that is the town of Kal
mar and Mörebygden. After 1970 the process of suburbanisation has 
further increased. Today we find suburbs on the island of Öland and in 
mainland administrative units outside the municipal area of Kalmar.

The economy of Kalmar has been rooted in the rural neighbourhood 
and in south-eastern Sweden. The turnover and exchange of goods and 
services in the region has required a certain population size. The public 
sector has always been important in Kalmar, and its importance grew 
during the period under consideration. In commerce and shipping, on 
the other hand, Kalmar lost its leading position in south-eastern 
Sweden. The number of large export-oriented enterprises has been low. 
Dynamic manufacturing industries producing for more than regional 
markets have been less represented in Kalmar than in many other 
Swedish cities. Thus, the regional orientation has been both the strength 
and weakness of the city of Kalmar.

Urban and Rural Ways of Life. Demographic Behaviour in the 
Kalmar Region during the First Half of the 20th Century.
The aim of the first study is to determine whether city residents develop 
other types of behaviour than people living in the countryside. My re-
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search group consists of all men and women 29 and 30 years od living 
in the city of Kalmar and in the surrounding rural district -Mörelygden - 
in the year 1930. I have examined a total of 856 persons. The nimber of 
town citizens amounts to 336. The other 520 persons live in the country
side. This group has been followed up to 1945, but even backvards to 
their in-migration and birthplaces. In this manner I can observe migra
tion patterns throughout the life cycle. Besides migration I ha'e inves
tigated the rate of nuptiality, but also social and horizontal mobility.

On an aggregate level, clear differences can often be observed be
tween urban and rural populations. But how can such variations be ex
plained? Are they a consequence of diverging population structrres and 
economic activities? In that case many of the rural-urban dissimilarities 
will disappear when age, sex, occupation and other variables ire held 
constant.

According to Louis Wirth’s classical and famous urbanism-thesis, the 
urban (and rural) way of life can be explained by ecological viriables. 
Population size, density in living and heterogeneity are strategical 
factors. When many people of different types live close together, they 
develop specific behaviours. In that case a 30-year old industrial worker 
in Kalmar will show other habits than a similar rural person.

One object of my study is to see if urban-rural differences can be 
structurally explained. How much of the difference remains arter con
trolling for age, sex and occupation? My results indicate that most of 
the dissimilarites are of a structural nature. People working w thin the 
agrarian sector have other demographic patterns than urban residents. 
The urban population is not made up of farmers and farm workers. In
stead, they are employed in industries, commerce, shipping, services 
and so on.

But variations in population structure and economic activity cannot 
always explain the whole urban-rural difference. To some extent, young 
rural industrial workers show other demographic traits than young 
urban industrial workers.

The rate of nuptiality was much lower in the rural area than in the 
city. This pattern can be observed in both sexes and in all socio
economic groups. The lowest percentages have been noted among ag
rarian workers. Rural industrial workers were also less frequently mar
ried than urban industrial workers.

People who migrated from rural to urban settings often changed their 
marriage habits. Urban migrants married to a greater extent than rural



non-migrants. This tendency was strongest among women. Rural to 
urban migrating males changed their marriage customs more gradually 
and less frequently. The high urban rate of nuptiality was partially 
caused by young migrating women seeking a partner.

People who moved from towns to rural districts married less fre
quently than the stable rural population. The low rural marriage rate 
was to some degree caused by residents who left the town to live in the 
countryside. Thus, the exchange of population between town and coun
try tended to reproduce the observed urban-rural marriage pattern.

On the municipal level, migration rates were higher in Mörebygden 
than in Kalmar. But on an individual level, the reverse was true. Two 
groups with diverging migration habits can be identified. First, geo
graphically immobile or stable persons. Second, individuals who had 
migrated several times between 1900 and 1930. The last group was more 
strongly represented in Kalmar than in Mörebygden. The rural area was 
socio-economically dominated by farmers and unqualified workers. 
And these groups traditionally have low migration rates.

Within the mobile group, country people moved more frequently 
than town residents, but they moved shorter distances and at an older 
age. Relatively many persons who migrated to Kalmar arrived before 
they were 21 years of age and then stayed in the city. This migration 
stream was stronger in Kalmar than in the rural neighbourhood. The 
rural in-migrants often arrived as adults and soon migrated again either 
within the region or to more distant places. This rural pattern is most 
clearly expressed within the agrarian sector. Between rural industrial 
and urban industrial workers, I cannot verify significant differences. 
Thus, urban-rural differences among migrants seem to be caused by 
variations in population and economic structures.

Within the stable group, on the other hand, urban-rural differences 
cannot be explained only by structural factors. Rural industrial workers 
were, for example, significantly more stable than urban industrial 
workers.

The male social mobility was slightly higher in Mörebygden than in 
Kalmar. Social mobility is defined as intragenerational or career mobi
lity. 1 measure occupational shifts within my cohorts between 1930 and 
1945. Two types of social mobility are identified: structural mobility and 
social fluidity. Structural mobility is defined as social mobility caused by 
structural changes in the labour force. Social fluidity represents social 
mobility irrespective of such changes.



The dissimilarity between urban and rural settings was caus'd by the 
divergent composition of the urban and rural labour force. Socal mobil
ity within the industrial sector was of the same magnitude in ioth eco
types. But the agrarian sector was more mobile than the indusrial one.

Upward mobility dominated within the agrarian sector andthe rela
tively high total social mobility was structurally determined. This, it was 
a consequence of changes in the labour force. One usual career was 
from agricultural worker to small farm owner. That step couk be short 
and was often promoted by structural forces. For example, whm a retir
ing farm-owning father was replaced by his son, previously regstered as 
a farm worker. But it was also fairly common that farm workes bought 
small farms and became owners instead of wage-earners.

Within the urban and rural industrial sector social mobility o ten took 
the form of fluidity. Most of the social mobility consisted of transfers 
between qualified and unqualified blue-collar workers. The sep from 
qualified worker to small entrepreneur without or with only ; few em
ployees was another relatively open way. But it was somewhat easier for 
a rural worker to make a career than for an urban one.

Females were as socially mobile as males. But female mobilty was of 
an another kind. Women often changed socio-economic positims when 
they married. Their occupational careers were limited corroared to 
males. Between Kalmar and Mörebygden there were only maginal dif
ferences in female social mobility.

Urban-rural differences in social mobility were mainly ciused by 
varying population and economic structures. The agrarian secor shows 
one tendency and the urban and rural industrial sector anotfer. Hori
zontal mobility did not vary at all between the two ecotypes.

In conclusion, most of the observed urban-rural difference can be 
explained by variations in the socio-economic composition <f the re
search groups. Not all variations, however. The rest are probaby caused 
by a combination of ecological and cultural factors. To some e:tent per
sons of the same sex, age, profession and so on behave differently in 
urban and rural settings.

Another theme discussed in this section is the relationshipbetween 
urban-rural differences and regional specialization. Are regimal vari
ations superior to urban-rural differences? Or are the latter nore pro
nounced than the former? This aspect has only been analyzer for mar
riage rates during the period from 1880 to 1970. My results indcate that 
variations between town and country have been more articuhted than



regional specialization. Urbanism has been superior to regionalism.

Nearness and Space. The Internal Structure of Kalmar, 1930 and 
1970.

The aim of the second study is to identify and analyze changes in the 
internal structure of Kalmar during the 20th century. My empirical ob
servations focus on three aspects and two years. But the problem is dis
cussed in a broader context. The years are 1930 and 1970. The three 
aspects are: socio-economic segregation, demographic segmentation 
and the distribution of working places throughout the built-up area.

The source material comes mainly from the population censuses, the 
housing censuses and the censuses of enterprises. The classical index of 
segregation has been used as segregation measure. In addition, I have 
cartographically described and analyzed segregation patterns. The dis
tribution of places of work has also been plotted on maps.

In 1930, Kalmar was organized according to a ”nearness principle”. 
Most people lived very near their place of work. And the working places 
were localized near the market or transport routes. I have identified 
four zones in the spread of working places.

In the city centre we can find commerce, bank, finance and other 
services. This is the Central Business District, and this area constitutes 
the first zone. These branches primarily have a local marketing area. To 
some extent they also serve the regional district. Most of the customers 
live in the city or in the rural neighbourhood.

The second zone consists of branches working on a regional level. 
They are often localized halfway from the city centre. Here we find re
gional hospitals, higher schools, public administration, municipal au
thorities, museums, regional libraries and so on.

The third zone consists of branches operating on wider geographical 
levels. Their marketing areas are on a national or international scale. 
These working places can be found in the outskirts of the urban space 
or near the harbour in the city centre.

The fourth zone comprises almost the same type of branches as the 
first one, but their marketing areas are not the whole town. They only 
serve parts of the city. They work on a sub-local level. These activities 
can be found all over the built-up area, but they are centrally placed 
within the districts.

In 1930 most workers lived in the periphery. The more well-estab-



lished groups were housed in the city centre. This pattern was partially a 
consequence of the distribution of working places. Most industries were 
localized to the outskirts of the town. In the same area we find most 
of the industrial working force. Blue-collar workers employed by the 
centrally placed service sector often lived near the city core. Industrial 
workers engaged by centrally placed industries can also be found near 
the centre.

Furthermore, people with small resources tended to live far away 
from their place of work. They could not assert their claims to central 
housing. This also strengthened the tendency to peripheral working- 
class living. The internal structure of Kalmar in 1930 resembled the so 
called pre-industrial model.

Demographically there were only minor differences between the dis
tricts. Younger couples with or without small children lived side by side 
with middle-aged and older persons with grown-up children. The city 
was socio-economically structured, and demographically relatively 
homogeneous.

Between 1930 and 1970 Kalmar changed its organization principle. In 
1970 nearness had been replaced by space. Many people lived far away 
from their place of work; some in suburbs several Swedish miles from 
the city.

In 1970, the working places were distributed in the same way as ear
lier. But there was a clear change in scale. The four areas mentioned 
above occupied considerably more space than in 1930. Older enterprises 
had moved out from the inner city to industrial areas in remote quarters. 
New enterprises also preferred industrial districts in the periphery. 
These districts were nearly linked to the highway through the city. And 
the enterprises were generally more dependent on land transport than 
sea transport. Furthermore, in the outskirts there was plenty of land for 
erecting new factory buildings.

Halfway from the city centre we find the institutional zone, number 
three in the above discussion. A system of roads created good contacts 
between this area, the inner city, the harbour and the peripheral factory 
quarters.

One important factor behind the increase in scale is the motorization 
of society. Cars make it possible to reach even less centrally situated 
enterprises. But cars also demand roads and parking places. Another 
factor is the increasing consumption of space. In all branches, every em
ployee has considerably increased his consumption of floor-space. The



number of enterprises has also risen. All processes work in the same 
direction. Each of the four zones occupies more urban space than ear
lier. Behind the increasing space consumption there are economic 
factors, but also new ways of organizing production, distribution and 
selling.

The motorization of society has made it possible to live far away from 
the place of work. But this is not the only change in the distribution of 
population over the city. The population was also segregated in a quite 
different manner. The old socio-economically structured city has been 
replaced by a demographically organized one.

In 1970, young families with small children lived in the periphery. 
There we also find relatively new buildings and dwellings of highest 
quality. In the city centre and other old parts of Kalmar, we find older 
persons, singles and families with grown-up children who have left 
home. In these districts the buildings were older, smaller and of a lower 
standard.

This age-specific pattern can be observed in all socio-economic 
groups. Within the demographic framework there was a socio-economic 
specialization. Districts with privately owned houses were dominated by 
well-established persons. Workers often lived in tenement houses. Ge
nerally speaking, however, the districts of Kalmar resembled each other 
socio-economically more in 1970 than earlier.

The shift in organizing principle and the transfer from socio-economic 
to demographic segmentation are two important changes in the internal 
structure of Kalmar. The process has probably been intensified after the 
Second World War with the motorization of society and the building of 
a welfare state. At the same time the capacity of Swedish society has 
markedly improved. The welfare policy has diminished, or at least not 
widened, the urban class differences. Instead, an uncalculated demo
graphic segmentation has developed. Generations no longer live side by 
side but in quite different parts of the city.



Noter

Kvastastan med omgivningar

1 L Nilsson 1980:18-20.
2 G Lindahl 1980:24. Se även G Johansson 1981.
3 Förort definieras i 1945 (och 1950) års folkräkning som tätort med 
minst 1/3 av den yrkesaktiva befolkningen sysselsatt i annan tätort än 
hemorten.
4 Som kalmarförorter betraktar jag alla tätorter med minst 1/3 av sin 
yrkesaktiva befolkning verksam i staden. Dessutom tätorter med Kal
mar som främsta utpendlingsmål och där hemorten sysselsätter färre in
divider än den/de största utpendlingsorterna (L Nilsson 1989:121-122). 
I det senare fallet kan kalmarpendlingen vara lägre än 33 procent. Men 
orterna har hög total utpendling riktad mot några stora mottagare. Till
sammans med sin huvudort bildar förorterna en tätortsregion. Defini
tionen är praktiskt användbar först från och med 1970, när pendlingssta
tistik även föreligger på tätortsnivå (L Nilsson 1989:117-120). De tätor
ter som klassificeras som kalmarförorter år 1970 räknas in i förorternas 
krets under hela tidsskedet 1950-1970. För tiden före 1950 följer jag 
folkräkningarnas uppgifter om förortsbildningar.
5 L Nilsson 1980:20-25. L Nilsson 1991.
6 L Nilsson 1980:50-105, 110-112.
7 B Johansson 1984:222-223, 245.
8 L Nilsson 1991.
9 L Nilsson 1980.

Stadsbor och lantisar.

1 L Wirth 1938. Några exempel på senare tids svenska etnologiska och 
sociologiska forskning kring samtida storstadsliv representerar A Daun 
1974, 1980, M Franzen 1987, M Mörck 1991, SOU 1990:32:21-37, SOU 
1990:36. Se även U Björnberg med flera 1982, M Bäck-Wiklund & H 
Lindfors 1990, A-K Ekman 1991, A Rosengren 1991.
2 Tätort definieras alltsedan 1950 som befolkningsagglomeration om 
minst 200 innevånare inom ett husavstånd om högst 200 meter. Se 
härom L Nilsson 1989:71 och där anförd litteratur.



3 H Gans 1968.
4 L Reissman 1970.
5 M Castells 1976a, 1976b.
6 S Thernstrom & R Sennett (eds) 1969.
7 T Hershberg 1978, 1981.
8 T Hershberg 1981.
9 T McDonald 1982, O Zunz 1982. Se även E Mönkkönen 1986, H Gil
lette 1990.
10 M Eriksson & S Åkerman 1974.
11 D Gaunt 1976, 1978. O Löfgren 1976, 1977. S Åkerman 1978. J Sun
din & L G Tedebrand 1979.
12 Se till exempel B Hanssen 1952, J Söderberg 1978a, C Winberg 1975.
13 D Gaunt 1978.
14 S Carlsson 1978.
15 D Gaunt 1984:146, M Mårtensson 1989, J Rogers 1989:65-68.
16 L Nilsson 1989:125-211.
17 S Pollard 1981. Se även R Andersson & K Haraldsson 1988, P 
Hudson 1989, M Isacson 1988, F Mendels 1980, M Piore & C Sabel 
1984. R Andersson & K Haraldsson (1988:106) varnar på ett föredöm
ligt sätt för en övertro på regionen som analysram. Det regionala per
spektivet tenderar lätt till att undervärdera nationella och internatio
nella processer och strukturer.
18 Projektets huvudresultat redovisas i A J Coale & S C Watkins (eds) 
1986. Ett exempel på hur stad-land relationen behandlats inom indust
rialiseringsforskningen utgör G Hoppe & J Langton 1979.
19 A Sharlin 1986.
20 B Anderson 1986, A Sharlin 1986, S C Watkins 1986a:327. Se även 
G Homans 1969, som betonar vikten av en gemensam historia, gemen
samma institutioner med mera.
21 F van Poppel 1989:392-395.
22 F van Poppel 1989:394 (figur 9).
23 Emigrationsutredningen, bilaga V, 1910:4-9. Se även M Larsson 
1984, L Nilsson 1984, C Winberg 1988.
24 C Winberg 1988.
25 Mis 1982. Se även L G Andersson-R Eriksson-B Wärneryd 1980, L 
G Andersson med flera 1981. R Eriksson 1981.
26 L Edgren 1987:316-317.
27 O Vejde 1969:339-353.



28 J Hajnal 1965. Förbundet med giftermålsvanorna är oc:så det sär
skilda famil je- och hushållsbildningssystem, som enligt J Fhjnal (1983) 
vid samma tid karaktäriserade västra Europa. Han talar dessutom om 
ett specifikt västeuropeiskt tjänstefolkssystem. Beträffande det senare 
se vidare B Harnesk 1990.
29 Se till exempel A J Coale & R Treadway 1986:47-53, J Kiodel 1974, 
J Knodel 1988:119-121, R Lesthaeghe 1977, M Teitelbaum 1984:kapitel 
5, S C Watkins 1986b:429-435.
30 J Hajnal 1965, J Knodel 1978, E A Wrigley & R Schofied 1983.
31 J Hajnal 1953a, 1953b. Se även i not 29 anförda arbeten. Beträffande 
Sverige även G Guteland med flera 1975 och E Hofsten 1916.
32 SOS, Folk- och bostadsräkningarna 1975, 1980, 1985.
33 A J Coale & S C Watkins (eds) 1986:maps 2.6-2.9. Vad gäler det sena 
1800-talet se även Emigrationsutredningen, bilaga V, 1911. Se vidare 
karta 2.1-2.3 nedan.
34 A J Coale & R Treadway 1986:53. S C Watkins 1986a:31>-324.
35 A Sharlin 1986:238-248. De sju länderna är förutom Svirige, Tysk
land, Schweiz, Ungern, Ryssland, Norge och Finland. De s\enska upp
gifterna avser åren 1900, 1930, 1950 och 1960.
36 Emigrationsutredningen, bilaga V, 1910:9* (tabell 10).
37 S Carlsson 1978:95-99.
38 G Fridlizius 1975:138.
39 F van Poppel 1989:380-382.
40 Undersökningen som är utförd av Frinking & van Poppe publicera
des pä holländska 1979. Den finns refererad hos J Knodel D88.
41 Historisk statistik för Sverige, del 1, 1969:78.
42 Emigrationsutredningen, bilaga V, 1910.
43 F van Poppel 1989:394.
44 Se till exempel B Anderson 1986, F van Poppel 1989, A Slarlin 1986, 
S C Watkins 1986a. Mina resultat ligger mer i linje med S I Wicksells 
studier från slutet av 1910-talet. Wicksell undersökte den äkenskapliga 
fruktsamhetens variationer på svensk landsbygd. Han meiade bland 
annat att variationer mellan socknar inom en region var stöire än avvi
kelser mellan östra och västra Sverige (S D Wicksell 1918, 1119).
45 S Martinius 1967:73, S Åkerman 1971:74, B Öhngren 19'4:76- 78.
46 S Martinius 1967:69-71.
47 S Martinius 1967:80.
48 G Ahlberg 1953:120, 316.
49 Se till exempel H Norman 1974:110-111.



50 S Martinius 1967:69.
51 Uppgifter om kommunernas arealstorlekar finns bland annat i SOS, 
Folkräkningarna 1910 och framåt.
52 R Hagstedt 1984:105-106.
53 S Thernstrom 1973:221-225.
54 S Thernstrom 1973:225-227.
55 H Kaelble 1985:125.
56 S Thernstrom 1973:228-230.
57 R Torstendahl 1975:168-173.
58 Se till exempel S Carlsson 1949, 1950, 1962. S-S Landström 1954. 1 
Elmroth 1962. T Söderberg 1972. Och från senare tid M Åberg 1991.
59 För en sentida undersökning av svenska företagsledares sociala ur
sprung se R Torstendahl 1979.
60 M Eriksson & S Åkerman 1974. H Norman 1974. B Kronborg & T 
Nilsson 1975. Se även B Ankarloo 1983, T Eriksson 1986.
61 För en kritisk granskning av ”New Urban History”-traditionen se T 
Hershberg 1978, 1981. Se även H Gillette 1990, E Monkkonen 
1986:1149-1150, L Nilsson 1990:60-68.
62 Se förutom M Eriksson & S Åkerman 1974 även M Matovic 1984.
63 Se till exempel J Söderberg 1978a och C Winberg 1975.
64 H Kaelble 1981:15-17.
65 S Thernstrom 1964:96.
66 S Thernstrom 1973:52ff.
67 P R Knights 1971:98ff.
68 H Kaelble 1981:24, H Kaelble 1985:8-20, S Thernstrom 1973: 232- 
250.
69 G Carlsson 1958. T Rishöy 1971. För en allmän översikt se H Kaelble 
1981:22-27 samt H Kaelble 1985:25-30, 126-131.
70 H Kaelble 1981:24, H Kaelble 1985:126-131, G Persson 1974:88, G 
Persson 1978.
71 H Kaelble 1981:22, J Kocka 1980:111, H Zwahr 1978:138-139.
72 H Kaelble 1981:34-57.
73 S Thernstrom 1973:232-250.
74 H Kaelble 1985:6-25.
75 H Kaelble 1985:121-126.
76 H Kaelble 1986.
77 H Zwahr 1978.
78 H Kaelble 1985:131-135, G Persson 1978.
79 S Lipset & H Zetterberg 1959, R Eriksson m fl 1979, 1982, 1983.



80 Se t ex R Eriksson m fl 1982:1, L Portocarero 1987:103.
81 R Eriksson m fl 1982, L Portocarero 1987. Se även P M Horan 1985, 
M E Sobel 1983. Den senare argumenterar mot en uppdelning av rörlig
heten i olika komponenter, och är även kritisk mot log-linjära modeller.
82 Cirkulationsrörlighet används här i något annorlunda mening än hos 
G Persson 1974. Persson skiljer mellan cirkulationsrörlighet och tran- 
saktionsrörlighet. Det förra begreppet täcker det ömsesidiga utbytet av 
individer mellan olika socialskikt. Transaktionsrörlighet definieras som 
den stegvisa rörelsen (uppåt och nedåt) från en socio-ekonomisk kate
gori till en annan (Persson 1974:13-17).
83 J Söderberg 1978b.
84 J Kocka 1980:102.
85 M Eriksson & S Åkerman 1974:277.
86 M Eriksson & S Åkerman 1974:283.
87 B Kronborg & T Nilsson 1975:197-198.
88 M Eriksson & S Åkerman 1974:283. Se även H Norman 1974:181 och 
B Kronborg & T Nilsson 1975:195-197.
89 W Sewell 1976, 1985.
90 I Eriksson & J Rogers 1978:90, S Martinius 1977:120-123, J Söder
berg 1978a:164.
91 J Rogers 1988.
92 M Eriksson & S Åkerman 1974:296-309.
93 S Thernstrom 1973:234-250.
94 J Söderberg 1978b:294.
95 B Kronborg & T Nilsson 1975:197-198.
96 B Kronborg & T Nilsson 1975:77.
97 B Kronborg & T Nilsson 1975:29-33. Se även L Nilsson 1989:318-323.
98 Emigrationsutredningen, bilaga V, 1910:4-9. Se även M Larsson 
1984, L Nilsson 1984 och C Winberg 1988.
99 G Persson 1974, 1978.
10U J Söderberg 1978a: 158.
1U1 M Eriksson & S Åkerman 1974:268.
192 S Thernstrom 1973:234, S Goldstein 1958.
103 H Kaelble 1985:19.
104 S Thernstrom 1973:244.
105 W Sewell 1976:226.
106 H Kaelble 1985:13.
1U7 S Thernstrom 1973:105.
108 H Kaelble 1985:18-19.



109 Beräkningen av social rörlighet bland kvinnorna i Halmstad baseras 
på uppgifter ur B Kronborg & T Nilsson 1975:196-197.
110 R Eriksson 1976, L Portocarero 1987:79-83, 103.
111 J Söderberg 1978a: 158.
112 J Söderberg 1978a: 168.
113 R Torstendahl 1975. Se även M Eriksson & S Åkerman 1974:294- 
295.
114 C Winberg 1990:6, 11-12.

Närhet och utrymme.

1 L Nilsson 1989:125-138. Beträffande begreppet ”delaktighetskapita- 
lism” se till exempel T Nybom 1986, R Torstendahl 1984, K Åmark 
1986:33-38. Se även G Ahrne m fl 1987:27, R Torstendahl 1989, K 
Åmark 1989:20-27, K Åmark 1990.

2 L Nilsson 1990:108-110.
3 L Nilsson 1990:47-49, Revy över stads- och kommunhistoria 1971- 
1975:76-83, Revy över stads- och kommunhistoria 1976-1980:32-46, 
Revy över stads- och kommunhistoria 1981-1985: 70-74. Några exempel 
från senare år utgör C-E Bergold 1985, 1989, E Eriksson 1990, E Wik
ström 1991.

4 D Gaunt 1981.
5 Revy över stads- och kommunhistoria 1971-1975, Revy över stads- 

och kommunhistoria 1976-1980, Revy över stads- och kommunhistoria 
1981-1985.
6 SOU 1989:67, 1990:20, 1990:36 (Storstadsutredningen). SOU 
1975:51 (Boendeutredningen).
7 T Jacobson & B Danermark 1988. För en översikt över svensk socio

logisk forskning kring socialt särboende se vidare B Danermark 1984.
8 E Burgess 1967 (1925). Jämför L Nilsson 1990:19-20.
9 W Firey 1947. Jämför L Nilsson 1990:24-25.

10 För en kort översikt över Chicago-sociologin se L Nilsson 1990:17- 
28.
11 G Sjöberg 1960:97-98.
12 H Carter 1983:171. Se även S Brunn & J Williams 1983.
13 H Carter 1983:184-189.



14 L Nilsson 1989:182-193.
15 H Carter 1983:184-189.
16 D Ward 1980. Se även H Carter 1983:189-190.
17 Se till exempel N Ahlberg & T Hall 1984, C G Andrae 1984, K Jo
hansson m fl 1988, B Kronborg & T Nilsson 1977, T Nilsson & B Öhn- 
gren 1987, G Nilzén 1984, G Paulsson 1973 (1953), G Pentén 1986, H 
Sheiban 1990.
18 Se till exempel B Danermark 1983, J Öhman 1982.
19 L Améen 1964:46-56.
20 H Hoyt 1939, 1943.
21 C D Harris & E L Ullman 1959 (1945).
22 Se till exempel H Carter 1983:190-202. Se även S N Eisenstadt & A 
Shachar 1987:32-38, 317-322. J H Johnston & C G Pooley (eds) 1982 
samt DWG Timms 1971.
23 H O Andersson 1977:51-55.
24 G Lindberg 1971.
25 W Alonso 1964.
26 Några exempel på andra forskare som också framhållit bostadsutbu- 
dets betydelse utgör E Ericsen & W Yancey 1979 samt DEG Timms 
1971:1 lOff.
27 Den lokala politikens roll när det gäller att forma och framför allt 
reproducera stadens socio-ekonomiska skiktning har på ett förtjänst
fullt sätt belysts i en opublicerad 60- poängsuppsats av Hossein Sheiban 
vid Historiska institutionen, Stockholms universitet (H Sheiban 1990). 
Beträffande äldre arbeten om relationerna mellan politiker, planerare 
och stadens form se till exempel W Form 1954 och S E Åström 1957. Se 
även B Danermark 1983, G Lindberg 1971.
28 B Danermark 1984. S Lundberg & I Ström 1979:41-56.
29 Den traditionella teorin finns beskriven och diskuterad hos K Persson 
1977:20-25. Persson ifrågasätter samtidigt teorins empiriska relevans. 
Enligt Perssons egen undersökning av Göteborg i mitten av 1970-talet 
föll ej hyresnivån när avståndet från stadscentrum ökade. Variationerna 
i hyresnivå vill han istället förklara med skillnader i lokalernas kvalitet 
(K Persson 1977:95-98). Se även J Martin 1983.
30 Se till exempel I Johansson 1984, D Massey 1978, D Mass.ey & R 
Meegan 1978, K Persson 1977, A Scott 1980.
31 F Kristensson 1967.
32 För en kort översikt av den moderna urbansociologin se L Nilsson 
1990:28-42.



33 M Castells 1977:169-183. Se även D Harvey 1989, F Lamarche 1976, 
J Lojkine 1976 och 1977, K McKeown 1987.
34 L Nilsson 1980:45.
35 L Nilsson 1980:36-37, 113-114, 125, 134. Se därutöver till exempel L 
Nilsson 1989:199-211 samt L Nilsson 1989a.
36 För indelning av Kalmar i stadsdelar se karta 3.1. Beträffande för
ändringar av den administrativa ytan se L Nilsson 1980:18-20.
37 Beträffande Kalmars befolkningsutveckling ur ett jämförande per
spektiv se L Nilsson 1980:27-32 och L Nilsson 1989:252- 264 jämte bi
laga 2.
38 SKI: Svenska stadsförbundets pressklippsamling, Kalmar.
39 Beträffande stadsbyggandet i Sverige under efterkrigstid se M Fran
zén & E Sandstedt 1981, B Malmsten 1984:20-28, J Rådberg 1988:301- 
338. Även Y Hirdman 1989:188-194.
40 SKI: Svenska stadsförbundets pressklippsamling, Kalmar.
41 Beträffande Norrliden-området se G Johnson & A Nordström 
1980:150-160.
42 Beträffande förortsdefinition se not 4 i ”Kvastastan med omgiv
ningar”. Den definition jag använder här avviker något från de princi
per jag tillämpade i avhandlingen (se L Nilsson 1980:21).
43 För en översikt av förortsboendets omfattning i Sverige se L Nilsson 
1989:244-246. Beträffande bebyggelseutveckling med mera inom Kal
mars äldre förortssystem se Småorterna utanför Kalmar 1980.
44 Med förvärvsarbetande nattbefolkning avses samtliga i församlingen- 
/tätorten mantalsskrivna och förvärvsarbetande personer oavsett om ar
betsplatsen ligger inom eller utom området. Med förvärvsarbetande 
dagbefolkning avses samtliga inom församlingen/tätorten förvärvsarbe
tande personer oavsett om bostaden (mantalsskrivningsorten) ligger 
inom eller utom området.
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son-Brolin 1984:79-81, B Danermark 1983:70-72, B Danermark 
1984:58-59, M Walldén 1981 :bilaga 3.
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54 B Danermark 1984:70.
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B Danermark 1983:22-43, B Danermark 1984. Jämför M Frinzén & E 
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även C G Janson 1959, 1971, 1976 och 1981.
57 SOU 1975:51:115.
58 B Danermark 1984:66-68. G Lindberg 1967.
59 B Danermark 1984:68.
60 C G Janson 1987:178-181.
61 T Jacobson & B Danermark 1988.
62 SOU 1989:67, SOU 1990:20, SOU 1990:36. T Frykman 1*84.
63 L Andersson-Brolin 1984.
64 H Swedner 1974, B Egerö 1979.
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66 B Danermark 1984:63. Marja Walldén har däremot anfört, att de fak
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dexmått (M Walldén 1981 :bilaga 3).
67 B Danermark 1984:62-65, C G Janson 1987:171-175.
68 B Danermark 1982, 1983. T Jacobsson & B Danermark 1988.
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70 J Öhman 1982:108-115.
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73 J Öhman 1982:109-113.
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75 J Öhman 1982:110-112.
76 B Danermark 1983:85-88.
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79.
80 H O Andersson 1977.
81 Se till exempel H Fog & A-M Westerlind 1979, J Martin 1983, K Pers
son 1977.
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88 C Thunwall 1977, 1984. Även L Malmborg 1981.
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Bilaga 1: Om socio-ekonomiska 
indelningar

1 Se till exempel Å Abrahamsson 1990, C-G Andrae 1978, L Ekdahl 
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11 SOS, Folkräkningen 1930:del 111:7* 17*, 531-551. SOS, Folkräk
ningen 1940:del III:37*-42*. SOS, Folkräkningen 1945: del V:l*-2*. 
SOS, Folkräkningen 1950:del 11:22-37.
12 SOS, Folkräkningen 1960:del VT2-4, del VII: 1-2, 218-219. SOS, 
Folk- och bostadsräkningen 1965:del IV: 13-14. SOS, Folk- och bostads
räkningen 1970:del 5:11-13, del 7:9-10. SOS, Folk- och bostadsräk
ningen 1975:del 6.1:9-11. SOS, Folk- och bostadsräkningen 1980:del 
9:25-27. Se även Mis 1982:5 samt R Eriksson 1981.
13 Mis 1982. SOS, Folk- och bostadsräkningen 1985:del 5:16-23, del 
7:16-25, 285.
14 Mis 1982:9-11.



Referenser

Otryckt material:

Kalmar församlings arkiv: Församlingsböcker 1930-1945.
Statistiska centralbyråns arkiv (SCB): Primärmaterial till 1931 års företagsräkning. Sum
mariska folkmängdsredogörelser. Utdrag ur församlingsböcker 1930, 1940, 1945. Special
programmet för kommuner vid 1970 års folk- och bostadsräkning.
Stads- och kommunhistoriska institutet (SKI): Svenska stadsförbundets pressklippsam- 
ling.

Tryckt material

Officiellt tryck:
BSOS, serie A, Befolkning 1880-1900.
SOS, Allmänna bostadsräkningen 1933.
SOS, Folkräkningen den 31 december 1910.
SOS, Folkräkningen den 31 december 1920.
SOS, Folkräkningen den 31 december 1930.
SOS, Folkräkningen den 31 december 1940.
SOS, Folkräkningen den 31 december 1945.
SOS, Folkräkningen den 31 december 1950.
SOS, Folkräkningen den 1 november I960.'
SOS, Folk- och bostadsräkningen den 1 november 1965.
SOS, Folk- och bostadsräkningen 1970.
SOS, Folk- och bostadsräkningen 1975.
SOS, Folk- och bostadsräkningen 1980.
SOS, Folk- och bostadsräkningen 1985.
SOS, Företagsräkningen 1931.
SOS, Företagsräkningen 1972.

Övrigt tryckt material:
Abrahamsson, Åke 1990: Ljus och frihet till näringsfång. Om tidningsväsendet, arbetar
rörelsen och det sociala medvetandets ekologi - exemplet Stockholm 1838-1869. Stock
holmsmonografier, 89. Stockholm 1990.
Ahlberg, Gösta 1953: Befolkningsutvecklingen och urbaniseringen i Sverige 1911-1950. 
Stockholm 1953.
Ahlberg, Gösta 1958: Stockholms befolkningsutveckling efter 1850. Monografier utgivna 
av Stockholms kommunalförvaltning 22:1. Stockholm 1958.
Ahlberg, Nils & Hall, Thomas 1983: Uppsala. Scandinavian Atlas of Historic Towns, 4. 
Stockholm 1983.
Ahrne, Göran med flera 1987: Klassamhällets förändring. Lund 1987.



Alonso, William 1964: The Historic and The Structural Theories of Urban Form: Their 
Implications for Urban Renewal. Land Economies 1964.
Améen, Lennart 1964: Stadsbebyggelse och domänstruktur. Svensk stadsutveckling i rela
tion till ägoförhållanden och administrativa gränser. Meddelanden från Lunds universitets 
geografiska institution, avhandlingar 46. Lund 1964.
Anderson, Barbara A 1986; Regional and Cultural Factors in the Decline of Marital Ferti
lity in Western Europe. I: Ansley J Coale & Susan Cotts Watkins (eds), The Decline of 
Fertility in Europe. Princeton 1986.
Andersson, Henrik O 1977: Tätorternas bebyggelse. Struktur och förändring. En översikt 
över Sverige och övriga Norden. Lund 1977.
Andersson, Henrik O 1980: Planeringen i Kalmartrakten under efterkrigstiden. I: Småor
terna utanför Kalmar. Studier i generativ planering. Konsthögskolans arkitekturskola, 
Stockholm 1980.
Andersson, Lars Gunnar - Eriksson, Robert - Wärneryd, Bo 1980: Socio-ekonomisk in
delning (SEI). Utvärdering, översyn och komplettering av 1974 års förslag. Statistiska 
Centralbyrån, Stockholm 1980.
Andersson, Lars Gunnar med flera 1981: Att beskriva den sociala strukturen. Utvärde
ring av 1974 års förslag till socio-ekonomisk indelning. Statistisk tidskrift 1981. 
Andersson, Roger & Haraldsson, Kjell 1988: Geografiskt fokus och proto-industriell lo
cus. Om regionen och regionbegreppet i analyser av industrialiseringsprocessen. Bebyg
gelsehistorisk tidskrift, nr 16, 1988.
Andersson-Brolin, Lillemor 1984: Etnisk bostadssegregation. Stockholm 1984.
Andrae, Carl-Göran 1975: Från borgargård till hyreshus. Humanistiska vetenskapssam
fundets årsbok 1975/76.
Andrae, Carl-Göran 1978: Ett socialhistoriens dilemma. Några försök att definiera so
ciala grupper och klasser i svensk historia. Historisk tidskrift 1978.
Andrae, Carl-Göran 1984: Att veta sin plats. Människorna, husen och den sociala miljön 
i Uppsala mot 1800-talets slut. I: Städer i utveckling. Tolv studier kring stadsförändringar 
tillägnade Ingrid Hammarström. Stockholm 1984.
Ankarloo, Bengt 1983: Sekler av kvinnoliv. 18 svenska kvinnokohorter och deras livscy
kelförlopp. Scandia 1983.
Arnell-Gustafsson, Ulla 1975: Om bostadssegregationens effekter. Uppsala 1975. 
Bergold, Carl-Erik 1985: Bostadsbyggande i Uppsala 1900-1950. En aspekt på folkhem
mets framväxt. Uppsala 1985.
Bergold, Carl-Eric 1989: Uppsala. Stadsbyggande 1900-1960. Uppsala stads historia VI:9. 
Uppsala 1989.
Björnberg, Ulla med flera 1982: Livsformer i en region. En jämförande studie av familje- 
och samhällsliv i 1970-talets Sverige. Stockholm 1982.
Brunn, Stanley & Williams, Jack 1983: Cities of the World - World Regional Urban De
velopment. New York 1983.
Burgess, Ernest 1967(1925): The Growth of the City. An Introduction to a Research Pro
ject. I: R Park, E Burgess & R McKenzie, The City. Chicago 1967(1925).



Bäck-Wiklund, Margareta & Lindfors, Hans 1990: Landsbygd, livsformer o:h samhälls
förändring. Göteborg 1990.
Carlsson, Gösta 1958: Social Mobility and Class Structure. Lund 1958.
Carlsson, Gösta med flera 1974: Socio-ekonomiska grupperingar. Statistisk tiiskrift 1974. 
Carlsson, Sten 1949: Ståndssamhälle och ståndspersoner 1700-1865. Studier örande det 
svenska ståndssamhällets upplösning. Lund 1949.
Carlsson, Sten 1950: Svensk ståndscirkulation 1680-1950. Uppsala 1950.
Carlsson, Sten 1962: Bonde-präst-ämbetsman. Svensk ståndscirkulation från 680 till våra 
dagar. Stockholm 1962.
Carlsson, Sten 1978: Kvinnoöden i Mälardalen under 1800-talet. En jämföelse mellan 
land och stad. Kungl. Vetenskapssamhällets i Uppsala årsbok 1978.
Carter, Harold 1983: An Introduction to Urban Historical Geography. Lonion 1983. 
Castells, Manuel 1976a: Is there an Urban Sociology. I: C G Pickvance (ed), l rban Socio
logy. Critical Essays. London 1976.
Castells, Manuel 1976b: Theory and Ideology in Urban Sociology. I: C G Pic:vance (ed), 
Urban Sociology. Critical Essays. London 1976.
Castells, Manuel 1977: The Urban Question. A Marxist Approach. Londonl977.
Coale, Ansley J & Treadway, Roy 1986: A Summary of the Changing Di tribution of 
Overall Fertility, Marital Fertility, and the Proportion Married in the Jrovinces of 
Europe. I: Ansley J Coale & Susan Cotts Watkins (eds), The Decline o Fertility in 
Europe. Princeton 1986.
Coale, Ansley J & Watkins, Susan Cotts (eds) 1986: The Decline of Fertilit· in Europe. 
The Revised Proceedings of a Conference on the Princeton European Fertrity Project. 
Princeton 1986.
Danermark, Berth 1982: Klass, inkomst och boende. Högskolan i Örebro.Skriftserien 
22. Örebro 1982.
Danermark, Berth 1983: Klass, inkomst och boende. Om segregationen i nå»ra kommu
ner. Örebro studies 1. Stockholm 1983.
Danermark, Berth 1984: Boendesegregationens utveckling i Sverige underefterkrigsti
den. Ds Bo 1984:4. Stockholm 1984.
Daun, Åke 1974: Förortsliv. En etnologisk studie av kulturell förändring Stockholm 
1974.
Daun, Åke 1980: Boende och livsform. Stockholm 1980.
Duncan, Beverly & Duncan Otis D 1955: Residential Distribution and Occupational Stra
tification. American Journal of Sociology 1955.
Edgren, Lars 1987: Lärling, gesäll, mästare. Hantverk och hantverkare i Malmö 1750- 
1847. Bjärnum 1987.
Egerö, Bertil 1979: En mönsterstad granskas. Stockholm 1979.
Eisenstadt, S N & Shachar, A 1987: Society, Culture and Urbanization. Sage Publications 
1987.
Ekdahl, Lars 1983: Arbete mot kapital. Typografer och ny teknik - studier a'Stockholms 
tryckeriindustri under det industriella genombrottet. Lund 1983.



Ekman, Ann-Kristin 1991 : Community, Carnival and Campaign. Expressions of Belong
ing in a Swedish Region. Stockholm Studies in Social Anthropology 25. Stockholm 1991. 
Elgie, Robert 1979: The Segregation of Socio-economic Groups in Urban Areas. A Com
ment. Urban Studies 1979.
Elmroth, Ingvar 1962: Nyrekryteringen till högre ämbeten 1729-1809. Lund 1962. 
Emigrationsutredningen, bilaga V, 1910: Bygdestatistik. Ekonomisk-statistisk beskriv
ning av Sveriges olika landsdelar. Af Gustaf Sundbärg. Stockholm 1910.
Ericsen, E & Yancey W 1979: Work and Residence in Industrial Philadelphia. Journal of 
Urban History 1979.
Eriksson, Eva 1990: Den moderna stadens födelse. Svensk arkitektur 1890-1920. Stock
holm 1990.
Eriksson, Ingrid & Rogers, John 1973: Mobility in an Agrarian Community. Practical and 
Methodological Considerations. I: Aristocrats, Farmers, Proletarians. Essays in Swedish 
Demographic History. Studia historica upsaliensia 47. Uppsala 1973.
Eriksson, Ingrid & Rogers, John 1978: Rural labor and population change. Social and 
Demographic Developments in East-Central Sweden during the Nineteenth Century. Stu
dia historica upsaliensia 100. Uppsala 1978.
Eriksson, Margaretha & Åkerman, Sune 1974: Geografisk och social rörlighet. Resultat 
från trestadsstudien. Scandia 1974.
Eriksson, Robert 1976: Patterns of Social Mobility. I: Richard Scase (ed), Readings in the 
Swedish Class Structure. Pergamon Press 1976.
Eriksson, Robert 1981: Om socio-ekonomiska indelningar av hushåll. Statistisk tidskrift 
1981.
Eriksson, Robert m fl 1979: Intergenerational Class Mobility in Three Western European 
Societies: England. France and Sweden. British Journal of Sociology 1979.
Eriksson, Robert m fl 1982: Social Fluidity in Industrial Nations: England, France and 
Sweden. British Journal of Sociology 1982.
Eriksson, Robert m fl 1983: Intergenerational Class Mobility and the Convergence The
sis: England, France and Sweden. British Journal of Sociology 1983.
Eriksson, Tom 1986: Butiksägare, hantverkare och social rörlighet i 1800-talets samhälle. 
Ett forskningsproblem. Scandia 1986.
Firey, Walter 1947: Land Use in Central Boston. Cambridge 1947.
Fog, Hans & Westerlind, Ann-Mari 1979: Göteborg. Stadskärna, region, framväxt, fram
tid. Byggforskningsrådet. Stockholm 1979.
Form, William 1954: The Place of Social Structure in the Determination of Land Use. 
Some Implications for a Theory of Urban Ecology. Social Forces 1954.
Franzén, Mats 1987: Staden som livsvärld och system - mellan ångest och helhet av 
maxima. I: Ulla Bergryd (red), Den sociologiska fantasin. Stockholm 1987.
Franzén, Mats & Sandstedt, Eva 1981: Grannskap och stadsplanering. Om stat och byg
gande i efterkrigstidens Sverige. Studia sociologica upsaliensia 17. Uppsala 1981. 
Fredriksson, Göran 1980: Social rörlighet eller historisk förändring. En studie i svensk 
socialhistoria. Häften för kritiska studier 1980.



Fridlizius, Gunnar 1975: Some New Aspects on Swedish Population Growth II. A Study 
at Parish Level. Economy and History 1975.
Frykman, Tofte 1984: Boendeförhållanden 1968-1981. I: Robert Eriksson & Rune Åberg 
(red), Levnadsvillkor i Sverige 1968-1981. Stockholm 1984.
Gans, Herbert 1968: Urbanism and Suburbanism as Ways of Life. I: R E Pahl (ed), Rea
dings in Urban Sociology. London 1968.
Gaunt, David 1976: Familj, hushåll och arbetsintensitet. Scandia 1976.
Gaunt, David 1978: Pre-Industrial Economy and Population Structure. Scandinavian 
Journal of History 1978.
Gaunt, David 1981: Börje Hanssens betydelse för Svensk stad. I: Perspektiv på Svensk 
stad. Staden som forskningsobjekt 1950-1980. Malmö 1981.
Gaunt, David 1984: Familj och hushåll i ett regionalt perspektiv sedan 1890-talet i Sverige. 
I: SOU 1984:1 Sociala aspekter på regional planering. 8 forskare om regionalpolitik. 
Stockholm 1984.
Geijerstam, Gustaf af 1893: Anteckningar om arbetarförhållanden i Stockholm. Stock
holm 1893.
Geijerstam, Gustaf af 1895: Anteckningar rörande fabriksarbetarnas ställning i Marks hä
rad. Stockholm 1895.
Giddens, Anthony 1973: The Class Structure of the Advanced Societies. London 1973. 
Gillette, Howard Jr 1990: Rethinking American Urban History. New Directions in the 
Posturban Era. Social Science History 1990.
Godlund, Kerstin & Godlund, Sven 1972: Tätortsarea och markanvändning. En studie av 
sambandet mellan bebyggelseutbredning och strukturförskjutningar - särskilt inom indu
stri och partihandel - i Norrköping under perioden 1900-1968. Ymer 1972.
Goldstein, Sidney 1958: Patterns of Mobility 1910-1950. The Norristown Study. Philadel
phia 1958.
Gustafson, Uno 1976: Industrialismens storstad. Studier rörande Stockholms sociala, 
ekonomiska och demografiska struktur 1860-1910. Monografier utgivna av Stockholms 
kommun, 37. Stockholm 1976.
Guteland, Gösta med flera 1975: Ett folks biografi. Befolkning och samhälle i Sverige från 
historia till framtid. Uddevalla 1975.
Göransson, Anita 1988: Från familj till fabrik. Teknik, arbetsdelning och skiktning i 
svenska fabriker 1830-1877. Lund 1988.
Göransson, C-E 1962: Ur jubileumseklets skolkrönika. I: Stadsfullmäktige i Kalmar 1862- 
1962. Kalmar 1962.
Hagstedt, Rolf 1984: Sjöfart, handel, hantverk och industri under 1800-talet. I: Kalmar 
stads historia III. Utgiven av Kulturnämnden i Kalmar. Huvudredaktör Ingrid Hammar
ström. Kalmar 1984.
Hajnal, John 1953a: Age at Marriage and Proportions Marrying. Population Studies 1953. 
Hajnal, John 1953b: The Marriage Boom. Population Index 1953.
Hajnal, John 1965: European Marriage Patterns in Perspective. I: D V Glass & D E C 
Eversley (eds), Population in History. Essays in Historical Demography. London 1965.



Hajnal, John 1983: Two Kinds of Pre-Industrial Household Formation System. I: Robert 
Wall et al (eds), Family Forms in Historic Europe. Cambridge 1983.
Hanssen, Börje 1949: Ekonomiska och sociala regioner i Simrishamn 1880-1945.1: Simris
hamn med omland. Simrishamn 1949.
Hanssen, Börje 1952: Österlen. Allmoge, köpstafolk och kultursammanhang vid slutet av 
1700-talet i sydöstra Skåne. Stockholm 1952.
Hanssen, Börje 1978: Samhällsklasser i de svenska småstäderna under 1850- och 1860- 
talen. Kontext och material. Historisk tidskrift 1978.
Harnesk, Börje 1990: Legofolk. Drängar, pigor och bönder i 1700- och 1800-talens Sve
rige. Umeå Studies in the Humanities 96. Umeå 1990.
Harris, Chauncy D & Ullman, Edward 1. 1959(1945): The Nature of Cities. I: H M Meyer 
& C F Kohn (eds): Readings in Urban Geography. Chicago 1959.
Harvey, David 1989: The Urban Experience. Oxford 1989.
Hedenskog, Sven 1973: Folkrörelserna i Nyköping 1880-1910. Studia historica upsaliensia 
49. Uppsala 1973.
Hellström, Sven 1978: Befolkning och social struktur. I: Linköpings historia. Del 4, Tiden 
1863-1910. Redaktör Sven Hellström. Linköping 1978.
Hershberg, Theodore 1978: The New Urban History. Toward an Interdisciplinary History 
of the City. Journal of Urban History 1978.
Hershberg, Theodore 1981 : The New Urban History. Toward an Interdisciplinary History 
of the City. I: Theodore Hershberg (ed), Philadelphia. Work, Space, Family and Group 
Experience in the 19th Century. New York 1981.
Hirdman, Yvonne 1989: Att lägga livet till rätta. Studier i svensk folkhemspolitik. Hel
singborg 1989.
Historisk statistik för Sverige. Del 1, Befolkning. Stockholm 1969.
Hofrén, Manne 1963: Kalmartinget. Ett sekels samhällstjänst. Kalmar läns södra lands
ting 1863-1963. En historik utgiven av Kalmar läns södra landsting. Kalmar 1963. 
von Hofsten, Erland 1967: Sociala grupper i svensk statistikproduktion. Statistisk tidskrift 
1967.
Hofsten, Erland 1986: Svensk befolkningshistoria. Några grunddrag i utvecklingen från 
1750. Kristianstad 1986.
Homans, Georg C 1969: The Explanation of English Regional Differences. Past and Pre
sent 1969.
Hoppe, Göran & Langton, John 1979: Countryside and town in industrialization. Kultur- 
geografiskt seminarium 7/79. Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet 
1979.
Horan, Patrie M 1985: Occupational Mobility and Historical Social Structure. Social 
Science History 1985.
Horgby, Björn 1986: Den disciplinerade arbetaren. Brottslighet och social förändring i 
Norrköping 1850-1910. Stockholm studies in history, 36. Stockholm 1986.
Hoyt, H 1939: The Structure and Growth of Residential Neighbourhoods in American 
Cities. Washington 1939.



Hoyt, H 1943: The Structure of American Cities in the Post-War Era. American Journal 
of Sociology 1943.
Hudson, Pat 1989: Regions and Industries. London 1989.
Isacson, Maths 1988: Proto-industrins och fabriksindustrins regionala utbredning i Nor
den. En översikt. Bebyggelsehistorisk tidskrift, nr 16, 1988.
Jacobson, Tord & Danermark, Berth 1988: Kommunal bostadspolitik och segregation. 
Byggforskningen, rapport R54T988. Stockholm 1988.
Janson, Carl-Gunnar 1959: Stadens struktur. I: Edmund Dahlström (ed): Svensk sam
hällsstruktur i sociologisk belysning. Stockholm 1959.
Janson, Carl-Gunnar 1971: A Preliminary Report on Swedish Urban Spatial Structure. 
Economic Geography 1971.
Janson, Carl-Gunnar 1976: Swedish Urban Spatial Structure. Bulletin from SIB, No 5,
1976.
Janson, Carl-Gunnar 1981: Segregation frän socialekologisk synpunkt. I: Ola Nyquist 
(ed): Bostadsfrågan under 80-talet. Stockholm 1981.
Janson, Carl-Gunnar 1987: Working-Class Segregation in Stockholm and Some Other 
Swedish Cities. I: Ulla Bergryd & Carl-Gunnar Janson (eds): Sociological Miscellany. Es
says in Honour of Gunnar Boalt. Stockholm 1987.
Johansson, Bertil 1984: Den politiska utvecklingen 1860-1940. I: Kalmar stads historia 
III. Utgiven av kulturnämnden i Kalmar. Huvudredaktör Ingrid Hammarström. Kalmar 
1984.
Johansson, Börje & Strömquist, Ulf 1979: Arbetsområden med industri i svenska tätorter. 
Utvecklingsförlopp och samhällsplanering. Byggforskningen, rapport R24T979. Stock
holm 1979.
Johansson, Gunilla 1981: Kalmar-Berga järnväg. Kalmar län, årsbok för kulturhistoria 
och hembygdsvård 1981.
Johansson, Ingemar 1974: Den stadslösa storstaden. Förortsbildning och bebyggelseom
vandling kring Stockholm 1870-1970. Stockholm 1974.
Johansson, Ingemar 1987: Storstockholms bebyggelsehistoria. Markpolitik, planering och 
byggande under sju sekler. Värnamo 1987.
Johansson, Ingrid 1984: Arbetslokalisering i staden. Dåtid-nutid-framtid. Exempel från 
några stadsdelar i Göteborg. Meddelanden från Göteborgs universitets geografiska insti
tutioner, serie B74. Göteborg 1984.
Johansson, Kenneth med flera 1988: Växjö under det industriella genombrottets tidevarv. 
Acta Wexionensia. History and Geography 6. Växjö 1988.
Johnson, Göran & Nordström, Anita 1980: Tvärskog och Norrliden. I: Småorterna kring 
Kalmar. En studie i generativ planering. Konsthögskolans arkitekturskola, Stockholm 
1980.
Johnston, J H & Pooley, C G (eds) 1982: The structure of nineteenth century cities. Lon
don 1982.
Järnegren, Anders & Ventura, Fosco 1977: Tre samhällens förändringshistoria. Exploate
ringen av den fysiska miljön i historisk belysning. Byggforskningen, rapport R55T977. 
Stockholm 1977.



Järnek, Martin 1971: Studier i hushållens inkomstförhållanden 1925-1964. En undersök
ning av Malmö mot bakgrund av den svenska inkomstdebatten. Skrifter utgivna av Eko
nomisk-historiska föreningen i Lund, X. Lund 1971.
Kaelble, Hartmut 1981: Historical Research on Social Mobility. Western Europe and the 
USA in the Nineteenth and Twentieth Centuries. London 1981.
Kaelble, Hartmut 1985: Social Mobility in the 19th and 20th Centuries. Europe and Ame
rica in a Comparative Perspective. Leamington Spa 1985.
Kaelble, Hartmut 1986: Industrialization and Social Inequality in Nineteenth Century 
Europe. London 1986.
Kalmar kommun, Centrumplaneringen:
Rapport 2: Detaljhandelsinventering, maj 1974. Kalmar 1974.
Rapport 3: Arbetsplatsinventeringar, 1974. Kalmar 1974.

Knights, Peter R 1971: The Plain People of Boston 1830-1860. New York 1971.
Knodel, John 1974: The Decline of Fertility in Germany 1871-1939. Princeton 1974. 
Knodel, John 1978: Natural Fertility in Pre-Industrial Germany. Population Studies 1978. 
Knodel, John 1988: Demographic Behavior in the Past. A Study of Fourteen German Vil
lage Populations in the Eighteenth and Nineteenth Centuries. Cambridge 1988.
Kocka, Jürgen 1980: The Study of Social Mobility in the Formation of the Working Class 
in the 19th Century. Le Mouvement Social, Revue trimestriel de l’Institut français d’his
toire social. Paris 1980
Krantz, Olle 1972: Studier i svensk godstransportutveckling med särskild hänsyn till last
bilismens expansion efter 1920. Skrifter utgivna av Ekonomisk-historiska föreningen i 
Lund, XII. Lund 1972.
Kristensson, Folke 1967: Människor, företag och regioner. Stockholm 1967.
Kronborg, Bo & Nilsson, Thomas 1975. Stadsflyttare. Industrialisering, migration och so
cial mobilitet med utgångspunkt från Halmstad 1870-1910. Studia historica upsaliensia 65. 
Uppsala 1975.
Kronborg, Bo & Nilsson, Thomas 1977: Social segregering i stadsmiljö. Den sociala boen- 
defördelningen i Halmstad kring sekelskiftet 1900. I: Historieforskning på nya vägar. Stu
dier tillägnade Sten Carlsson 14.12 1977. Lund 1977.
Kvarnholmen i Kalmar. En användningsplan. Den nordiska trästaden 8. Konsthögskolans 
arkitekturskola, Kalmar 1971.
Lamarche, Francois 1976: Property Development and the Economic Foundations of the 
Urban Question. I: C G Pickvance (ed): Urban Sociology. Critical Essays. London 1976. 
Landström, Sten-Sture 1954: Svenska ämbetsmäns sociala ursprung. Uppsala 1954. 
Larsson, Margareta 1984: Fruktsamhetsmönster, produktionsstruktur och sekularisering. 
En jämförelse mellan 69 härader vid slutet av 1800-talet. Stockholm 1984.
Lesthaeghe, Ron 1977: The Decline of Belgian Fertility 1800-1970. Princeton 1977. 
Lewan, Nils & Persson, Per-Olof 1979: Utglesningen i tätorter och verksamheters areal- 
anspråk. Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi vid Lunds universitet, 
rapporter och notiser 56. Lund 1979.
Lindahl, Göran 1980: Den historiska bakgrunden. I: Småorterna kring Kalmar. Studier i 
generativ planering. Konsthögskolans arkitekturskola, Stockholm 1980.



Lindberg, Göran 1967: Social omgivning. En social-ekologisk undersökning av tjugo bo
stadsområden i Malmö. Sociologiska institutionen, Lunds universitet 1967.
Lindberg, Göran 1971: Segregationsprocesser. I: Göran Lindberg (red), Urbana proces
ser. Studier i social ekologi. Lund 1971.
Lipset, Seymor & Zetterberg, Hans 1959: Social Mobility in Industrial Societies. I: R Ben
dix (ed), Social Mobility in Industrial Society. London 1959.
Lojkine, Jean 1976: Contribution to Marxist Theory of Capitalist Urbanization. 1: C G 
Pickvance (ed): Urban Sociology. Critical Essays. London 1976.
Lojkine, Jean 1977: Big Firms Strategies. Urban Policy and Urban Social Movements. I: 
Michael Harloe (ed): Captive Cities. Studies in the Political Economy of Cities and Re
gions. London 1977.
Lundberg, Stefan & Ström, Ingvar 1979: Segregation vid bostadsförnyelse. Sanering
1977. Byggforskningen, rapport R93T979. Stockholm 1979.
Löfgren, Orvar 1976: Peasant Ecotypes. Problems in the Comparative Study of Ecological 
Adaptation. Ethnologica Scandinavica 1976.
Löfgren, Orvar 1977: Fångstmän i industrisamhället. Lund 1977.
Lövgren, Sture 1986: Så växer tätorten. Diskussion om en modell för urbanutbredning. 
Gerum, nr 5. Geografiska institutionen, Umeå universitet. Umeå 1986.
Malmborg, Lars 1981: Kommunal planering i Kalmar. Planeringsprocessens framväxt, nu
läge och utvecklingsmöjligheter. Byggforskningen, rapport 1981:91. Stockholm 1981. 
Malmsten, Bo 1984: Bostadsbyggande i plan och verklighet. Planering och genomförande 
av kommunal bostadsförsörjning. Byggforskningen, R69:1984. Stockholm 1984.
Martin, Jan 1983: Sysselsättningen i Stockholms centrum 1960-80. Bebyggelsehistorisk 
tidskrift, nr 6, 1983.
Martinius, Sture 1967: Befolkningsrörlighet under industrialismens inledningsskede i Sve
rige. Meddelanden från Ekonomisk-historiska institutionen vid Göteborgs universitet 8. 
Göteborg 1967.
Martinius, Sture 1977: Peasant Destinies. The history of 552 Swedes born 1810-1812. 
Stockholm 1977.
Massey, D 1978: Regionalism. Some current issues. Capital and Class 1978.
Massey, D & Meegan, R 1978: Industrial restructuring versus the City. Urban Studies
1978.
Matovic, Margareta 1984: Stockholmsäktenskap. Familjebildning och partnerval i Stock
holm 1850-1890. Monografier utgivna av Stockholms kommun 57. Stockholm 1984. 
McDonald, Terrence 1982: Toward an Interdisciplinary History of the American City. 
Comment. Journal of Urban History 1982.
McKeown, Kieran 1987: Marxist Political Economy and Marxist Urban Sociology. A Re- 
wiew and Elaboration of Recent Developments. London 1987.
Mendels, Franklin 1980: Seasons and Regions in Agriculture and Industry During the 
Process of Industrialization. I: Sidney Pollard (ed), Region and Industrialization. Göt
tingen 1980.
Mis 1982: Socio-ekonomisk indelning. Meddelanden i samordningsfrågor 1982:4. Statis
tiska Centralbyrån, Stockholm 1982.



Mönkkönen, Eric H 1986: The Dangers of Synthesis. American Historical Review 1986. 
Morell, Mats 1980: On the Stratification of the Swedish Peasant Class. The Scandinavian 
Economic History Review 1980.
Mårtensson, Mona 1989: Stockholms hushåll 1880-1925 enligt folkräkningarna och rote- 
mansarkivet. Storlek, sammansättning och stadsdifferentiering. I: Studier och handlingar 
rörande Stockholms historia VI. Utgivna av Stockholms stadsarkiv. Redaktör Sven Sper
lings. Stockholm 1989.
Mörck, Magnus 1991: Storstadens livsstilar och boendekarriärer. En etnologisk inter
vjuundersökning från 80-talets Göteborg. Skrifter från Etnologiska föreningen i Västsve
rige 9. Göteborg 1991.
Mörner, Magnus 1988: Classes, Strata and Elites. The Social Historian’s Dilemma. I: M 
Mörner & T Svensson (eds): Classes Strata Elites. Essays on Social Stratification in His
tory. Göteborg 1988.
Nilsson, Carl-Axel 1964: Befolkning och näringsliv. I: Kommunal självstyrelse i Lund. 
Minnesskrift med anledning av stadsfullmäktiges 100-årsjubilem. Redaktör Krister Gie- 
row. Lund 1964.
Nilsson, Lars 1980: Näringsliv och befolkning i Kalmar 1910-1975. Karlshamn 1980. 
Nilsson, Lars 1984: Öst och väst i Sveriges urbana historia 1800-1900. Försök till en teori 
om ojämn urbanutveckling. I: Städer i utveckling. Tolv studier kring stadsförändringar 
tillägnade Ingrid Hammarström. Stockholm 1984.
Nilsson, Lars 1989: Den urbana transitionen. Tätorterna i svensk samhällsomvandling 
1800-1980. Stadshistoriska institutet. Studier i stads- och kommunhistoria 5. Stockholm 
1989.
Nilsson, Lars 1989a: Storstäderna och den urbana transitionen. I: Studier och handlingar 
rörande Stockholms historia VI. Stockholm 1989.
Nilsson, Lars 1989b: Recension av Kenneth Johansson m fl, Växjö under det industriella 
genombrottets tidevarv. Historisk tidskrift 1989.
Nilsson, Lars 1990: Den urbana frågan. Svensk stadshistoria i retrospektivt och internatio
nellt ljus. Stads- och kommunhistoriska institutet. Studier i stads- och kommunhistoria 7. 
Stockholm 1990.
Nilsson, Lars 1991: Till frågan om periodgränser i lokalhistorien. Politik, ekonomi och 
demografi i Kalmarområdet under 1900-talet. Opublicerat manuskript 1991.
Nilsson, Thomas & Öhngren, Bo 1987: Boende och social struktur. I: Halmstads historia, 
III. Tiden 1850-1973. Utgiven av Halmstads nya historiekommitté. Redaktör Sven A Nils
son. Halmstad 1987.
Nilzén, Göran 1984: Befolkning, ekonomi och politik i 1700-talets Kalmar. I: Kalmar 
stads historia, III. Huvudredaktör Ingrid Hammarström. Utgiven av kulturnämnden i 
Kalmar. Kalmar 1984.
Norberg, Anders 1980: Sågarnas ö. Alnö och industrialiseringen 1860-1910. Studia histo
rica upsaliensia 116. Uppsala 1980.
Nordbeck, Sture 1977: Urban markkonsumtion. Byggforskningen, rapport R17:1977. 
Stockholm 1977.



Norman, Hans 1974: Från Bergslagen till Nordamerika. Studier i migrationsmonster, so
cial rörlighet och demografisk struktur med utgångspunkt från Örebro län 1851-1915. Stu
dia historica upsaliensia 62. Uppsala 1974.
Nybom, Torsten 1986: Samhällsformation och samhällsorganisation i Sverige 1890-1975. 
En principskiss. Historisk tidskrift 1986.
Nyström, Jan 1990: Stockholms stadsland. Om förändringsprocesser i en storstads ytter
områden. Meddelanden serie B 72. Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universi
tet. Stockholm 1990.
Olofsson, Gunnar 1976: Arbetarklass och underklass i Sverige 1870-1930. Zenit 1976. 
Paulsson, Gregor 1973 (1950-53): Svensk stad, I-II. Lund 1973.
Peach, Ceri 1975: Introduction. The Spatial Analysis of Ethnecity and Class. I: Ceri Peach 
(ed): Urban Social Segregation. New York 1975.
Pentén, Gudrun 1986: Så byggdes Östersund. I: Östersunds historia, III. Utgiven av Jämt
lands läns museum på uppdrag av Östersunds kommun. Uddevalla 1986.
Persson, Gunnar 1974: Social Mobility in Sweden 1925-1945. Economy and History 1974. 
Persson, Gunnar 1978: Essays on Mobility and Social Reproduction. Arkiv, avhandlings- 
serie 3. Kristianstad 1978.
Persson, Kent 1977: Sysselsättningen i centrum. Sysselsättningsförändringar i stadscent
rum, deras orsaker och verkan - med exempel från Göteborg. Meddelanden från Göte
borgs universitets geografiska institutioner, serie B60. Göteborg 1977.
Piore, Michael & Sabel, Charles 1984: The Second Industrial Divide. New York 1984. 
Pollard, Sidney 1981: Peaceful Conquest. The Industrialization of Europe 1760-1970. Ox
ford 1981.
van Poppel, Frans 1989: Urban-Rural versus Regional Differences in Demographic Beha
viour. The Netherlands, 1850-1960. Journal of Urban History 1989.
Portocarero, Lucienne 1987: Social Mobility in Industrial Societies. Women in France and 
Sweden. Swedish Institut for Social Research, 3. Stockholm 1987.
Poulantzas, Nicos 1974: Den moderna kapitalismens klasstruktur. Stockholm 1974. 
Reissman, Leonard 1970: The Urban Process. Cities in Industrial Society. New York 
1970.
Revy över stads- och kommunhistoria 1971-1975. Redaktör Nils Blomkvist. Utgiven av 
Stadshistoriska institutet för Svenska Kommunförbundets räkning. Stockholm 1980. 
Revy över stads- och kommunhistoria 1976-1980. Redaktör Lars Nilsson. Utgiven av 
Stadshistoriska institutet för Svenska Kommunförbundets räkning. Stockholm 1985. 
Revy över stads- och kommunhistoria 1981-1985. Lokalhistoria 2. Meddelanden utgivna 
av Svenska Kommunförbundet genom Stads- och kommunhistoriska institutet. Stock
holm 1991.
Rishöy, Tom 1971: Metropolitan Social Mobility 1850-1950. The Case of Copenhagen. 
Ouantity and Quality 1971.
Rogers, John 1988: Family Reconstitution. New Information or Misinformation? Medde
landen från Familjehistoriska projektet, Historiska institutionen, Uppsala universitet, Nr 
7. Uppsala 1988.



Rogers, John 1989: Fiske och fiskare i Sverige 1650-1950. I: John Rogers (ed), Kustbygd 
i förändring 1650-1950. Familj och hushåll i nordiska fiskesamhällen. Meddelanden från 
Familjehistoriska projektet, Historiska institutionen, Uppsala universitet. Uppsala 1989. 
Rondahl, Björn 1972: Emigration, folkomflyttning och säsongarbete i ett sågverksdistrikt 
i södra Hälsingland 1865-1910. Söderala kommun med särskild hänsyn till Ljusne industri
samhälle. Studia historica upsaliensia 40. Uppsala 1972.
Rosengren, Annette 1991: Tvä barn och eget hus. Om kvinnors och mäns världar i små
samhället. Skrifter från Skaraborgs länsmuseum nr 13. Stockholm 1991.
Rådberg, Johan 1988: Doktrin och täthet i svenskt stadsbyggande 1875-1975. Byggforsk- 
ningsrådet, rapport R11:1988. Stockholm 1988.
Sandin, Bengt 1986: Hemmet, gatan, fabriken eller skolan. Folkundervisning och barn
uppfostran i svenska städer 1600-1850. Arkiv, avhandlingsserie 22. Lund 1986.
Scott, Allen 1980: The Urban Land Nexus and the State. London 1980.
Sewell, William 1976: Social Mobility in a Nineteenth-Century European City. Some Fin
dings and Implications. Journal of Interdisciplinary History 1976.
Sewell, William 1985: Structure and Mobility. The Men and Women of Marseilles 1820- 
1870. Cambridge University Press 1985.
Sharlin, Allan 1986: Urban-Rural Differences in Fertility in Europe during the Demo
graphic Transition. I: Ansley J Coale & Susan Cotts Watkins (eds), The Decline of Ferti
lity in Europe. Princeton 1986.
Sheiban, Hossein 1990: Den socio-ekonomiska polariseringen i Helsingborg. Utformning 
och reproduktion, orsaker och mekanismer 1850-1940. Opublicerad uppsats för 60 poäng, 
Historiska institutionen, Stockholms universitet 1990.
Sidenbladh, Göran 1981: Planering för Stockholm 1923-1958. Monografier utgivna av 
Stockholm stad 22:V:3. Stockholm 1981.
Sjöberg, Gideon 1960: The Pre-Industrial City. New York 1960.
Småorterna utanför Kalmar. Studier i generativ planering. Konsthögskolans arkitektur
skola, Stockholm 1980.
Sobel, Michael E 1983: Structural mobility, circulation mobility and the analysis of occu
pational mobility. A conceptual mismach. American Sociological Review 1983.
SOU 1933:14 Undersökning rörande behovet av en utvidgning av bostadsstatistiken jämte 
vissa därmed förbundna bostadspolitiska frågor. Stockholm 1933.
SOU 1975:51 Bostadsförsörjning och bostadsbidrag. Stockholm 1975.
SOU 1989:67 Levnadsvillkor i storstadsregioner. Underlagsrapport från storstadsutred- 
ningen. Stockholm 1989.
SOU 1990:20 Välfärd och segregation i storstadsregionerna. Storstadsutredningen. Stock
holm 1990.
SOU 1990:32 Staden. Storstadsutredningen. Stockholm 1990.
SOU 1990:36 Storstadsliv. Rika möjligheter - hårda villkor. Slutbetänkande. Storstadsut
redningen. Stockholm 1990.
Sundin, Jan & Tedebrand, Lars-Göran 1979: Människor i proto-industriell miljö. En 
forskningsstrategi. Historisk tidskrift 1979.



Sundin, Sven Z 1990: I storstadens skugga. Boo socken på Värmdön 18601970. Stock
holm studies in history 42. Stockholm 1990.
Swedner, Harald 1974: Den sociala segregationen i den svenska stadsbygder. Ekonomisk 
debatt 1974.
Svensson, Inge 1981: Hantverk och industri jämte levnadsförhållanden och arbetsmark
nad i Malmö under perioden 1820-1870. 1: Malmö stads historia. Del III. Relaktör Oscar 
Bjurling. Malmö 1981.
Swensson, O 1937: Anteckningar med anledning av Stadsfullmäktigeinstituionens i Kal
mar sjuttiofemåriga tillvaro. Kalmar 1937.
Szegö, J 1978: Befolkningstäthet, tätortstillväxt och arealbehov. En förundeisökning med 
tillämpningsexempel. Byggforskningen, rapport R59:1978. Stockholm 1978 
Söderberg, Johan 1978a: Agrar fattigdom i Sydsverige under 1800-talet. Stockholm 1978. 
Söderberg, Johan 1978b: Metoder att analysera social rörlighet. Historisk tdskrift 1978. 
Söderberg, Johan 1984: Teorier om klass i stadshistoria. Scandia 1984.
Söderberg, Tom 1972: Två sekel svensk medelklass från gustaviansk tid till ru:id. Stock
holm 1972.
Tedebrand, Lars-Göran 1972: Västernorrland och Nordamerika 1875-1913 Utvandring 
och återinvandring. Studia historica upsaliensia 42. Uppsala 1972.
Tedebrand, Lars-Göran 1975: Ur Skara historia: ”Skara under industrialiseriigsskedet. 
Befolkningsutveckling och social struktur 1860-1914.”, ”Skara i det moderne S’érige. Be
folkningsutveckling och social struktur 1914-1970.”. I: Skara. Del 2: Staden i Unet 1700- 
1970. Utgiven av Skara historiekommitté. Redaktör Bo Andersson. Skara 1975. 
Teitelbaum, Michael 1984: The British Fertility Decline. Princeton 1984. 
Telefonkatalogen 1970- Kalmardelen.
Therborn, Göran 1981: Klasstrukturen i Sverige 1930-1980. Arbete, stat och ratriarkat. 
Lund 1981.
Thernstrom, Stephan 1964: Poverty and Progress. Social Mobility in a Nineteenth Cen
tury City. Cambridge, Mass. 1964.
Thernstrom, Stephan 1973: The Other Bostonians. Poverty and Progress in theAmerican 
Metropolis, 1880-1970. Cambridge, Mass. 1973.
Thernstrom, Stephan & Sennett, Richard (eds) 1969: Nineteenth-Century Cites. Essays 
in the New Urban History. New Haven 1969.
Thunwall, Christina 1977: Stadsbilden i Kalmar. Förändringar i innerstaden 945-1972. 
Konsthögskolans arkitekturskola, Stockholm 1977.
Thunwall, Christina 1984: Kalmar innerstads omvandling under efterkrigstidm. I: Kal
mar stads historia, III. Huvudredaktör Ingrid Hammarström. Utgiven av kultirnämnden 
i Kalmar. Kalmar 1984.
Timms, DWG 1971: The Urban Mosaic. Cambridge 1971.
Torstendahl, Rolf 1975: Dispersion of Engineers in a Transitional Society. Swedish Tech
nicians 1860-1940. Studia historica upsaliensia 73. Uppsala 1975.
Torstendahl, Rolf 1979: Les chefs d'enterprise en Suède de 1880 à 1950. Sélecion et mi
lieu social. I: M Lévy-Leboyer (ed), Le patronat dans la seconde industrialisaion. Paris
1979.



Torstendahl, Rolf 1984: Technology in the Development of Society. Four Phases of In
dustrial Capitalism. History and Technology 1984.
Torstendahl, Rolf 1989: Teknologi och samhällsutveckling 1850-1980. Fyra faser i väst
europeisk industrikapitalism. I: Torsten Nybom & Rolf Torstendahl (red), Byråkratise- 
ring och maktfördelning. Lund 1989.
Walldén, Marja 1981: Bostadssegregation - socioekonomi - arbetsplatsläge. En studie av 
ett antal yrkesgruppers bostadslagen i Storstockholm. Byggforskningen, rapport 
RIII: 1981. Stockholm 1981.
Walldén, Marja 1985: Boendesegregation och social miljö. I: Forskare om samhälle, väl
färd och boende. Byggforskningsrådet T5:1985. Stockholm 1985.
Wallentin, Hans 1986: Människors vardag. I: Östersunds historia. Del III. Utgiven av 
Jämtlands läns museum på uppdrag av Östersunds kommun. Östersund 1986.
Ward, Dennis 1980: Environs and neighbours in the ”Two Nations”. Residential Differen
tiation in midnineteenth-century Leeds. Journal of Historical Geography 1980.
Watkins, Susan Cotts 1986a: Regional Patterns of Nuptiality in Western Europe 1870- 
1960. I: Ansley J Coale & Susan Cotts Watkins (eds), The Decline of Fertility in Europe. 
Princeton 1986.
Watkins, Susan Cotts 1986b: Conclusions. I: Ansley J Coale & Susan Cotts Watkins (eds), 
The Decline of Fertility in Europe. Princeton 1986.
Vejde, Olle 1969: Hur man räknar statistik. Stockholm 1969.
Wicksell, SD 1917: Till frågan om den äktenskapliga fruktsamhetens regionala fördelning 
i Sverige. Ekonomisk tidskrift 1917.
Wicksell, S D 1919: Vidare om den äktenskapliga fruktsamhetens regionala fördelning 
samt om dess samband med andra statistiska data. Ekonomisk tidskrift 1919.
Vikström, Eva 1991 : Platsen, bruket och samhället. Tätortsbildning och arkitektur 1860- 
1970. Byggforskningsrådet T8:1991. Stockholm 1991.
William-Olsson, William 1937: Huvuddragen av Stockholms geografiska utveckling 1850- 
1930. Stockholm 1937.
Winberg, Christer 1975: Folkökning och proletarisering. Kring den sociala strukturom
vandlingen på Sveriges landsbygd under den agrara revolutionen. Meddelanden från Hi
storiska institutionen i Göteborg 10. Göteborg 1975.
Winberg, Christer 1988: Öst och väst i svensk samhällsutveckling. En hypotetisk skiss. I: 
Lokalt, regionalt, centralt - analysnivåer i historisk forskning. Redaktör Ingrid Hammar
ström. Stadshistoriska institutet. Studier i stads- och kommunhistoria 3. Stockholm 1988. 
Winberg, Christer 1990: Varför skriver vi inte historiska romaner istället? Ett debattinlägg 
om historikers förhållande till verkligheten. Scandia 1990.
Wirth, Louis 1938: Urbanism as a Way of Life. American Journal of Sociology 1938. 
Wolf, Eric 1966: Peasants. Englewood Cliffs 1966.
Wright, Eric Olin 1978: Class, Crisis and State. London 1978.
Wright, Eric Olin 1989: The debate on classes. London 1989.
Wrigley, E A & Schofield, Roger 1983: English Population History from Family Reconsti
tution. Summary Results 1600-1799. Population Studies 1983.



Zunz, Oliver 1982: Toward an Interdisciplinary History of the American City. Comment. 
Journal of Urban History 1982.
Zwahr, Hartmut 1978: Zur Konstituierung des Proletariats als Klasse. Strukturuntersuch
ung über das Leipziger Proletariat während der industrielle Revolution. Berlin 1978. 
Åberg, Martin 1991: En fråga om klass? Borgarklass och industriellt företagande i Göte
borg 1850-1914. Göteborg 1991.
Åkerman, Sune 1971: Intern befolkningsomflyttning och emigration. I: Emigrationen fra 
Norden indtil 1.verdenskrig. Rapporter till Det Nordiske Historikermöde i Köbenhavn 
1971. Köpenhamn 1971.
Åkerman, Sune 1978: Människor och miljöer. Synpunkter på ekotypen som forskningsin
strument. Scandia 1978.
Åmark, Klas 1986: Facklig makt och fackligt medlemsskap. De svenska fackförbundens 
medlemsutveckling 1890-1940. Lund 1986.
Åmark, Klas 1989: Maktkamp i byggbransch. Avtalsrörelser och konflikter i byggbran
schen 1914-1920. Lund 1989.
Åmark, Klas 1990: Facklig kamp i Sverige 1850-1960. I: Studier i modern historia tilläg
nade Jarl Torbacke den 18 augusti 1990. Kristianstad 1990.
Åström, Sven-Erik 1957: Samhällsplanering och regionsbildning i kejsartidens Helsing
fors. Helsingfors 1957.
Öhman, Jan 1982: Staden och det varjedagliga utbytet. Geografiska regionstudier nr 13 
utgivna av Kulturgeografiska institutionen vid Uppsala universitet. Uppsala 1982. 
Öhngren, Bo 1974: Folk i rörelse. Samhällsutveckling, flyttningsmönster och folkrörelser 
i Eskilstuna 1870-1900. Studia historica upsaliensia 55. Uppsala 1974.
Öhngren, Bo 1981: Stad och omland i social-demografiskt perspektiv. I: Nordisk lokalhi
storia, seminarierapport 3. By og bygd - stad og omland. Redaktörer Rolf Fladby & Ha
rald Winge. Norsk Lokalhistorisk Institutt. Oslo 1981.
Österberg, Eva 1975: Rikshistoria och lokalhistoria. En fråga om centrum och periferi, 
centralt och perifert i historieforskningen. I: Sivert Langholm & Per Maurseth (red), Peri
feri och sentrum i historien. Studier i historisk metode, 10. Oslo-Bergen-Tromsö 1975.



Förteckning över kartor, tabeller och 
tablåer

Karta 1.1 Karta över Kalmar kommun. 11
Karta 2.1 Länen rangordnade efter andel ogifta personer

i vuxen ålder på landsbygden 1880-1970. 47
Karta 2.2 Länen rangordnade efter andel ogifta personer

i vuxen ålder. Städerna 1880-1970. 51
Karta 2.3 Länen rangordnade efter stad-land skillnadens

storlek. Andel ogifta personer i vuxen ålder 
1880-1970. 55

Karta 3.1 Stadsdelar i Kalmar. 145
Karta 3.2 Lägenhetsbeståndet i Kalmar år 1970 efter

byggnadsår. 148
Karta 3.3 Andel hushåll boende i småhus i Kalmar år

1970. 149
Karta 3.4 Befolkningen (20-66 år) i Kalmar fördelad efter

ålder och bostadsområde 1930 och 1970. 157
Karta 3.5 De förvärvsarbetande fördelade efter näring

och bostadsområde i Kalmar 1930 och 1970. 160
Karta 3.6 Socio-ekonomiska grupper fördelade på bo

stadsområden i Kalmar 1930 och 1970. 163
Karta 3.7 Boendeprofiler i Kalmar 1930 och 1970. 166
Karta 3.8 Andel moderna lägenheter i Kalmar år 1970. 204
Karta 3.9 Andel omoderna lägenheter i Kalmar år 1970. 205
Karta 3.10 Antal barn 0-6 år per hushåll, stadsdelsvis i Kal

mar år 1970. 206
Karta 3.11 Antal barn 0-15 år per hushåll, stadsdelsvis i

Kalmar år 1970. 207

Tabell 1.1 Folkmängden i Kalmarområdet 1920-1980. 222
Tabell 1.2 Folkmängden i tätorterna inom Kalmar kom

mun 1920-1980. 223
Tabell 1.3 Folkmängden inom Kalmar tätortsregion

1945-1980. 224
Tabell 2.1 Kohorternas storlek. 27



Tabell 2.2 

Tabell 2.3

Tabell 2.4

Tabell 2.5 

Tabell 2.6 

Tabell 2.7

Tabell 2.8

Tabell 2.9 

Tabell 2.10

Tabell 2.11

Tabell 2.12

Tabell 2.13

Tabell 2.14

Tabell 2.15

Kohorternas procentuella närings- och yrkes
fördelning 1930. 28
Procentuell andel ogifta bland den vuxna be
folkningen (över 20 år) i städer och på lands
bygd 1880-1950. 35
Procentuell andel ogifta bland den vuxna be
folkningen (över 20 år) i tätorter och glesbygd 
1950-1980. 36
Kohorternas procentuella andel gifta inom olika 
socio-ekonomiska grupper år 1930. 38
Kohorternas procentuella andel gifta inom olika 
näringar bland arbetarna år 1930. 39
Procentuell andel gifta bland manliga kohort
personer i Kalmar stad år 1930 av olika geogra
fisk härkomst och socio-ekonomisk ställning. 41
Procentuell andel gifta bland kvinnliga kohort
personer i Kalmar stad år 1930 av olika geogra
fisk härkomst och socio-ekonomisk ställning. 41
Boendetid i Kalmar år 1930 för män respektive 
kvinnor ingående i stadskohorterna. 42
Procentuell andel gifta bland manliga kohort
personer i Mörebygden år 1930 av olika geogra
fisk härkomst och socio-ekonomisk ställning. 43
Procentuell andel gifta bland kvinnliga kohort
personer i Mörebygden år 1930 av olika geogra
fisk härkomst och socio-ekonomisk ställning. 43 
Procentuell andel ogifta män och kvinnor inom 
olika åldersintervall. Kalmar stad samt Norra 
och Södra Möre härader 1930 och 1940 45
Sammanfattande mått på mellanlänsski lnader i 
giftermålsbenägenhet bland den vuxna befolk
ningen åren 1880, 1910, 1940 och 1970. 61
Sammanfattande mått på den inomregionala 
stad- land skillnaden åren 1880, 1910, 1940 och 
1970. 61
Flyttningsintensitet (antal flyttande per tusen 
innevånare) i Kalmar stad och kommunvis inom 
Mörebygden 1901-1950. Genomsnitt fir fem
årsperioder. 70



Tabell 2.16 

Tabell 2.17 

Tabell 2.18 

Tabell 2.19

Tabell 2.20

Tabell 2.21

Tabell 2.22

Tabell 2.23

Tabell 2.24

Tabell 2.25

Tabell 2.26 

Tabell 2.27

Tabell 2.28

Tabell 2.29

Personer ingående i Kalmar-kohorterna pro
centuellt fördelade efter födelseorter. 71
Personer ingående i Mörebygdens kohorter 
procentuellt fördelade efter födelseorter. 72
De manliga kohorternas arbetarbefolkning pro
centuellt fördelad efter födelseorter. 73
De kvinnliga kohorternas totala förvärvsarbe
tande respektive ej förvärvsarbetande arbetar
befolkning procentuellt fördelad på födelseor
ter. 73
De kvinnliga kohorternas förvärvsarbetande ar
betarbefolkning procentuellt fördelad på födel
seorter. 74
Kohorternas procentuella andel personer som 
alltsedan födelseåret varit bosatta i 1930 års 
hemkommun. 75
Kohorternas procentuella andel personer nä- 
ringsvis inom arbetarbefolkningen som alltse
dan födelseåret varit bosatta i 1930 års hem
kommun. 76
Procentuell andel kvarboende i Kalmar stad 
och Mörebygden år 1930 av 1900/1901 års födel
sekullar. 76
De manliga kohorternas inflyttare procentuellt 
fördelade efter senaste utflyttningsort till 1930 
års hemkommun. 78
De kvinnliga kohorternas inflyttare procen
tuellt fördelade efter senaste utflyttningsort till 
1930 års hemkommun. 78
De manliga kohorternas arbetarbefolkning pro
centuellt fördelade efter senaste utflyttningsort. 79 
De kvinnliga kohorternas förvärvsarbetande ar
betarbefolkning procentuellt fördelade efter se
naste utflyttningsort. 80
De manliga kohorternas flyttare procentuellt 
fördelade efter inflyttningsår till 1930 års hem
ort. 81
Kohortpersonerna fördelade efter boendetid i 
1930 års hemort. 82



Tabell 2.31

Tabell 2.32

Tabell 2.33

Tabell 2.34 
Tabell 2.35

Tabell 2.36

Tabell 2.37

Tabell 2.38

Tabell 2.39

Tabell 2.40

Tabell 2.41

De kvinnliga kohorternas flyttare procentuellt 
fördelade efter inflyttningsår till 1930 års hem
ort. 82
Procentuell andel kohortpersoner med födelse- 
ort= senaste utflyttningsort av samtliga flyttare. 83 
Procentuell andel kvarboende år 1945 av 1930 
års manliga kohortpersoner. 85
Procentuell andel kvarboende år 1945 av 1930 
års kvinnliga kohortpersoner. 86
Kohorternas kvarboendegrader år 1945. 87
Sammanfattande mått på den sociala rörlighe
ten bland 29-30 åriga män bosatta i Kalmarom
rådet år 1930 och kvarboende i hemorten år 
1945. Procenttal. 100
Frekvensen av gruppbyten inom olika socio- 
ekonomiska skikt bland 29-30 åriga män bosatta 
i Kalmarområdet år 1930 och kvarboende i 
hemorten år 1945. Procenttal. 100
Sammanfattande mått på den sociala rörlighe
ten bland 29-30 åriga kvinor bosatta i Kalmar
området år 1930 och kvarboende i hemorten år 
1945. Procenttal. 104
Frekvensen av gruppbyten inom olika socio- 
ekonomiska skikt bland 29-30 åriga kvinnor bo
satta i Kalmarområdet år 1930 och kvarboende 
i hemorten år 1945. Procenttal. 104
Sammanfattande mått på den sociala karriär
rörligheten (1890-tal jämfört med 1910- tal) 
bland 19-20 åriga män i Örebro, Halmstad och 
Västerås. Procenttal. 107
Sammanfattande mått på den sociala mellange- 
nerationsrörligheten (1870-tal jämfört med 
1890-tal) bland 19-20 åriga män i Örebro, 
Halmstad och Västerås. Procenttal. 108
Sammanfattande mått på näringsgrensväx- 
lingen bland 29-30 åriga män bosatta i Kalmar
området år 1930 och kvarboende i hemorten år 
1945. Procenttal. 116



Tabell 3.2 

Tabell 3.3

Tabell 3.4 

Tabell 3.5

Tabell 3.6

Tabell 3.7 

Tabell 3.8

Tabell 3.9

Tabell 3.10

Tabell 3.11

Tabell 3.12 

Tabell 3.13

Kalmar stads förvärvsarbetande befolkning 
procentuellt fördelad på stadsdelar åren 1930 
och 1970. 146
Särboendeindex: stadsdelar i Kalmar 1930 och 
1970. 156
Korsklassificering av variablerna socio-ekono- 
misk ställning och näringsfång inom två stads
delar i Kalmar år 1930. 164
Befolkningens procentuella ålderssammansätt
ning i Kalmar och Kalmars förorter 1950-1970. 169
Den förvärvsarbetande nattbefolkningens pro
centuella fördelning på näringsgrenar i Kalmar 
och Kalmars förorter 1950-1970. 171
Den förvärvsarbetande nattbefolkningens pro
centuella fördelning på socio-ekonomiska grup
per i Kalmar och Kalmars förorter 1950-1970. 172
Kvarnholmen och centrala Kvarnholmen som 
arbetsplatsområden år 1931. 179
Förvärvsarbetande dagbefolkning (över 1 
timme) procentuellt fördelad på näringsfång 
och arbetsplatsområden i Kalmar år 1970. 184
Stadsdelars procentuella andel av den förvärvs
arbetande dagbefolkningen (över 1 timme) 
inom olika delar av varuproduktionen i Kalmar 
år 1970. 187
Stadsdelars procentuella andel av den förvärvs
arbetande dagbefolkningen (över 1 timme) 
inom olika delar av varuhandeln och samfärd
seln i Kalmar år 1970. 187
Stadsdelars procentuella andel av den förvärvs
arbetande dagbefolkningen (över 1 timme) 
inom olika delar av tjänstesektorn i Kalmar år 
1970. 188
Flushållskategorier procentuellt fördelade på 
lägenhetstyper i 45 svenska orter år 1933. 200
Antal boende procentuellt fördelade på lägen
hetstyper i tätorter med minst 2.000 innevånare 
år 1970. 200



Tablå 2.2

Sammanställning över flyttningsintensiteter för 
skilda städer och landskommuner under 1800- 
och 1900-talen. 66
Sammanställning över kvarboendegrader i vissa 
svenska städer och landskommuner från 1860- 
tal till 1910-tal. 88



Skrifter utgivna av Stads- och 
kommunhistoriska institutet

Pris (kronor)
URKUNDSUTGÅVOR exkl moms

Privilegier, resolutioner och förordningar för Sveriges städer.
Del 1: 1251-1523, utg Nils Herlitz. (1927)
Del 2: 1523-1560, utg Ernst Nygren. (1932) häftad

20:-
20:-

Del 3: 1561-1592, utg Folke Lindberg. (1939)
Del 4: 1592—1611, utg Folke Lindberg & häftad

slut
20:-

Folke Sleman. (1946) inbunden slut
Del 5: 1611-1620, utg Folke Sleman. (1964) häftad 60:-

Del 6: 1621 — 1632, utg Carl-Fredrik Corin &
inbunden
häftad

80:-
100:-

Folke Sleman. (1985) inbunden 120: —
Borgarståndets protokoll före frihetstiden, utg av Nils
Ahnlund & Nils Staf. (1933) 25:-

BIBLIOGRAFIER

Stadshistorisk revy: 1959 — 1960 10:-
1964-1966 10:-
1967-1968 10:-

Register över stadshistorisk litteratur 1920-1944 be
handlad i de stadshistoriska revyerna. (1946) 10: —
Register över stadshistorisk litteratur 1945-1963 be
handlad i de stadshistoriska revyerna. (1972) 20: —
International Bibliography of Urban History. Den
mark, Finland, Norway, Sweden. (1960) 10: —
Revy över stads- och kommunhistoria 1971-1975.
(1980) 40:-
Revy över stads- och kommunhistoria 1976-1980.
(1985) 50:-
Revy över stads- och kommunhistoria 1980-1985. Lo
kalhistoria 2. (1991) 50:-



MONOGRAFIER

Nils Herlitz, Svensk stadsförvaltning på 1830-talet.
(1942) 25: —
Edvard Kleberg, Borgarståndets inre organisation in
till 1809. (1929) 10:-
Folke Lindberg, Fogde, råd och menighet. (1941) 10:-
Nils Staf, Marknad och möte. (1935) slut
Nils Staf, Marknadsreformen 1788. (1940) 10: —
Birgitta Lager, Stockholms befolkning på Johan III:s 
tid. (1962) slut
Einar Mellquist, Rösträtt efter förtjänst? Riksdagsde
batten om den kommunala rösträtten i Sverige 1862- 
1900. (1974) 75:-

STUDIER I STADS- OCH KOMMUNHISTORIA

1: Nordisk lokalhistoria - seminarierapport 4. Lokal 
praxis på det sociala området i de nordiska län
derna 1800-1920. Red. Ingrid Hammarström och 
Lars Nilsson. (1986) 60: —

2: Harald Gustafsson, Kommunal frihet för nationell 
samling. Debatter om kommunalreformer i 1800- 
talets Norden. (1987) 70:-

3: Lokalt, regionalt, centralt - analysnivåer i histo
risk forskning. Åtta provföreläsningar för profes
suren i historia, särskilt stads- och kommunhisto
ria, vid universitetet i Stockholm 10-11 maj 1988.
Red. Ingrid Hammarström. (1988) 90: —

4: Lars Nilsson, Privilegiesystem under upplösning.
Administrativt tätortsbildande i Sverige 1620- 
1865. (1989) 60:-

5: Lars Nilsson, Den urbana transitionen. Tätorterna
i svensk samhällsomvandling 1800-1980. (1989) 200:-

6: Harald Gustafsson, Sockenstugans politiska kul
tur. Lokal självstyrelse på 1800-talets landsbygd.
(1989) 80:-

7: Lars Nilsson, Den urbana frågan. Svensk stadshi- 
storia i retrospektivt och internationellt ljus.
(1990) 90:-







STUDIER I STADS- OCH KOMMUNHISTORIA

1: Nordisk lokalhistoria - seminarierapport 4. Lokal praxis på det so
ciala området i de nordiska länderna 1800-1920. Red. Ingrid Hammar
ström och Lars Nilsson. (1986)

2: Harald Gustafsson, Kommunal frihet för nationell samling. Debat
ter om kommunalreformer i 1800-talets Norden. (1987)

3: Lokalt, regionalt, centralt - analysnivåer i historisk forskning. Åtta 
provföreläsningar för professuren i historia, särskilt stads- och kom
munhistoria, vid universitetet i Stockholm 10-11 maj 1988. Red. Ingrid 
Hammarström. (1988)

4: Lars Nilsson, Privilegiesystem under upplösning. Administrativt 
tätortsbildande i Sverige 1620-1865. (1989)

5: Lars Nilsson, Den urbana transitionen. Tätorterna i svensk sam
hällsomvandling 1800-1980. (1989)

6: Harald Gustafsson, Sockenstugans politiska kultur. Lokal självsty
relse på 1800-talets landsbygd. (1989)

7: Lars Nilsson, Den urbana frågan. Svensk stadshistoria i retrospek
tivt och internationellt ljus. (1990)

8: Lars Nilsson, I kvastarnas stad. Två studier i Kalmarområdets 
1900-tals historia. (1992)

Kalmar var förr känd som kvastarnas stad. Här ställs kvastastan 
mot den omgivande Mörebygden. Frågan om stadsborna har en 
speciell livsstil utgör ett ledmotiv. Särskilt uppmärksammas demo
grafiska vanor i stad och på land. Dessutom jämförs urban-rurala 
mönster med regionala avvikelser. Boken handlar också om sta
dens form och det urbana särboendet. Författaren hävdar att när
het ersatts av utrymme som överordnad organisationsprincip. 
Klass- och yrkesboendet lever kvar men har underställts genera- 
tionsboendet. Stadsbygden är inte längre främst socioekonomiskt 
utan demografiskt strukturerad.

Lars Nilsson är docent i historia vid Stockholms universitet. Han 
har tidigare medverkat i Kalmar stads historia. Därutöver har han 
publicerat ett flertal böcker och artiklar som berör centrala aspek
ter på det moderna tätortsväsendets framväxt och utseende.


