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Sedan mer än hundra år tillbaka har andelen stockholmare
som  är födda och uppvuxna utanför länets gränser
konstant legat på nära 60 procent. Det ständiga inflödet

av arbetskraft i 20-årsåldern anser författarna, Mats Johans-
son och Lars Olof Persson, vara den enskilt starkaste kraften
bakom huvudstadsregionens ekonomiska framgång under
hela 1900-talet. Under 1800-talet kompenserade inflyttning-
en fullt ut den höga barnadödligheten i Stockholm. Och i slu-
tet av 1900-talet kompenserade inflyttningen av högutbildade
den alltför låga utbildningskapaciteten i huvudstaden.

Utan inflyttarna stannar Stockholm. Men när den aktuella
flyttningsstatistiken publiceras brukar det i stället ge helt an-
dra tidningsrubriker: Bostadsbristen accelererar. Inflyttarna
går vilse i storstadsdjungeln. Inflyttarna konkurrerar ut stock-
holmarna. Glesbygden avfolkas när Stockholm växer. Detta
är inget nytt utan har varit ett genomgående tema under hela
1900-talet.

Det verkar således som om de hundra år av forskning om
Stockholmsflyttare som redovisas i den här boken inte fått
mycket genomslag. Redan under 1900-talets första del kunde
man med stor precision följa de successiva flyttningarna från
landsorten till storstaden. Resultaten visar att inflyttarna i
regel fått det bättre samt att de, i de allra flesta fall, också
varit nöjda med sina flyttbeslut.

Stockholmsflyttare under hundra år är både en kunskaps-
översikt och forskningshistoria. Den fungerar såväl som
diskussionsunderlag som lärobok och avslutas med förfat-
tarnas förslag till ny forskning på området.

Stockholmsflyttare
UNDER HUNDRA ÅR



”Alla vägar bär till Stockholm.”
Genom inflyttningen ökade Stockholms folkmängd dramatiskt i slutet av 1800-
talet och början av 1900-talet. Småstaden försvann och Stockholm blev Sveriges
mest tättbyggda och tätbefolkade stad. Järnvägar och hamnar förband staden
med omvärlden även vintertid. Förorter växte fram vid järnvägsstationer och
vägknutar. 1936 års regionplan visar planerade och existerande huvudtrafik-
leder och fjärrspårbanor in till Stockholm, redo att forsla det konstanta flödet
av inflyttare. Nya förortsbanor förband staden med förorterna, där de nyinflyt-
tade kunde hitta bostäder.
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Stockholmsflyttare under hundra år är en kunskapsöversikt över
forskningen om Stockholmsregionens starka befolkningstillväxt un-
der 1900-talet, framför allt forskningen om de många människor
som under 100 år valde att flytta till Stockholmsregionen av olika
skäl. Under årens lopp har skälen förändrats och flyttströmmarna
varierat.

I boken redovisas tämligen heltäckande resultaten av den flytt-
forskning och de utredningar om flyttningar och folkökning som be-
drevs under det förra seklet med inriktning på inflyttningen till
Stockholmsregionen, och de frågeställningar som under olika tids-
perioder ansetts vara intressanta för forskningen och samhälls-
analyserna.

Fram till 1968 ingick inte Stockholms stad i länet. Under en lång
period studerades därför flyttningarna mellan Stockholms stad och
dåvarande Stockholms län utanför staden, och flyttningarna till och
från övriga Sverige eller utlandet till Stockholmsregionen uppdelade
på samma sätt.

Författarna, Mats Johansson och Lars Olof Persson, presenterar
inte några egna slutsatser, värderingar eller analyser, utan genom-
gången syftar till att ge en exposé över vad forskningen fokuserats på
under det förra seklet. I slutet av boken sammanfattas och utvärde-
ras denna tidigare forskning där de dessutom föreslår ett framåt-
riktat synsätt för framtida forskningsinsatser.

Forskningsledare Lars Olof Persson, Nordregio, och docent Mats
Johansson, verksam vid Institutet för Tillväxtpolitiska Studier (ITPS)
och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), har utifrån studier av
forskningen kring inflyttningen till Stockholmsregionen under det
senaste seklet skrivit och sammanställt boken. Projektledare vid
RTK har varit Ulla Moberg.

Sven-Inge Nylund
Regionplanedirektör

Förord
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1900-TAL

STÄNDIG FÖRYNGRING OCH ÖKANDE MÅNGFALD

Närmare tre fjärdedelar av dagens stockholmare är första eller
andra generationen långväga inflyttare, antingen från andra delar av
Sverige eller från utlandet. Stockholmsregionens invånare har i dag
en mera internationell bakgrund än någonsin tidigare. Immigration-
en, internationaliseringen och liberaliseringen av ekonomin har till-
sammans gjort att Stockholm befäst sin ställning som Sveriges enda
storstadsregion som visar likheter med världsstäder som London,
New York och Paris. Men det är inte bara den synbara mångfalden
av människor med olika bakgrund, var och en av dem med förhopp-
ningar om sin egen framtid, som gör att huvudstaden påminner
mera om New York och San Francisco än Gävle och Skara. Man
behöver bara titta litet närmare på statistiken för att se att Stock-
holm på många sätt är unikt för Sverige. Personalens rörlighet både
mellan befattningar och arbetsställen och mellan arbete och utbild-
ning är högre i Stockholm än på andra håll. I Stockholm är det flera
som ser möjligheter till ett bättre jobb. Och entreprenörer i Stock-
holm från när och fjärran startar tillsammans en mycket stor del av
alla nya företag i Sverige. En nästan lika stor andel av alla landets
konkurser görs likaledes i Stockholm. Och regionens bidrag till lan-
dets samlade produktion av varor och tjänster har ökat från år till år
under större delen av 1900-talet. Per capita producerar idag stock-
holmarna till ett värde som är tio–femton procent över det övriga
rikets genomsnitt.

Flyttningar och framtidstro

Viljan till självförverkligande är väl till stor del gemensam för de
många som tagit steget att flytta till Stockholm, bort från i olika

xxxxx

Migration och förnyelse
under hundra år
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avseenden trängre miljöer. Antingen denna miljö nu råkade vara
Hofors, Nyvång eller Somalia. Inflyttarnas gemensamma tro på
framtiden – fast med individuella föreställningar om vad den kan
innebära – och ambition att lyckas på arbetsmarknaden eller som
företagare bidrar till den ekonomiska tillväxten i Stockholmsregionen,
på samma sätt som i andra länder eller regioner med hög invandring.

Geograferna må sedan tala om agglomerativa effekter
som förklaring till storstäders framgång, ekonomerna
om skaleffekter i företagen och om marknadsstorlek.
Men stora städers dynamik handlar till syvende og
sidst om att det där finns många människor med olika
erfarenheter som samtidigt inspirerar, tävlar och sam-
arbetar med varandra.

Åtminstone på lång sikt är därmed flyttning oftast
en nyckel till framgång, både för den som flyttar och
för den region som tar emot och välkomnar många in-
flyttare. För att visa detta behöver man anlägga ett
längre historiskt perspektiv. Den här boken beskriver

därför hur Stockholmsflyttarna genom sitt arbete och sin kreativitet
under olika epoker medverkat till en dynamik i Stockholm som indi-
rekt givit draghjälp åt hela Sveriges ekonomi. Som vi ska visa har
denna inflyttning hittills varit spontan och utan att regionen själv
har vare sig haft förmåga och ännu mindre ambition att aktivt sti-
mulera till inflyttning. Vi menar att regionplaneringen i första hand
har varit en reaktion på en befolkningstillväxt som redan ägt rum
eller som kunnat förutses genom trendframskrivningar av total-
befolkningen.

Lärdomen för framtiden är att en hög inflyttning av arbetskraft
till Stockholm är en förutsättning för att upprätthålla regionens och
därmed hela landets konkurrenskraft. Med en åldrande befolkning
och hotande växande arbetskraftsbrist i hela Europa, måste en stor-
stad som Stockholm under de kommande decennierna aktivt ut-
veckla och synliggöra sin attraktionskraft på både inflyttare och
immigranter. Liksom Miami, New York, Los Angeles och Toronto
utvecklats till ”gateways” som välkomnar nya invandrare till den
nordamerikanska kontinenten, behöver Stockholm utvecklas till en
liknande portalfunktion för Sverige och Norden. Detta är en utma-
ning både för regionplaneringen och den statliga politiken för regio-
nal utveckling. För den statliga politiken är det en betydande uppgift
att förankra ett sådant nytt synsätt i riksdagen. Ett huvudargument
skulle där vara att utan en aktiv invandringspolitik för att tillgodose

”Jag hade fått ett nytt hem,
Stockholm. Jag passade där
inte men jag trodde mig en
dag kunna göra om rikets
huvudstad så att den passade
mig.”

–Ivar Lo-Johansson,
Stockholmaren, 1954, s. 5.
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arbetskraftsefterfrågan i Stockholm och andra storstäder i Sverige,
kommer utflyttningen av välutbildad arbetskraft i andra delar av
landet att accelerera och skynda på tudelningen av landet.

Nya karriärer öppnar sig i Stockholm

I ett längre historiskt perspektiv så tycks det även förr ha varit främst
i huvudstaden som det i Sverige skapades nya sätt att göra en egen
karriär. Idag tycks det gälla snart sagt alla nivåer och sektorer –
bland småföretagare om det så är Khalibs Frukt HB eller Kunskaps-
aktivering AB, inom Ericsson eller Telia AB, inom ett snabbt väx-
ande antal franchisingföretag, i folkrörelsernas alltmera marknad-
sanpassade koncerner och i resultat- och kundorienterade offentliga
verksamheter. Före liberaliseringen, vågorna av avregleringar och
privatiseringar, var möjligheterna mera begränsade för karriärer
som byggde på individuell kreativitet och riskvilja. Då var å andra
sidan befordringssystemen så mycket mera formaliserade och kar-
riärerna mera förutsägbara. Men möjligheterna var redan då relativt
sett mycket flera, liksom konkurrensen var större, i en storstad som
Stockholm än i landsorten.

Denna för Sverige unika och ökande mångfald av faktiska möj-
ligheter till både individuell framgång och ekonomisk tillväxt i Stock-
holmsregionen, är inte bara den viktigaste drivkraften bakom den
ständiga inflyttningen av arbetskraft till regionen, utan också till
stor del ett resultat av inflyttning under tidigare epoker.

Inflyttare och industriell dynamik

Nu senast under 1990-talet var det den nya ekonomin symboliser-
ad av IT-sektorn och den avreglerade mediavärlden, som lanserades
som det mest självklara framtida stora affärsområdet. När IT-sek-
torn var som störst i Sverige år 1999 var de flesta arbetsplatserna
lokaliserade inom en radie på några mil från Stureplan. Strax dess-
förinnan, dvs. på 1980-talet, var det den finansiella sektorn och för-
säkringsbolagen som aggressivt sökte erövra nya marknader.

Att IT-bubblan senare sprack och att finanskraschen långt tidi-
gare blivit ett faktum, understryker att det nästan per definition är
riskfyllda affärsidéer som lanseras och utvecklas i Stockholm och för
den delen i andra storstadsregioner i den västliga världen. Att varje
generation av entreprenörer och finansiärer i nya sektorer inte drivs
eller manas till försiktighet av tidigare misslyckanden i andra bran-
scher, verkar också vara en återkommande observation. Tur är kan-
ske det, när vi vet att den ekonomiska rekonstruktionen efter varje
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sådan krasch ofta i sin tur skapat nya affärsidéer och nya företag.
Det speglar den dynamik som tycks finnas inbyggd i en modern och
internationellt öppen stad som Stockholm. Där föder framgång ofta
ytterligare framgång, men även motgång föder framgång, tycks det.
Efter varje lågkonjunktur i Sverige har återhämtningen kommit
först i Stockholmsregionen och några storstadsnära län som Upp-
sala och Halland. Det vet även de arbetslösa i andra län och i mitten
av varje lågkonjunktur flyttar många till just dessa tre län, inte där-
för att de omedelbart kan få ett jobb där, men för att vara på plats
när de nya jobben kommer.

 Ännu längre tillbaka i tiden, nu talar vi om 1950- och 60-talen,
var det de svenska eller europeiskt ägda storföretagen med huvud-
kontor och stora anläggningar i Stockholm som LM, Scania Vabis,
Siemens och ASEA, som expanderade på både gamla och nya pro-
duktområden och som tidvis behövde rekrytera flera slags anställda:
oftast ett antal civilingenjörer till utvecklingsavdelningen och eko-
nomer till marknadsföringen, samt framför allt flitig och plikttrogen
personal för de löpande banden. En stor del av det som tillverkades
var då sådant som skåp och kablage för telefonväxlar. Mycket av
arbetet gick ut på att montera lastbilar och svetsa stålplåt. Mycket
morgontidig arbetskraft behövdes för att röka korv och grädda
limpor. När orderboken plötsligen var fylld förslog sällan den ar-
betskraft som fanns att tillgå lokalt vid arbetsförmedlingarna i Mid-
sommarkransen, Södertälje, Nacka och Södermalm. Nya stock-
holmare som anmälde sig från Pajala och Palermo, från Karelen och
Kroatien var nästan alltid välkomna till personalkontoren. Många
av dessa företag hade ändå för säkerhets skull och lockade av statligt
investeringsstöd valt att också bygga fabriker i andra städer runt om
i landet för att garantera sina leveranser i tid.

Och under många perioder både före och efter andra världskrig-
et var det ofta de stora byggena i Stockholm som öppnade för mas-
sor av tillfälliga eller mera varaktiga jobb för folk med eller utan yr-
keskunskaper. Man talade mycket om byggsektorn som en drivkraft
för både den regionala och den nationella ekonomin. Det gällde un-
der 1920-talet då stadsdelarna på Södermalm och Kungsholmen
byggdes ut, på 1940-talet då Hägerstensåsen och Hökmossen bygg-
des och förstås under rekordåren på 1960-talet. Enbart infrastruk-
turbyggena – Årstabron, Västerbron och Essingeleden under olika
epoker, tunnelbanorna med banvallar, broar och tunnlar under
1960- och 70-talen, på senare tid motorvägssnuttarna och länkarna
– har bara till en del kunnat tillgodoses med lokal byggarbetskraft.
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I baracker och husvagnar har tusentals byggjobbare från Västman-
land, Dalarna och södra Norrland tillbringat långa tider av sina liv,
utan att för den skull överväga att flytta för gott till Stockholm.

För hundra år sedan började industrier flytta ut från stadskärnan
till förorter med lägre tomtpriser och en renare miljö. När LM Erics-
son bara under 1890-talet tiodubblade sin personal blev fabriken i
Vasastaden snart alldeles för trång. År 1930 byggdes den nya fabri-
ken i Midsommarkransen, samtidigt som bostadshus byggdes för de
anställda i de närmaste kvarteren.

Depressionen i början av 1930-talet slog hårt mot Stockholm
– antalet arbetslösa steg brant under hösten 1931 och i början av
1933 fanns det runt 15 000 arbetslösa. Inflyttningen avtog påtag-
ligt.

Samtidigt som Stockholm utvecklats i sin roll som motor för den
svenska ekonomin har bostadsbristen nästan ständigt varit en häm-
mande faktor. Även efter 1945 då befolkning och arbetstillfällen
ökade särskilt kraftigt, utgjorde en tidvis svår bostadsbrist en broms
för utvecklingen. Under IT-industrins expansion mot slutet av 1990-
talet fungerade Stockholm som en stark motor, samtidigt som träng-
seln på bostadsmarknaden tilltog.

Bildning, kultur och image

Sedan mer än hundra år tillbaka har studenter och aspiranter från
hela landet sökt in till Stockholms alla privata och statliga fortbild-
ningsinstitut inom så skilda områden som teknologi, ekonomi,
medicin, konst, musik och gymnastik: De söker sig till KTH och
Handels, Påhlmans och Beckmans, till Karolinska, Konstfack, Dra-
matens elevskola, Musikaliska akademin och till GCI, Gymnas-
tiska Centralinstitutet. Alla dessa skolors sammantagna betydelse
för Stockholms image och dragningskraft för så många ungdomar
runt om i Sverige och utomlands kan knappast överskattas. Med alla
dessa institutioner tillsammans framstod utan någon som helst tve-
kan Stockholm under hela 1900-talet som en arena för livsstilar,
livschanser och karriärer som inte fanns någon annanstans i norra
Europa, bortsett möjligen från Köpenhamn och mellankrigstidens
Berlin. Det var något särskilt med Stockholm. Nu i början av det
21:a århundradet har konkurrensen om de svenska studenternas
och aspiranternas gunst ökat från andra metropoler i Europa och
Amerika. Samtidigt finns det en dragningskraft på folk i många län-
der och en exotism i mer eller mindre kommersialiserade varu-
märken som förknippas med Stockholm.
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Men låt oss åter blicka tillbaka för en stund. Under flera hundra
år har de många ämbetsverken, regementena, de stora sjukhusen
och de många kyrkliga församlingarna i Stockholm, givit rikliga och
delvis unika karriärmöjligheter för generationer av amanuenser,
kadetter, kandidater och predikanter. Åtskilliga politiker i kommu-
ner och landsting i Stockholm är första eller andra generationen in-
flyttade stockholmare.

Under alla tider har innovationer och nya smakriktningar inom
det som i statistiken brukar kallas hushållstjänster och inom kultur,
både skapats och utvecklats tidigt i Stockholm. Under 1900-talets
första decennier byggdes det upp en hotell- och restaurangvärld av
kontinental klass i centrala Stockholm. Inom en liten räjong mellan
Gustaf Adolfs Torg, Stureplan och Centralstationen låg mötes-
platser som Hotel Rydberg, Continental, Grand, Berns och Gillet.
Förebilden var närmast Berlin, men också Paris. Mångfalden av
teatrar och revyscener gjorde tillsammans med Operan Stockholm
till en självklar kanske nordisk och i alla fall svensk kulturhuvud-
stad redan före det förra sekelskiftet. Det som numera kallas för
besöksnäringen sporrades av stora evenemang i statlig regi – inklu-
sive nybyggen för Olympiaden 1912 och utställningar. Stockholms-
utställningen 1930 var ett genombrott för svensk form som öpp-
nade för kommersiellt nytänkande och inspirerade arkitekter och
formgivare på många områden. Jazzklubbarna – solona från Nalen
och Gazelle och så småningom Gyllene Cirkeln och Stampen bör-
jade höras med början under 1940-talet. Den första kineskrogen –
i Gamla Stan – öppnades på 1960-talet. Sveriges första hamburger-
bar av amerikansk typ slog upp portarna 1964 vid Nynäsvägen i
Handen.

Denna ständiga förnyelse på bred front i Stockholm har således
lika mycket varit en källa till som en följd av den ständiga inflytt-
ningen av nya befolkningsgrupper. Befolkningsinflyttningarna till
Stockholm under de senaste hundra åren har således haft avgör-
ande betydelse för att regionen förblivit Sveriges ledande tillväxt-
region i ekonomiskt avseende. Utan inflyttning hade Stockholms-
regionen antagligen stagnerat till en historiskt intressant, men eko-
nomiskt ganska obetydlig stad, som Visby, Kalmar eller Lübeck.
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Faktorer bakom inflyttning och förnyelse

Stockholmsregionens varaktiga funktion som magnet för inflyttare
från när och fjärran har fem förklaringar.

• Mångsidig arbetsmarknad i ständig förnyelse.

• Brett spektrum av försörjnings- och konsumtionsmöjligheter.

• Stor årlig rekrytering av arbetskraft med högre utbildning till
statlig förvaltning, offentliga institutioner och till näringslivets
många huvudkontor och andra organisationers centrala
kanslier.

• Huvudstaden har hela tiden upprätthållit sin image av
modernitet och som föregångare i landet, utifrån både
ekonomisk och kulturell synvinkel.

• Samhällsbyggarna i staden och länet har tillsammans med
statsmakterna under perioder av en stark tillväxt så små-
ningom kunnat bemästra de värsta flaskhalsarna på bostads-
marknaden och i infrastrukturen.

Ett tema i denna bok är att dessa faktorer, med varierande kraft un-
der olika epoker, attraherat inflyttare med olika bakgrund och motiv
till Stockholm från olika delar av landet och från utlandet. Ett annat
tema gäller vilken betydelse för Stockholmsregionen som olika vå-
gor av inflyttning har haft. Det är betydelsen för näringslivets för-
nyelse och framgång, för bostadsmarknaden och för det sociala och
kulturella livet i huvudstaden som står i fokus för den analysen.

Ett tredje tema som vi behandlar är vad man kan lära för framti-
den. Kommer de fem faktorer som vi menar har varit bestämmande
för inflyttningen till Stockholm också att dominera under överskåd-
lig framtid? Eller kommer på sikt det som man brukar kalla för
agglomerationseffekterna, de som gör att företagen drivs att expan-
dera mest i närheten av stora marknader, så småningom att brytas
till följd av trängsel och stigande kostnader? Kommer till sist inflytt-
ningen och tillväxten att bromsas upp av bristen på bostäder till rim-
liga kostnader och av de stressande och blockerande infarkterna i
pendlingstrafiken? Kan vi genom att analysera hur inflyttningen och
tillväxten hanterats med varierande framgång under tidigare epoker
dra lärdomar för de närmast kommande decennierna?

Det leder fram till frågan om vilken strategi som Stockholmsre-
gionens aktörer bör utveckla för att offensivt utveckla Stockholm
som en attraktiv ”gateway” för inflyttning och invandring till Sve-
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Stockholms befolkningsklocka
1880–1988.Fem års glidande
medeltal. Klockan anger pro-
centuell tillväxt (lodrät axel)
beroende på födelseöverskott
(axeln snett upp mot höger) och

flyttningsöverskott (axeln
snett upp mot vänster.

Källa: Sveriges Natio-
nalatlas. Befolkningen,
1991, s. 87.

rige och Norden inför den annalkande arbetskraftsbristen i hela
Europa. På nationella arenor behöver Stockholmsregionens före-
trädare argumentera för att invandring behövs för att inte ytter-
ligare dränera övriga Sverige på arbetskraft. En nyckel är satsning
på den mångsidiga högre utbildningen inom teknik, ekonomi och
kultur med internationell konkurrenskraft och intagning. En annan
nyckel ligger i att utveckla och tydliggöra imagen av Stockholm som
en framtidsregion.

Forskningshistorik med framåtsyfte

Boken baseras på den rikhaltiga litteratur som publicerats under
1900-talet om befolkningsutveckling och rörlighet med fokus först
på Stockholms stad, senare på hela regionen. Flera av de viktigaste
källorna ingår i serien Monografier utgivna av Stockholms kommu-
nalförvaltning. Centrala källor för utvecklingen under 1900-talets
första del härrör från den forskning som bedrevs av bl.a. Gunnar
Myrdal vid Socialvetenskapliga institutet. Flera ekonomisk-histo-
riska och sociologiska avhandlingar och rapporter behandlar Stock-
holmsflyttarna framför allt under 1900-talets första hälft. Mot slu-
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tet av det förra seklet gjordes flera studier av Stockholmsflyttarna på
uppdrag av regionala myndigheter. Vi har valt att referera varje bok
i ett särskilt avsnitt och illustrera framställningen med citat och dia-
gram i faksimil, för att också teckna en bild av den tidsanda och de
värderingar som omger varje studie av Stockholmsflyttarna.

Boken utgör därmed en kunskapsöversikt och en forsknings-
historik över flyttningar till Stockholm. Men den är också framåt-
syftande. I ett avslutande kapitel reflekterar vi över vilka forsk-
ningsfrågor på samma område som bör stå högt på dagordningen
under de närmaste åren.

Industrialiseringen i Stockholm skedde till stor del inom tullarna. Bilden visar Rörstrandsområdet
kring sekelskiftet. I samband med den allt kraftigare inflyttningen och befolkningsökningen fick
dessa industriområden med tiden lämna rum till nya bostäder för den växande befolkningen.
Foto: Stockholms Stadsmuseum.
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Det var inte bara inom hushållssektorn som kvinnor fick arbete. Även inom typiska
mansarbeten som byggarbetare fick kvinnor arbete, åtminstone som hantlangare.
Här ses några ”bruksmäckor” i arbete då Operan byggdes i slutet av 1800-talet.
Foto: Stockholms Stadsmuseum.

Trångboddheten var ett stort
problem under industrialise-
ringen. Den ökade inflytt-
ningen accentuerade bostads-
problemet genom att be-
folkningen ökade betydligt
kraftigare än utbudet av
bostäder. Bilden visar ett
arbetarebostadshus på
Reimersholme på 1890-talet
bestående av tio enrums-
lägenheter där även barn-
hushåll bodde. Foto: Stock-
holms Stadsmuseum.
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BEFOLKNINGSUTVECKLINGENS KOMPONENTER 1895–1930

I början av 1940-talet presenterades två studier över befolknings-
utvecklingen i Sveriges län utförda vid Socialvetenskapliga institutet
vid Stockholms högskola under ledning av Gunnar Myrdal. Studien
är en omfattande beskrivning och analys av befolkningsutveckling-
en och dess olika komponenter under perioden 1860–1930 med en
mera detaljerad analys för perioden 1895–1930. Detta innebär att
framställningen i mångt och mycket speglar utvecklingen under den
period då Stockholmsregionen genomgick sin verkliga industriali-
seringsprocess – år 1910 var hälften av de sysselsatta i Stockholms
stad verksamma inom tillverkningsindustrin. Detta var en period då
förädlingsgraden ökade inom den svenska industrin samtidigt som
den hemmamarknadsorienterade konsumtionsvaruindustrin fick
allt större betydelse. Det senare innebar att närheten till marknaden
ökade i betydelse med följd att stora befolkningsagglomerationer
blev en lokaliseringsfaktor för dessa industrier.

Vad gäller inflyttningen och dess betydelse är det framför allt
del 2 “Population Movements and Industrialization” som är av in-
tresse. Stockholmsregionen är här uppdelad i dels Stockholms stad,
dels Stockholms län. Länet är dessutom analyserat utifrån fyra övriga
indelningar – vars avgränsning förändras över tiden – nämligen stä-
der, landbygdskommuner, industriella landsbygdskommuner samt
blandade landsbygdskommuner.

Konstant andel inflyttare i Stockholms stad 1860–1930

Att Stockholmsregionen – särskilt då Stockholms stad – även på den
tiden var exceptionellt beroende av inflyttningen för sin befolk-
ningsökning framgår inte minst av följande tabell som visar på hur

1900–1925
xxxxx

Både inflyttning och emigration
vid det förra sekelskiftet
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många och hur stor andel av befolkningen som var födda respektive
inflyttade i Stockholms stad och Stockholms län. År 1860 – dvs. före
det industriella genombrottet – var 56 procent av de människor som
var bosatta i Stockholms stad inflyttade från något annat län. Mot-
svarande andel sjuttio år senare, då befolkningen hade mer än
fyrdubblats, var 59 procent – för övrigt samma andel som vid sekel-
skiftet. Någon drastisk höjning över andelen födda utanför stads-
gränsen kan man således inte konstatera trots de kraftiga föränd-
ringar i näringsstrukturen som staden genomgick och trots den kraf-
tiga befolkningsökningen.

I detta fall skiljer sig utvecklingen gentemot länet. Här var befolk-
ningsökningen betydligt långsammare men framför allt ökade in-
flyttningens betydelse kraftigt under perioden. Av de boende i länet
1860 var 18 procent födda utanför länet – sjuttio år senare var mot-
svarande andel 50 procent, dvs. nästan i nivå med Stockholms stads.
I detta sammanhang bör man ha i åtanke att städer som Solna, Sund-
byberg, Lidingö och Nacka inte ingår i Stockholms stad utan i Stock-
holms län. Dessa hade i likhet med Stockholms stad ett stort inflöde
av människor födda på andra platser i landet och hade en arbets-
marknad som i mångt och mycket liknade den som fanns i Stock-
holms stad.

Vad gäller födelselänen med avseende på de som bodde i Stock-
holms stad och Stockholms län 1860–1930 finner man – föga för-
vånande – att de närliggande länen är överrepresenterade. Mera för-
vånande är istället den överrepresentation som man finner från vissa
icke närliggande områden. Småland är t.ex. kraftigt överrepresente-
rat bland dem som inte var födda i Stockholmsområdet utan hade
flyttat in från andra län. Detta gäller i synnerhet de östra delarna av
Småland – delar som också var stora emigrationsområden under an-
dra hälften av 1800-talet. Av dem som bodde i Stockholms stad år
1900 och inte var födda där kom drygt 10 procent från Kalmar län.
För Stockholms län var motsvarande siffra nästan 8 procent vid se-
kelskiftet. År 1860 var talen 6 respektive 4 procent vilket tyder på
att flyttning till Stockholm för många kan ha utgjort ett alternativ till
den mera långväga och kostsamma Amerikaemigrationen. Andelen
personer som flyttat från Kalmar län till Stockholms stad var för
övrigt hela 8 procent av befolkningen i Kalmar län år 1900.

Utvecklingen i Stockholms stad 1895–1930

Myrdal och hans forskarlag har undersökt utvecklingen mera ingå-
ende mellan 1895 och 1930 och därvid indelat utvecklingen i fyra
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perioder. Dessa är 1895–1904, 1905–1914, 1915–1920 samt
1921–1930. Perioderna är olika med avseende på den ekonomiska
utvecklingen. Kring sekelskiftet genomgick Stockholms stad en
snabb industrialiseringsprocess och 1910 var nästan hälften av de
sysselsatta verksamma inom industri och hantverk samt drygt en
tredjedel inom handel och transportverksamhet. Tjugo år senare
hade dock bilden av Stockholm som en industristad förändrats nå-
got – nu var industrisektorn och handels- och transportsektorn un-
gefär lika stora. Enligt författarna hade nu industrin upphört att
vara den dominerande ”pull-faktorn” vad gäller inflyttningen till
Stockholms stad – istället var det den mer diversifierade arbetsmark-
naden med en stor tjänstesektor som drog folk från övriga delar av
landet till Stockholms stad. Det visar sig också att nettoinflyttningen
har kraftigare samband med förändringarna i antalet industriarbe-
tare under de tre första perioderna än under den sista då ett negativt
samband istället kan skönjas. Då bör man betänka att svensk eko-
nomi under 1920-talet genomgick dels en djup efterkrigsdepression,
dels en konjunkturuppgång – ett mönster som även avspeglar sig i
Stockholms sysselsättningsutveckling.

Nettoinflyttningens betydelse för befolkningsutvecklingen fram-

Stockholms stad

År Totalt Infödda Inflyttade Infödda % Inflyttade %
1860 109 819 47 903 61 916 44 56
1900 294 129 121 932 172 197 41 59
1910 333 256 140 828 192 428 42 58
1920 407 755 177 039 230 716 43 57
1930 488 942 201 439 287 503 41 59

Stockholms län

År Totalt Infödda Inflyttade Infödda % Inflyttade %
1860 121 020 98 680 22 340 82 18
1900 171 726 117 007 54 719 68 32
1910 226 915 128 982 97 933 57 43
1920 240 028 125 367 114 661 52 48
1930 261 475 131 076 130 399 50 50

Tabell 1. Befolkningsutvecklingen i Stockholms stad och Stockholms län
1860–1930 med avseende på antalet och andelen infödda respektive
inflyttade mellan 1860 och 1930. Källa: Bearbetningar av Myrdal G.,
m.fl. (1941).
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går av tabell 2. Den visar utvecklingen under de fyra tidigare nämn-
da perioderna. Där framgår med all tydlighet vilken stor betydelse
nettoinflyttningen hade för befolkningsutvecklingen under de olika
perioderna. Det var endast under perioden 1905–1914 som det
rådde något så när lika förhållande mellan nettoinflyttning (55 pro-
cent) och naturlig befolkningsökning (45 procent) som förklaring
till befolkningsökningen. För perioden som omfattar det första
världskriget – 1915–1920 – var motsvarande relationer 86/14 –
dvs. nettoinflyttningen förklarar drygt sex gånger mer än den natur-
liga befolkningsökningen. Detta förhållande accentueras under tju-
gotalet då nästan hela befolkningsökningen (98 procent) förklaras
av nettoinflyttningen. Under detta årtionde sjönk också barnaföd-
andet drastiskt och man började alltmer tala om en ”kris i befolk-
ningsfrågan”. I synnerhet Stockholms stad fick känna av det sänkta
barnafödandet som var betydligt lägre här än i övriga delar av lan-
det. Under åren 1926–1930 hade man t.o.m. en negativ naturlig be-
folkningsutveckling i staden, dvs. antalet födda var lägre än antalet
döda. År 1900 var t.ex. 24 procent av Stockholms invånare i ålders-
gruppen 0–15 år. Trettiofem år senare – 1935 – var andelen endast
14 procent – ett talande exempel på ”krisen i befolkningsfrågan”.

Att Stockholms stad var en inflyttningsregion med en diversi-
fierad arbetsmarknad framgår även av fördelningen mellan antalet
män och kvinnor. Mellan åren 1895 och 1930 gick det i regel fem
kvinnor på fyra män – 1895–1904 var relationen 83/100 och
1921–1930 var den 80/100. Denna relation blir ännu mer uttalad
ifall man endast gör jämförelsen för de som flyttade till Stockholms
stad – såväl 1895 som 1930 var relationen 75 inflyttade män per
100 inflyttade kvinnor. Under krisåren 1921 och 1922 var motsvar-
ande siffra två män på tre kvinnor (66/100) – männens flyttbenä-
genhet tycks således ha följt den nationella konjunkturen ”bättre”
än den kvinnliga.

Befolknings- Naturlig Nettomigration, Nettomigration,
Period förändring befolkningsökn. inhemsk internationell

1895–1904 21,8 7,3 16,5 -1,9
1905–1914 17,1 7,7 10,3 -0,9
1915–1920 16,3 2,3 12,7 1,3
1921–1930 22,0 0,5 21,6 -0,2

Tabell 2. Befolkningsutvecklingen i Stockholms stad under olika perioder.
Genomsnitt per år, per 1000 invånare. Källa: Myrdal m.fl. (1941).
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Vad gäller utflyttningen så var relationen män/kvinnor ungefär
densamma som vad gäller inflyttningen. Eftersom Stockholms stad
var en nettoinflyttningsregion så blev effekten en allt skevare köns-
fördelning över tiden.

Inflyttningen till Stockholms län 1895–1930

I studien analyserades utvecklingen i Stockholms län utifrån fyra in-
delningar – städer, landsbygdskommuner, industriella landsbygds-
kommuner samt blandade landsbygdskommuner. I denna framställ-
ning kommer emellertid fokus att ligga på utvecklingen i länet som
helhet eftersom en analys av flyttningarna med avseende på ovan
nämnda kategorier skulle innebära att även flyttningarna inom länet
skulle ingå i framställningen. I tabell 3 redovisas de olika kompo-
nenter som befolkningsutvecklingen är disaggregerad i.

I likhet med Stockholms stad är Stockholms län ett utpräglat
inflyttningslän. En stor del av inflyttarna kommer dessutom från
Stockholms stad – år 1920 var t.ex. 31 procent födda i Stockholms
stad. Av alla som var födda i länet men boende utanför länet fanns
55 procent i Stockholms stad. Utbytet var således redan då stort
mellan Stockholms stad och Stockholms län. Bortsett från utbytet
med Stockholms län, som genomgående var negativt, så hade Stock-
holms län inflyttningsöverskott i förhållande till alla övriga län såväl
under hela perioden 1895–1930 som under de olika delperioderna.

Nettoinflyttningen betydde dock inte lika mycket för befolk-
ningsutvecklingen i länet som i Stockholms stad. Såväl under den
första som under den fjärde perioden var inverkan från födelseöver-
skott och nettoinflyttning nästan lika stora. Under de mellanliggan-
de perioderna betydde emellertid den inhemska nettoinflyttningen
nästan dubbelt så mycket som den naturliga befolkningsökningen
för befolkningstillväxten i länet. Jämfört med Stockholms stad fin-
ner man också att den naturliga befolkningsutvecklingen inte sjönk
till samma låga nivå under 1920-talet utan här låg länet på en för
svenskt vidkommande mer ”normal ” nivå. År 1900 var andelen
under 15 år 33,5 procent och 1935 var den 21,4.

Även könsfördelningen liknade mer Sverige i övrigt än den som
rådde för Stockholms stad. Antalet män per 100 kvinnor var 97
under perioden 1895–1904 och 98 under perioden 1921–1930.
Vad gäller inflyttningsnettot var detta också mera könsneutralt jäm-
fört med hur det var i Stockholms stad, vilket torde vara en funktion
av Stockholms stads mera diversifierade arbetsmarknad. Städernas
och de industriella landsbygdskommunernas flyttmönster liknar
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dock mer Stockholms stads än vad de blandade eller renodlade
landsbygdskommunerna gör. Här bör man dock betänka att en del
av flyttningarna mellan dessa kategorier är inomregionala i bemär-
kelsen att de sker inom länet men mellan olika indelningskategorier.

FYRA AV FEM STOCKHOLMARE FÖDDA UTANFÖR STADEN

Redan under 1800-talet var Stockholm således en stad som domine-
rades av inflyttare. Vid folkräkningen 1890 registrerades 60 procent
av invånarna som födda i ett annat län. Bland barn under 15 år var
dock de flesta infödda stockholmare. Men redan i åldersgruppen

Årlig nettomigration och
förändring av antalet
industriarbetare i Stock-
holm 1895–1930.
Källa: Myrdal m.fl. 1947,
s. 222.

Tabell 3. Befolkningsutvecklingen i Stockholms län under olika perioder.
Genomsnitt per år, per 1000 invånare. Källa: Myrdal m.fl. (1941).

Befolknings- Naturlig Nettomigration, Nettomigration
Period förändring befolkningsökn. inhemsk internationell

1895–1904 19,1 9,7 10,1 -0,7
1905–1914 29,6 10,6 19,7 -0,6
1915–1920 17,2 6,1 10,8 0,2
1921–1930 9,1 4,5 5,0 -0,4
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15–29 år var inflyttarna i majoritet av befolkningen. De utgjorde två
tredjedelar av folkmängden mot bara en femtedel av de yngsta.
Denna ökning av de inflyttades andel fortsätter även för ålders-
gruppen 30–44 år, men därefter vänder den nedåt. Enligt Uno Gus-
tafson, som 35 år efter Myrdals studie, dvs. 1976, lade fram sin
stora studie av Stockholms sociala, ekonomiska och demografiska
struktur under perioden 1860–1910, berodde det på att fler väl-
beställda tillhörde de infödda stockholmarnas grupp. Denna kategori
levde sannolikt längre än de med sämre social och ekonomisk status.
Han tror också att de socialt framgångsrika stannade kvar i staden,
medan många andra flyttade ut igen. I åldersgrupperna över cirka
45 år är andelen kvarboende inflyttare bland kvinnorna något lägre
än bland männen, vilket kan verka förvånande eftersom kvinnorna
ju hela tiden var överrepresenterade bland inflyttarna.

Hälften av männen i överklassen var inflyttade

Gustafsons bearbetningar av Folkräkningarna visar att av männen
inom överklassen var inte mindre än 60 procent födda utanför
Stockholms stad under perioden 1860–1910. Undantaget var folk-
räkningsåret 1900 då uppgifterna pekar på en ännu högre andel in-
flyttade. Andelen födda i Stockholms län var genomgående liten
inom socialgrupp 1 i det förra sekelskiftets Stockholms stad. Sprid-
ningen på övriga regioner är ganska stor men det noteras att andelen
födda i Västra Mellansverige – dvs. Göteborg, Västergötland och
Värmland – ökar kraftigt under 1900-talets första år.

Så många som fyra femtedelar av männen i medelklassen var på
den tiden inflyttade till Stockholm. Andelen svänger kraftigt mellan
de skilda åren. Andelen födda i Stockholms län var låg, men oftast

Ålder Män Kvinnor Summa

0–14 17 17 17
15–29 68 67 68
30–44 83 80 82
45–59 83 78 80
60–70 79 74 75
75–104 76 70 71

Summa 59 60 60

Tabell 4. Procentuell andel inflyttade stockholmare
i Stockholm år 1890. Källa: SCB. Folkräkningen
1890,  efter Gustafson 1976, s.137.
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något större än bland överklassen. I övrigt dominerar de som var
födda i övriga Mälardalen utom Stockholms län och i östra Göta-
land. Liksom i överklassen ökade successivt andelen som var födda
i västra Mellansverige under 1900-talets första del. Kvinnorna i so-
cialklass 2 visade under slutet av 1800-talet en betydligt lägre andel
inflyttade än männen, oftast endast hälften så stor som männen. År
1910 tycks det ha skett en utjämning. I motsvarande utsträckning
visar kvinnorna en betydligt lägre andel födda i östra Götaland och
i Sydsverige än männen under periodens första del.

Fyra av fem manliga arbetare var inflyttade

Av männen i arbetarklassen utgjordes inte mindre än fyra femtedelar
av inflyttade stockholmare, en betydligt högre andel än i övriga klas-
ser. Andelen inflyttade var lägre bland kvinnliga arbetare. Andelen
arbetare i Stockholms stad som var födda i Stockholms län var större
än i andra socialklasser. De flesta av arbetarklassens män och kvin-
nor rekryterades perioden igenom från Mälardalen och östra Göta-
land.

Under hela perioden 1860–1910 var andelen inflyttade tjänare
hög och ökade hela tiden. De som anställdes i hushållen kom att re-
kryteras från allt mer avlägsna landsdelar. Andelen födda i Norrland
steg från 5 till 13 procent bland de kvinnliga tjänarna. Gustafson (op
cit) tolkar den minskande andelen infödda stockholmare bland tjän-
arna som att yrkets status sjönk och att Stockholmsflickorna med
hjälp av sina kontaktnät kunde välja andra arbeten. De inflyttade
kvinnorna saknade förmodligen i större utsträckning sådana kon-
takter – dvs. det sociala nätverket med modernt språkbruk – och fick
ta det arbete som bjöds.

Skilda karriärer för manliga och kvinnliga inflyttare

I sin studie av Stockholms stads sociala, ekonomiska och demogra-
fiska struktur under senare delen av 1800-talet och fram till första
världskriget ställer Uno Gustafson (op cit) frågan: Vilken grad av
samband fanns mellan en dåtida stockholmares geografiska ur-
sprung och hans/hennes sociala och ekonomiska status och möjlig-
heter till socialt avancemang?

Gustafsons metod för att analysera detta är att jämföra andelen
skolade, dvs. de som förbättrat sin konkurrenskraft genom yrkesut-
bildning i de olika grupperna. Det visar sig att det år 1900 knappast
hade någon betydelse om en manlig arbetare var född i Stockholm
eller inte, men att det 1910 var en viss överrepresentation av inflyt-
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tade bland de skolade arbetarna. För kvinnliga arbetare gällde sna-
rast motsatsen, dvs. att inflyttare är starkare representerade bland
de oskolade.

En annan undersökning från 1890-talet – som refereras av Gus-
tafson (s. 211) – bildar underlag för en belysning av kvinnornas ar-
betsmarknad inom Stockholms industrier (Leffler, J., 1896, De in-
dustriella arbeterskornas lefnads- och löneförhållanden i Stockholm.
NEFF.) Inom fem yrkesgrupper var andelen inflyttade över 85 pro-
cent: det gällde yrken som trädgårdsarbete, maskning, lumpsorte-
ring, murerihantlangare och bryggeriarbete. De fyra förstnämnda
av dessa yrkesgrupper anställde många lågavlönade. Undantaget ut-
görs av bryggeriarbeterskorna, som tjänade bra med pengar. Nästa
alla kvinnor som jobbade i Stockholms bryggerier härstammade på
den här tiden för övrigt från Dalarna.

Av de fem yrkesgrupperna som på den tiden tillhörde de högav-
lönade sysselsatte tre, nämligen boktryckeri, bokbinderi och metall-
industriarbete, vardera från 22 respektive 34 upp till 55 procent in-
flyttade. Arbeterskorna inom bagerier och sockerbagerier, en annan
höglönegrupp, redovisar en hög andel inflyttade stockholmsbor,
nämligen 83 procent. Det finns således inget entydigt mönster för de
inflyttade kvinnornas karriärer på Stockholms industriella arbets-
marknad vid det förra sekelskiftet. Det bör också observeras att en
stor grupp kvinnliga yrkesutövare, nämligen hushållstjänarna, sak-
nas i denna undersökning. Vi vet från andra undersökningar att an-
delen inflyttade i den gruppen var mycket hög.

Gustafson kommenterar resultaten av analysen på följande sätt:

Det torde vara rimligt att anta att de sociala och ekonomiska skill-
naderna var större mellan olika skikt bland de kvinnliga yrkes-
utövarna inom det sociala underskiktet än bland de manliga. När
de befintliga skillnaderna vad gäller geografisk proveniens (dvs.
om de var infödda eller inflyttade) minskade bland de manliga
yrkesutövarna, var så inte fallet för de kvinnliga.

männen kvinnorna männen kvinnorna

Bland de skolade 79 60 80 63
Bland de oskolade 81 81 72 77

1910
Procent inflyttade av

1900
Procent inflyttade av

Tabell 5. Andel inflyttade bland förvärvsarbetande med respektive
utan yrkesutbildning i Stockholms stad 1900 och 1910 (%).
Efter Gustafson, 1976.
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Varifrån kom arbetarna till Stockholms industrier?

En annan fråga som är möjlig att belysa med folkräkningsmaterial
är var inflyttare med olika karriärer var födda. Tabellen nedan redo-
visar spridningen bland facklärda och icke facklärda arbetare på
olika grupper av födelselän. Födelselänsgrupperna övriga Mälarlän
utom Stockholm län samt östra Götaland svarar tillsammans för
40–45 procent av yrkesutövarna i bägge grupperna. År 1900 sva-
rade inflyttade från Stockholms län för en större del bland de
oskolade arbetarna än bland de skolade. Tio år senare var denna
skillnad utraderad. Åtskilliga av de oskolade arbetarna kom från
jordbruksdominerade områden. Östergötland och Kalmar län ryc-
ker omkring 1910 upp som viktiga källor till rekrytering av osko-
lade arbetare till Stockholm. Allt flera norrlänningar, till att börja

1900 1910
Skolade Män Kvinnor Män Kvinnor

Stockholms stad 21 40 20 25
Stockholms län 9 7 13 12
Övriga Mälarlän 19 15 25 23
Östra Götaland 23 15 16 16
Sydsverige 8 7 8 7
Västra Mellansverige 13 7 9 9
Norra Sverige 6 7 6 5
Utomlands 1 1 1 2
Okänd 0 0 0 1
Summa 100 99 100 100

Oskolade

Stockholms stad 19 19 28 23
Stockholms län 22 12 13 10
Övriga Mälarlän 24 18 23 25
Östra Götaland 17 25 19 18
Sydsverige 4 4 3 5
Västar Mellansverige 9 11 11 8
Norra Sverige 4 7 4 8
Utomlands 0 4 0 2
Okänd 2 2 0 1
Summa 100 101 100 100

Tabell 6. Födelselänsgrupp för yrkesaktiv befolkning i
Stockholms stad 1900 och 1910. Procent av alla yrkesaktiva.
Skolade och oskolade samt kön. Efter Gustafson, 1976.
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med mest kvinnor, började söka sig till arbeten i Stockholm som inte
krävde någon särskild utbildning. Andelen utrikes födda var mycket
låg på Stockholms arbetsmarknad vid det förra seklets början, det
handlar om någon enstaka procent.

YRKESKARRIÄRER VID FÖRRA SEKELSKIFTET

Gustafson (op cit) visar med tvärsnittsdata från folkräkningarna att
den stora nyrekryteringen under 1890-talets ekonomiska uppsving
främst gällde ogifta och yngre arbetare. Därigenom sänktes både ge-
nomsnittsåldern och andelen gifta både bland de skolade och osko-
lade arbetarna. Ökningen av de yngre arbetarna fortsatte år 1910
för de oskolades del, men inte för de skolades. Samtidigt ökade an-
delen gifta i båda grupperna. De ekonomiska skillnaderna mellan de
båda grupperna hade börjat minska, men fortfarande fanns betyd-
ande differenser kvar. Den relativa minskningen av åldersgruppen
under 30 år bland de skolade återspeglar den minskade efterfrågan
på manlig arbetskraft i industrin. Flera bland de yngre männen
tvingades nu ta okvalificerade arbeten. Det visar sig av statistiken att
i denna grupp ökade de yngres andel relativt sett snabbare än i andra
åldersgrupper och att andelen infödda stockholmare nu var lika stor
i båda grupperna av arbetare. Ökningen av de gifta bland de yngre
skolade männen måste, enligt Gustafson, ses som ett resultat av en
utflyttning av skolad arbetskraft ut ur staden. Ökningen av andelen
gifta bland de oskolade arbetarna däremot ägde rum trots en mark-
ant ökning av efterfrågan på denna typ av arbetskraft, vilket tidigare
hade resulterat i en sänkt andel gifta genom ökad inflyttning av
främst ogift arbetskraft. Förbättrad ekonomisk status och större
anställningstrygghet inom den expanderande kommunala sektorn
jämfört med arbete inom den privata byggnadsindustrin kan vara
den viktigaste förklaringen till ökningen av andelen gifta bland de
yngre oskolade arbetarna mellan åren 1900–1910. Ökningen av an-
delen gifta bland de skolade arbetarna var så stor – en fördubblad
andel år 1910 jämfört med 1900 – att det tyder på en ökning i
giftermålsbenägenheten bland de yngre skolade arbetarna. Denna
ökning skulle i sin tur kunna bero på att färre helt oskolade manliga
arbetare nu arbetade inom industrin: deras gamla arbetsuppgifter
hade börjat tas över av kvinnorna.

Sammanfattningsvis visar således Gustafsons analys av data från
folkräkningarna att det går att få en ganska nyanserad bild av hur
inflyttarna till Stockholm för mer än hundra år sedan skapade sig
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karriärvägar på Stockholms arbetsmarknad under olika konjunk-
turlägen. Det står klart att inflyttarna varje år – fast på olika sätt un-
der ekonomiskt bättre eller sämre tider – på skilda sätt kompletterat
och konkurrerat med det lokala utbudet av såväl kvalificerad som
mindre kvalificerad arbetskraft i Stockholm.

TJÄNSTEPIGORNAS ARBETSMARKNAD UNDER INDUSTRIALISERINGEN

Att inflyttningen till Stockholm har haft och har en viss övervikt för
kvinnor är ett välkänt fenomen. Stockholms arbetsmarknad har
varit mer ”kvinnovänlig” i bemärkelsen att andelen sysselsatta i ser-
vicenäringarna har varit och är relativt stor. Detta gällde inte minst
bland de kvinnor som arbetade vid sekelskiftet och årtiondena där-
efter. Man bör i detta sammanhang betänka att den kvinnliga för-
värvsfrekvensen var låg och att det framför allt var ogifta och en-
samstående kvinnor som befann sig i arbetskraften. Många av dessa
fann också sin utkomst i yrken som yrkesbeteckningarna hembi-
träde och hushållsarbete vilka till stor del kom att försvinna under
årtiondena efter det andra världskriget då den kvinnliga arbets-
marknaden förändrades drastiskt.

De kvinnliga tjänstepigornas och hembiträdenas geografiska ur-
sprung kring sekelskiftet har analyserats i en avhandling av Tine Su-
sanne Jorde (Stockholms tjenestepiker under industrialiseringen).
Den lades fram 1995. I denna har såväl geografiskt ursprung som
livsförlopp analyserats för tjänstepigor och hembiträden i Maria
och Nicolai församlingar under perioden 1880–1926. Ur detta ma-
terial kan man klart utläsa att Stockholmsregionen och Mälarlänen
redan kring sekelskiftet tycks ha utgjort en integrerad arbetsmark-
nad för denna högrörliga del av arbetskraften.

Bortsett från Stockholmsregionens och Mälarlänens kvantitativa
dominans är det intressant att konstatera att en stor del av de som
flyttade in till Stockholm för att arbeta inom hushållssektorn kom
från Östra Småland. Visserligen föll andelen därifrån inflyttade
tjänstepigor och hembiträden under den undersökta perioden men
det torde inte råda något tvivel om att denna befolkningsmässiga
lilla region var överrepresenterad bland de kvinnor som flyttade till
Stockholm för att arbeta som hembiträden. Detta kan t.ex. jämföras
med den betydligt större sammanlagda regionen Skåne/Halland/
Blekinge. En förklaring till den höga andelen från Östra Götaland
(inkl. Kalmar län) – som inte Jorde nämner – torde vara att flytten till
Stockholm var ett alternativ till USA-emigration för de mindre be-
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medlade kvinnorna. Östra Småland – framför allt Kalmar län – var
för övrigt ett utflyttningsområde redan under denna period och det
var inte bara USA-emigrationen som orsakade detta – regionen hade
kommit i ekonomiskt bakvatten alltsedan Södra Stambanan hade
färdigställts under den tredje fjärdedelen av 1800-talet och har varit
ett utflyttningsområde i stort sett alltsedan dess.

Hur kommunikationerna påverkade inflyttningsmönstret fin-
ner man genom att studera inflyttningen från Dalarna och Nedre
Norrland. Andelsmässigt fyrdubblades inflyttningen av tjänstepigor
och hembiträden på de fyrtio år som förflöt mellan 1880/81 och
1920/21 från dessa områden. En orsak till denna ökning finner
Jorde i de bättre och mer utvecklade kommunikationerna vilket un-
derlättade inflyttningen till Stockholm. Man skulle med andra ord
kunna säga att Stockholms arbetsmarknad blev ett alltmer realis-
tiskt alternativ till arbetet i hemregionen under åren för unga – ofta
ogifta – kvinnor. Med dagens terminologi skulle man kunna säga att
kommunikationerna resulterade i en bättre (arbets)marknadsinte-
gration även om rörligheten inte kan jämföras med dagens flytt-
mönster. Däremot var inflyttningen från Övre Norrland fortfarande
av marginell betydelse i början av 1920-talet. Att inflyttningen från
Skåne/Halland/Blekinge också under hela perioden 1980/81–1920/
21 var låg får med största sannolikhet tillskrivas det faktum att detta
område i sig hade en stor attraktionskraft på de kvinnor som ville
ut i förvärvslivet och att Stockholm här inte var något alternativ –
regionen var en egen arbetsmarknad med ett relativt stort utbud av

1880/81 1900/01 1920/21

Stockholms stad/län 20,1 25,5 22,6
Övriga Mälarlän 20,0 23,8 21,2
Östra Götaland 25,2 22,0 17,2
Skåne/Halland/Blekinge 3,4 3,8 3,8
Bohuslän och Vänerlänen 12,3 11,1 8,2
Dalarna och Nedre Norrland 2,2 5,3 9,3
Övre Norrland 0,9 0,7 1,7
Utlandet 0,5 1,0 2,4
Ingen uppgift 15,5 6,7 13,7
Totalt 100,1 99,9 100,1
Antal 3 862,0 2 716,0 2 460,0

Tabell 7. Geografiskt ursprung för tjänstepigor/hembiträden i Maria
och Nicolai församlingar 1880/81, 1900/01 och 1920/21. Procen-
tuell fördelning. Källa: Jorde 1995.
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arbetstillfällen. En liknande förklaring ger Jorde till den fallande an-
delen inflyttade tjänstepigor och hembiträden från Bohuslän och
Vänerlänen där Göteborg skulle utgöra den alternativa arbetsmark-
naden. Skillnaden är dock stor andelsmässigt och här skulle krävas
en djupare analys för att förstå orsakssambanden. För övrigt borde
Jorde ha standardiserat dels för flyttströmmarnas storlek, dels för
utflyttningsområdets storlek för att man skulle kunna få en tillfred-
ställande bild av vilka regioner som var över- respektive underrepre-
senterade bland inflyttarna.

Rörligheten – den yrkesmässiga och sociala

Jorde analyserar även den interna mobiliteten bland de kvinnor som
var födda 1861 och kom till Stockholm när de var i 19–20-årsåldern
för att arbeta som tjänstepiga eller hembiträde. Här finner man att
den ”klassresa” som de flesta genomgår är från piga till husfru – dvs.
från ogift piga till gift husmor. Under de första fem åren (1880/81–
1885/86) var fortfarande samtliga 109 kvinnor tjänstpigor. Fem år
senare (1885/86–1990/91) var hälften fortfarande tjänstepigor me-
dan de övriga antingen hade bytt till ett annat yrke eller gift sig.
Under perioden 1890/91–1895/96 hade bilden ytterligare för-
stärkts i riktning mot giftermål. Hälften av de kvarboende hade nu
ingått äktenskap och arbetade inte längre som tjänstepigor. Efter
ytterligare fem år – dvs. 1895/96–1900/01 – dominerade de gifta
kvinnorna (”familiekvinnerne”) och det fåtal som skulle förbli
”trotjänarinnor” hade då klart utkristalliserat sig. Det tog således
15 till 20 år från det man kom till Stockholm innan den stora majo-
riteten hade gift sig och blivit hemmafruar under Stockholms
industrialiseringsskede. Då måste man även betänka att många av
de som kom i början av 1880-talet hade flyttat ut från Stockholm till
andra regioner och där genomgått olika typer av ”klassresor”.

INVANDRING FRÅN SEKELSKIFTET 1900 OCH FRAMÅT

Bruttoinvandringen till Stockholms stad ökade från sammanlagt
cirka 7 000 under 1800-talets sista decennium till 11–12 000 under
vart och ett av de tre första decennierna under 1900-talet. Därefter
ökade invandringen för att nå en första kulmen under 1940-talet
med mer än 32 000 invandrare. De flesta kom från de nordiska
grannländerna. Under hela perioden har det dock också kommit
kontingenter av invandrare från mera avlägsna länder. I boken Tu-
sen år av invandring utgiven 1998 har Ingvar Svanberg och Mattias
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Tydén beskrivit många av dessa grupper av invandrare och särskilt
visat på deras betydelse för den svenska kulturhistorien. För Stock-
holms del och under 1900-talet är det främst den judiska, ryska och
italienska invandringen som behandlas.

Två grupper av judiska invandrare i Stockholm

Under sista hälften av 1800-talet tilltog antisemitismen i Ryssland
och Polen (Svanberg & Tydén, s. 228). I kombination med svåra
ekonomiska förhållanden ledde detta till att miljoner judar från
1880-talet fram till första världskriget sökte sig västerut. En liten del
reste till Sverige. Antalet judar i Sverige ökade från omkring 4 000
vid sekelskiftet 1900 till 6 500 år 1930. Av dessa var nästan hälften
födda utomlands. De största grupperna kom från Ryssland (800),
Polen (700), Lettland (300), Tyskland (250) och Litauen (130).
Dessutom fanns mindre grupper utlandsfödda judar från bl.a. övri-
ga Norden, Centraleuropa och Estland. Nästan hälften av alla judar
i Sverige var bosatta i Stockholmsregionen år 1930.

Den svenska judenheten kring sekelskiftet 1900 bestod av två
socialt, religiöst och etniskt olika skikt. Dels fanns släkter som stam-
made från den tyskjudiska invandring som påbörjats under 1700-
talet, dels fanns gruppen fattiga judar som anlänt österifrån sedan
1800-talets mitt.

Svanberg och Tydén (s. 228) beskriver de båda skikten av judiska
familjer på följande sätt:

Den äldre svensk-judiska gruppen var vid sekelskiftet på väg att soci-
alt och kulturellt smälta in i det svenska samhället. Bland de judar
som vid tiden före och efter sekelskiftet 1900 var etablerade i det
svenska samhället fanns litteraturhistorikerna Henrik Schück och
Martin Lamm, ekonomen David Davidson, meteorologen Rubert
Rubenson, matematikern Ivar Bendixon och senare ekonomhistori-
kern Eli Heckscher. Bland författarna kan nämnas Oscar Levertin
och bland konstnärerna Ernst Josephson. Filmregissören Mauritz
Stiller av finskjudisk släkt invandrade 1905. Bokförläggare som fa-
miljen Bonnier hörde till tidens kulturpersonligheter. Av finansmän-
nen kan nämnas Louis Fraenckel (direktör vid Stockholms handels-
bank) och mecenater som Ernest Thiel.

Den nya gruppen judar var fattiga invandrare från Östeuropa, Bal-
tikum och Ryssland. De hade lämnat byar där det tidigare länge va-
rit möjligt att leva ett judiskt liv nästan oberoende av omgivningen.
Många av de nyinvandrade levde mycket fattigt den första tiden i
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Sverige. Man försörjde sig bl.a. på hantverk och det var vanligt att
männen drev gårdfarihandel. År 1920 hade 500 judar tillstånd för
gårdfarihandel. Med tiden kom dock även de östjudiska invand-
rarna att växa in i det svenska samhället och deras barn valde andra
yrken.

Vid tiden kring första världskriget minskade den judiska invand-
ringen från öst. Detta berodde på att de svenska invandringsbestäm-
melserna stramades åt som en effekt av en flyktingdebatt som bland
annat inriktats just på den judiska immigrationen.

Ryssar i stockholmsexil före revolutionen

Under 1900-talets första årtionde kom många ryssar till Stockholm,
som blev en exilort för oppositionella. Härifrån smugglades revolu-
tionär litteratur och vapen till Ryssland. År 1905 bildade exilryssar
en revolutionär klubb, i svensk översättning under namnet ”Nytta
och nöje”. Lenin, Stalin, Aleksandra Kollontaj och många fler var
tidvis bosatta i eller passerade Stockholm. Åtskilliga stannade bara
en kort tid, andra blev kvar under några år för att sedan återvända
till Ryssland efter revolutionen i februari 1917.

Under första världskriget kom det åtskilliga flyktingar från Ryss-
land och Finland. År 1915 fanns det cirka 1 500 ryssar, 700 finnar
och ett trettiotal polacker i Stockholm. Året därpå hade antalet rys-
sar ökat till nästan 9 000. Flera organisationer bildades och rysk-
språkig press publicerades av flyktingar. Det politiska arbetet avtog
emellertid under 1920-talet men den ryska kyrkan fick en viss renäs-
sans genom flyktingarna: under mellankrigstiden hade den ryska
församlingen mellan 500 och 1 000 medlemmar. Även från Finland
kom flyktingar som tillhörde den röda sidan. De flesta reste vidare
till Ryssland eller emigrerade till Nordamerika, men några blev kvar
i Stockholm.

Första utlänningslagen år 1914

År 1914 stiftade Sverige sin första utlänningslag som begränsade
rätten för utlänningar att vistas i landet. Det var inte bara Sverige
som slöt sina gränser vid krigsutbrottet. På kontinenten tvingades
utlänningar som tillhörde fiendeland att ge sig av, vilket gav upphov
till stora flyktingströmmar. Enligt den svenska utlänningslagen
kunde ingen utvisas om landet var avlägset beläget, om han eller hon
utvisats därifrån eller riskerade att straffas för politiska brott. Där-
med fastslogs asylrätten i svensk lag. Till Sverige kom i första hand
flyktingar från Ryssland, Finland, Norge, Tyskland och Danmark.
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Flera andra europeiska länder fanns dock representerade bland de
utlänningar som kom till Sverige under första världskriget. Under
det första krigsåret bosatte sig många flyktingar i Sverige, men efter-
hand minskade deras antal.

Efter första världskriget publicerade statistikkontoret i Stock-
holm en översikt över antalet utlänningar i huvudstaden. Det fram-
hölls att då ”främlingsfrågan långt framåt säkerligen kom-
mer att förbli aktuell, borde man icke längre dröja med en
officiell undersökning angående utlänningarna i huvudsta-
den”. Det dröjde emellertid ända in på 1960-talet innan nå-
gon hörsammade denna uppmaning till forskning (Svanberg
& Tydén, 1998).

Krigsbarn och studenter till Stockholm

Efter första världskriget började Röda Korset med krigs-
barnsverksamhet i Sverige. Det öppnades krigsbarnskolonier
runt om i landet, men främst i södra Sverige. Till Stockholm
kom många tyska barn och sammanlagt ett hundratal barn från
Baltikum, Ryssland och Tjeckoslovakien. Krigsbarnsmottagandet
pågick under en femårsperiod. En liknande verksamhet var inbjud-
ningar av studenter från de krigsdrabbade länderna att för en tid
vistas vid svenska universitet. Stockholms högskola tog emot ett
antal studenter från Österrike. Merparten av studenterna stannade
över sommaren och återvände på hösten till Österrike. Några blev
kvar för att fullfölja sina studier och blev så småningom permanent
bosatta i Sverige.

”Ett av de länder i Europa där främlingarnas antal är lägst”

I den av Statistiska Centralbyrån publicerade Folkräkningen 1910
heter det att Sverige fortfarande är ett av de länder i Europa där
främlingarnas antal är lägst. Av statistiken framgår att de största
grupperna var i fallande ordning födda i Norge, Finland, Danmark,
Amerika, Tyskland och England. En stor del av de utrikes födda i
början av 1900-talet var barn till utvandrade svenskar. Det gäller i
synnerhet de med födelseorter i Förenta Staterna, Norge, samt också
Danmark. Många av 1800-talets stora skaror av emigranter hade
börjat återvända hem. Utländska säsongsarbetare saknades däre-
mot i statistiken eftersom endast kyrkobokförda hade upptagits vid
folkräkningen.

”Ett av de länder i
Europa ’där främling-
arnas antal är lägst,
vilket väl delvis är att
tillskriva vårt lands
avlägsna läge’.”

Folkräkningen 1910.
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Italienska hantverkare och musiker

År 1900 fanns det 200 personer födda i Italien registrerade i Sverige,
men tio år senare vard det 335 personer. Italienarna var därmed åt-
tonde största utländska medborgarskapsgrupp vid denna tid. Under
hela 1800-talet hade åtskilliga italienska musikanter och försäljare
besökt Sverige. De rörde sig framförallt i mellersta Sverige, främst i

Stockholm och sökte sin försörjning främst som musiker
och hantverkare, såsom stuckatörer och mosaikläggare.
I Stockholm utvecklades ett par samlade bosättningar på
Södermalm (Svanberg & Tydén, s. 246).

Den första föreningen för stockholmsitalienare grunda-
des 1906 och fungerade som hjälpkassa för behövande. Ita-
lienarna drev också en svensk-katolsk skola där barnen
gick. Många italienare kom redan i första generationen att
gifta sig med svenskar. Andra återvände så småningom hem
efter några år i Sverige, men de som blev kvar fortsatte sina
verksamheter långt in under 1900-talet. Italienska stucka-

törer dekorerade många av sekelskiftets byggnader i Stockholm.
Svanberg och Tydén uppger att de italienska musikerna utgjorde en
kategori arbetskraft som blev mycket omdebatterad och som bidrog
till diskussionen om att stänga gränserna för utländsk invandring.
Det svenska musikerförbundet var exempelvis emot deras verksam-
het eftersom de konkurrerade om spelplatser på restauranger och
andra ställen.

Sammanfattningsvis pekar Svanberg och Tydén på att det tidiga
1900-talets invandring till Stockholm från länder bortom närområ-
det ofta inledningsvis gick till bestämda nischer på arbetsmarknaden
för att i nästa generation innebära en breddning av yrkesvalet.

DEN STORA EMIGRATIONEN MELLAN 1880 OCH 1910

Stockholms befolkningsutbyte med utlandet har i regel varit av liten
betydelse för stadens befolkningsutveckling i jämförelse med den in-
rikes inflyttningen. Endast under några enstaka år under 1890-talet
var emigrationen – framför allt till Amerika – av sådan omfattning,
att förlusterna påverkade stadens demografiska utveckling i högre
grad än inrikesflyttningarna.

Ändå är emigrationen ett väsentligt inslag i stadens historia. Un-
der sista halvan av 1800-talet utvandrade sammanlagt cirka 50 000
människor från huvudstaden. Av dessa utvandrade 35 000 under

”Trots den katolska
bakgrunden kom
många italienare redan
i första generationen
att gifta sig med
svenskar.”

–Svanberg & Tydén, 1998.
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1800-talets sista två decennier. Under det första decenniet på 1900-
talet utvandrade 16 000 personer från Stockholm, under de två föl-
jande ungefär 11 000 personer vardera. Under hela 1930-talet emi-
grerade bara 7 000 personer från Stockholm (Nilsson, 1970).

Tre av fyra emigrerade till Nordamerika

Utvandringen till länder utanför Nordamerika har alltid varit rela-
tivt större från Stockholm än från riket i övrigt. Medan Nordameri-
kas andel av emigranterna från Sverige under perioden 1880–1910
var helt dominerande och utgjorde 85 procent, var motsvarande
procenttal för Stockholm bara 75 procent. Ändå var det mer än
60 000 personer som emigrerade från Stockholm till USA under de
hundra åren mellan 1850 och 1950, fördelade tämligen lika mellan
de två århundradena. Den icke-nordamerikanska utvandringen gick
nästan uteslutande till europeiska länder med undantag för åren
1890–91, då kontingenter om sammanlagt 700 stockholmare emi-
grerade till Brasilien. Medan omfattningen av emigrationen till
Nordamerika varierade med fluktuationerna inom svenskt och ame-
rikanskt näringsliv, visade utvandringen till övriga länder ett relativt
oberoende av konjunkturerna. Fred Nilssons avhandling ”Emigra-
tionen från Stockholm till Nordamerika” utgavs 1970 och behand-
lar främst perioden 1880–1893. En del statistik redovisas emellertid
som avser senare perioder.

Kvinnorna emigrerade oberoende av konjunkturen

Genomsnittligt utvandrade till Nordamerika något färre kvinnor än
män under perioden kring förra sekelskiftet. Kvinnornas utvandring
uppvisar mindre fluktuationer från år till år än männens. De tycks
ha varit mindre beroende av de växlande konjunkturerna än män-
nen. De ogiftas andel av emigranterna var i genomsnitt hela 80 pro-
cent men under år med stegrad utvandring ökade de giftas andel av
emigranterna. Åldersklasserna mellan 15 och 35 år dominerade
bland emigranterna – de utgjorde uppemot 70–80 procent. Männen
tycks genomsnittligt ha utvandrat vid något yngre ålder än kvin-
norna.

”Through-traffic” eller ej?

En central frågeställning i Fred Nilssons undersökning är, huruvida
utvandringen från Stockholm var en through-traffic eller ej. Hypote-
sen, som tycks få ett visst stöd, var att man först flyttade från lands-
orten till Stockholm, sedan vidare till annat land. Cirka 3/4 av ut-
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vandrarna från två specialstuderade församlingar i Stockholm
(Klara och Katarina) vid slutet av 1800-talet var inte födda i Stock-
holm. Av de manliga emigranterna var de till huvudstaden inflyttade
cirka 6 procent fler än motsvarande kategori av dessa församlingars
totalbefolkning. Skillnaden vad gäller kvinnorna var ännu större,
cirka 16 procent. Av de icke-stockholmsfödda hade dock endast en

av fem vistats i staden mindre än två år före utvandringen.
Den detaljerade undersökningen av emigranternas födelse-
orter visar, att de kom från i stort sett samma områden som
andra inflyttare. Klart överrepresenterade bland emigrant-
erna från Stockholm var dock folk som var födda i Små-
lands, Älvsborgs och Värmlands län. Gemensamt för dessa
län var, att de alla hade en liten andel som var födda i en
stad bland dem som flyttat till Stockholm. Den slutsats
som Nilsson drar, är att folk med ett mer utpräglat lantligt
ursprung hade en större benägenhet att utvandra från
Stockholm än sådana som från början var stadsbor.

Ett annat samband konstateras mellan å ena sidan
hemlänens emigration och de som flyttat till huvudstaden.
Den positiva rangkorrelationen beräknades till 0,86. Vi-

dare är det tydligt, att de län, som hade en relativt stark emigrations-
frekvens bland inflyttarna i Stockholm, återfinns bland de län, vilka
över huvud taget uppvisar stora flyttningsförluster. Förklaringen till
det här kan enligt Fred Nilsson sökas i två samverkande faktorer.
För det första kan existenssvårigheterna i avfolkningslänen ha ver-
kat selektivt. Med stigande överbefolkning och arbetslöshet följde
ett ökat antal personer bland utflyttarna, vilka drivna av hotet om
svält och nöd på vinst och förlust sökte finna bärgning på annat håll,
t.ex. i huvudstaden. Denna kategori hade i praktiken haft små möj-
ligheter att välja ”rätt” tidpunkt för flyttningen, lönande sysselsätt-
ningar, goda bostäder eller på annat sätt planera för en framtid i
Stockholm. För många av dessa skulle således emigration vara ett
sätt att skapa sig en bättre försörjning.

Hantverkare och pigor utvandrade

Emigranterna från Stockholm till Amerika kring förra sekelskiftet
var klart överrepresenterade inom industri och hantverk, husligt ar-
bete och diversearbete. Amerika hade däremot ringa attraktions-
kraft på stockholmare sysselsatta inom handel, samfärdsel, allmän
förvaltning och fria yrken. Särskilt låg emigrationsfrekvens upp-
visade anställda i offentlig verksamhet, såsom järnvägs-, post-

”Pigornas höga emigra-
tionsfrekvens samman-
hänger säkerligen med
ett konstant ekono-
miskt betryck, vidriga
arbetsförhållanden och
social nedvärdering
samt stor geografisk
rörlighet.”

–Fred Nilsson, 1970, s. 243.
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och telegrafpersonal. Arbetskonflikter, lönesänkningar, arbetslöshet
bland vissa yrkesgrupper och allmänna konjunktursvårigheter hade
betydelse för emigrationsfrekvensen. Mest påfallande framgår detta
i fråga om den vissa år mycket höga emigrationsintensiteten för me-
tallarbetare, byggnadsarbetare, skomakare, skräddare och sömmer-
skor.

Sysselsatta inom industri- och hantverksbranscher, som därmed
haft relativt stabila konjunkturer, som den grafiska industrin, den
kemisk-tekniska industrin, och livsmedelsindustrin (med undantag
för bagerinäringen) emigrerade i liten utsträckning från Stockholm.

I Klara församling dominerade pigorna kraftigt bland utvand-
rarna. De utgjordes i sin tur till cirka 90 procent av tidigare inflyt-
tade till huvudstaden. Även diversearbetarna hade en hög emigra-
tionsfrekvens.

I Småland och på Öland födda (huvudpersoner), vilka från Klara och Kata-
rina församlingar i Stockholm 1884, 1887 och 1891 utvandrade till Nord-
amerika. Spridning med hänsyn till födelseförsamling. Varje prick markerar
en person. Syftet med denna minst sagt detaljerade kartering var att klarlägga
om sambandet som – på länsnivå – visat att en hög emigrationsfrekvens också
motsvarades av hög emigration för dem som först flyttat till Stockholm också
gällde på lokal nivå. Nilssons kartering på sockennivå tyder emellertid på att
detta samband var svagare på lokal nivå. Källa: Nilsson 1970.
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Nästan alla emigranter var arbetare

Av emigranterna från Stockholm var således 90 procent arbetare, de
flesta utan fackutbildning. Ser man till den geografiska härkomsten
visar det sig att arbetargruppen som emigrerade hade en större andel
bland de inflyttade än bland de infödda. De yrkesutbildade arbetar-
na var dock i högre grad stockholmsfödda. Medan genomsnittligt
endast varannan av de stockholmsfödda saknade yrkesutbildning,
var två av tre inflyttare att hänföra till denna kategori. Andelen ut-
vandrade tjänstemän var större bland de infödda än bland de inflyt-
tade.

Det är således uppenbart att de bristande möjligheterna till för-
sörjning var en av huvuddrivkrafterna till att folk lämnade landet,
påpekar Nilsson (op cit). Författaren har därför kartlagt arbetsmark-
nadsläget i Stockholm för de kategorier som dominerat emigrant-
strömmen därifrån. Även om arbetslösheten under hela perioden
varit hög, så förelåg tydliga variationer mellan olika år. Markanta
vågdalar i sysselsättning noteras i början av 1890-talet, speciellt
inom metallindustrin. För 1800-talet ovanligt omfattande arbets-
löshet inträffade i Stockholm under åren 1886–88 samt 1891–92.
Särskilt hårt tycks byggnadsarbetarindustrin ha drabbats vid dessa
tillfällen, men även skrädderiarbetare och skomakeriarbetare. Nils-
son konstaterar att just dessa yrkesgrupper kännetecknas av hög
utvandringsfrekvens under dessa år.

Troligen var det dock inte själva arbetslösheten som var den di-
rekta orsaken till de höga utvandringstalen 1886–88 och 1891–92.
Även de som hade arbete observerade samhällets och det svenska
näringslivets oförmåga att skapa drägligare existensvillkor för alla.
För många gav de styrandes attityd knappast anledning att tro på
några snabba förändringar till det bättre.

”1891–92, strejkernas, demonstrationernas, militärupprorets
och poliskravallernas år, var arbetslösheten bara en av de
akuta missnöjesanledningar, som drev folk att lämna
landet. Krisen och strejkerna kulminerade under 1890-talets
första två år. Sammanlagt utvandrade under dessa båda år
cirka 6 700 personer från Stockholm.”

–Fred Nilsson, 1970.
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Få av de socialt mest utsatta valde att utvandra

Endast några enstaka fall av utvandring av ogifta mödrar med utom-
äktenskapliga barn har kunnat noteras. Exempelvis var 9 ogifta av
de 27 mödrar som utvandrade från Katarina 1891. Också tidigare
straffade personer förekommer i materialet, men utgjorde inte vid
något av de undersökta åren över en procent av samtliga emigranter.
Med tanke på den stora andelen utomäktenskapliga barn som då
fanns i Stockholm, är antalet fosterbarn och barnhusbarn bland ut-
vandrarna ganska litet. Det bekräftar intrycket av att de grupper,
som levde på den socialt och ekonomiskt allra lägsta nivån var un-
derrepresenterade bland emigranterna från Stockholm.

Ännu under 1900-talets första decennium låg emigrationen till
USA från Stockholm på i genomsnitt mer än 1 000 personer per år.
Under de kommande tjugo åren halverades den årliga utvandringen
till Nordamerika och nådde mycket låga tal under 1930-talet för att
åter öka något efter krigsslutet.

Många av de kvinnor
som flyttade till Stock-
holm tog arbete inom
hushållsektorn. Många
av dessa kom att gifta
sig och bli hemmafruar.
Hembiträdeskarriären
var ett sätt att etablera
sig – åtminstone kort-
siktigt – på Stockholms
arbetsmarknad. Foto:
Stockholms Stads-
museum.
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Slussen passeras av ett typiskt flyttlass kring 1930.
Foto: Stockholms Stadsmuseum.
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1926–1950
xxxxx

Flyttningar under
befolkningskris och babyboom

MÅNGA SMÅLANDSFLICKOR OCH VÄRMLANDSFLICKOR I STOCKHOLM

Statistikern Erland von Hofsten (1940) konstaterar att bland flytt-
arna under 1920- och 30-talen överväger kvinnorna, och bland dem
utgör hembiträdena en stor andel. von Hofsten skriver att varje år
lockas ett stort antal landsbygdsflickor genom annonser i lands-
ortspressen, genom kamrater och på annat sätt, in till hembiträdes-
platser i städernas välsituerade familjer. Statistiken pekar på att
många kom från mindre bördiga småbruksområden, belägna långt
från de större städerna.

Däremot rekryterades hembiträdeskåren i mindre utsträckning
från t.ex. Skåne, Östergötland och Västergötland. Trots en ständig
ström av hembiträden till Stockholm var det brist på hembiträden.
Detta berodde till stor del på att många flickor förblev hembiträden
endast under en kort tid. Så fort något tillfälle yppade sig, övergick
de till ett annat yrke. Många landsbygdskvinnor tog också plats i
restaurangbranschen samt inom textilindustrin och annan industri
med dominans av kvinnlig arbetskraft.

I Stockholm hör man oftast talas om ”smålandsflickor”, ”värmlands-
flickor” och ”norrlandsflickor”.

Det är säkerligen mycket vanligt, att det just är i samband med ”exi-
sen”, som männen kommer i kontakt med ett stadsyrke, vari de sedan
förblir, skriver von Hofsten.

I fråga om den manliga arbetskraften framhåller von Hofsten den
stora roll, som Stockholms liksom flera andra städers byggnads-
verksamhet spelar för att suga till sig arbetskraft. Liksom tidigare
var det vid byggen av olika slag, som landsbygdens outbildade ar-
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betskraft i första hand fick sysselsättning för att därpå eventuellt
flyttas över till andra arbetsområden. von Hofsten påpekar också att
värnpliktstjänstgöringen med förläggning i Stockholm ofta blev
starten på en yrkeskarriär i huvudstaden för de yngre männen.

Flyttningar inom olika delar av Sverige

Det fanns i början av 1900-talet inte så mycket statistik
som kunde belysa skillnaderna i flyttningsförhållan-
dena mellan olika delar av riket. En viss vägledning har
man dock av folkräkningarnas födelseortsstatistik. Vid
varje folkräkning sammanställdes uppgifter över be-
folkningens födelseort och bostadsort. Därigenom kan
man alltså få reda på vart de personer tagit vägen, som
fötts inom ett visst område och som lever kvar inom
Sverige.

De båda kartorna som reproducerats från von Hof-
sten (1940) visar på de flyttningsrörelser mellan Sveri-

ges län, som registreras i födelseortsstatistiken. Den första kartan
avser år 1900 och visar hur befolkningsströmmar från olika delar av
Sverige intill detta år gått till Stockholm. Särskilt påtaglig är som vi

Flyttningsrörelserna
mellan svenska län
per år intill 1900 res-
pektive intill 1930.
Uppgifterna grundas
på födelseortsstatisti-
ken för respektive år.
Källa: von Hofsten,
1940.

”Trots den ständiga ström-
men av hembiträden från
landsbygden och till städ-
erna är städernas brist på
hembiträden allmänt känd
och ofta omvittnad.”

–von Hofsten, 1940.
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tidigare visat strömmen från Kalmar län, som samtidigt utgjorde ett
utpräglat emigrationsområde. Däremot hade det inte förekommit
någon nämnvärd folkströmning från Norrlandslänen till Stock-
holm. I stället finner man då en ganska stor folkströmning mot
Norrland. Utflyttningsområden med många utgående pilar är det
nyssnämnda Kalmar län samt Värmlands, Älvsborgs och Kristian-
stads m.fl. län.

Den andra kartan, som är grundad på 1930 års födelseortssta-
tistik, visar delvis samma bild av flyttningarna som den föregående
kartan. Vid närmare påseende finner man dock skillnader. Flytt-
ningströmmen mot Norrland har bytts till en kraftig ström i sydlig
riktning. Framför allt är det Stockholm, som mottar ett kraftigt folk-
mängdstillskott norrifrån. Av denna karta framgår ännu tydligare
än av den förra, att inflyttningen till Stockholm kom från hela lan-
det. Göteborg och städerna i Malmöhus län är tydligen andra in-
flyttningsmål av stor betydelse, men de till dessa orter inflyttade
kom huvudsakligen från den närmaste omgivningen.

Vid krigsutbrottet vände flyttströmmen tillbaka till landsbygden

Redan en kort tid efter krigsutbrottet 1939 fanns det tecken, som
tydde på att inflyttningen till städerna började avstanna. von Hof-
sten kunde med statistik fram t.o.m. april 1940 visa att en ganska
avsevärd del av de människor, som under de senaste årens högkon-
junktur flyttat in till städerna, nu börjat flytta tillbaka till landsbyg-
den. I följande tabell anges flyttningsvinsten eller flyttningsförlusten
för varje månad år 1939 och för den vid skrivtillfället gångna delen
av år 1940:

Tabell 8. Flyttningsvinst (+) eller flyttningsförlust (-) för
Stockholm januari 1939 – april 1940. Källa: von Hofsten,
1940, s. 41.

1939 1940 1939

Januari +26 -35 Juli +686
Februari +489 -93 Augusti +1 147
Mars +549 -13 September +252
April +353 -444 Oktober +1 398
Maj +583 November +3 497
Juni +572 December +318
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Skillnaden mellan april 1939 och april 1940 var som synes avse-
värd: Det första året en flyttningsvinst på 353, följande år en flytt-
ningsförlust på 444.

Från sin utsiktspunkt under sommaren 1940, när von Hofsten
satt och skrev sin Småskrift i Studentföreningen Verdandis serie med
titeln ”Hur den svenska landsbygden avfolkas” kunde han inte sia
om hur kriget i fortsättningen skulle komma att påverka befolk-
ningsförändringarna i Sverige:

Så mycket är emellertid säkert, att även om den nu inledda återflytt-
ningen från städerna till landsbygden blir både långvarig och omfat-
tande, så kommer den säkerligen att upphöra, om vi blott en gång
åter får uppleva ”normala förhållanden”. Landsbygdens avfolkning
kommer då att sätta i gång med förnyad kraft, men på grund av det
minskade barnantalet kommer utgångsläget då att vara sämre än vid
krigets början.

AVHANDLING OM VÄSTMANLÄNNINGAR I STOCKHOLM ÅR 1930

Enligt födelseortsstatistiken i Folkräkningen 1930 var drygt nio
procent av befolkningen i Stockholms stad född i Västmanlands län.
Dessa inflyttade västmanlänningar blev huvudpersoner i en avhand-
ling vid Chicago-universitetet av Jane Moore och som publicerades
1938. Jane Moore hade fått möjlighet att utnyttja det unika svenska
folkräkningsmaterialet, som helt saknade motsvarighet i Förenta
Staterna. I förordet skriver en av hennes handledare:

Befolkningens fördelning på olika platser har alltid varit viktig. Det
är t.o.m. mera betydelsefullt idag, i och med den lätthet som männi-
skor nu förflyttar sig, med hjälp av nya transportmedel. Ofta bor och
röstar dagens medborgare i en socken och arbetar i en annan, eller
också tar arbetet honom till många olika platser.

Befolkningens omflyttning inom ett land är således komplex. Vi
behöver veta mer om det. Vår kunskap om befolkningen har vuxit
när det gäller faser i livet som födelsetal, dödstal, tillväxttakt, familje-
storlek och yrkesfördelning. Men trots komplexiteten i intern migra-
tion, pekar allt på att detta område i ökande utsträckning kommer att
få ökad uppmärksamhet av samhällsvetare i framtiden. För att be-
handla ett sådant komplext ämne krävs det att det bryts ner på
specialundersökningar. Författaren till denna avhandling har valt ett
sådant studiefält, nämligen den inverkan flyttarens födelseort har för
valet av inflyttningsregion. Och den roll likheten i regional omgiv-
ning spelar för anpassningen på den nya orten.
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Så skrev professor William Fielding Ogburn i förordet till Jane
Moores avhandling “Cityward Migration. Swedish data”(1938).
Moore tillbringade ett år i Stockholm för att under Dorothy Swaine
Thomas’ ledning samla in data om migration från Västmanlands län
till Stockholm.

Folkräkningsmaterialet gav information om tre tidpunkter i mi-
grationsprocessen; födelseort, bostadsort 1930 och bostadsort när-
mast före 1930. Dessa data noterades från folkräkningsblanketten
för samtliga personer bosatta i Stockholm 1930 och som var födda
i Västmanlands län. Sammantaget utgjorde dessa inflyttare således
nästan en tiondel av Stockholms dåtida befolkning, eller 15 000 per-
soner.

De ortstyper som användes i undersökningen följde Myrdals
klassificering: städer samt tre typer av landsbygdsförsamlingar;
jordbruksbygd, blandad landsbygd samt industrialiserad landsbygd.
Klassificeringen byggde på fastighetstaxeringens fördelning på jord-
bruksfastighet respektive annan fastighet.

Svenskt folkräkningsmaterial indata i amerikansk avhandling

”Författarens undersökningsmetod är rigorös. För att uppnå
detta var det nödvändigt att ha ett stort statistiskt urval av
olika typer av födelseorter och inflyttningsorter. Sådana data
är efterfrågade i Förenta Staterna. Det finns emellertid ett
land där det finns att tillgå. I Sverige är detta material till-
gängligt genom registerkort, vilka efter ett stort arbete sort-
erades i kategorier lämpliga för att göra analysen. Med denna
statistik kunde författaren bevisa sina teser och därigenom
bidra till exakt och reliabel kunskap om migrationsmönster
som var okända tidigare. Upptäckten kommer att bli be-
tydelsefull för befolkningssociologin och praktiskt värdefull
för fortsatta vetenskapliga studier på detta område i Förenta
Staterna. Vetenskap växer genom nytillskott. Denna forsk-
ning om migration till staden bidrar med sådant tillskott.”

Ur Förordet till Moore, 1938
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Stegvis flyttning ett centralt tema

Flyttarnas anpassning till den ortstyp som de fötts i och där de bodde
under den uppväxt då de formades, antas i Moores studie vara en
faktor som har betydelse för migrationsprocessen. Skillnaderna i an-
passning antas grovt kunna skildras med typ av födelseort. Hypote-
sen är att ju mer två orter liknar varandra i industrialiseringsgrad,

desto lättare går befolkningsflödena dem emellan. Därför
är det största tänkbara steget för flyttning direkt mellan
jordbruksbygd och storstad. Hypotesen är att de som är
födda i en jordbruksdominerad bygd och som bosatt sig i
en storstad som Stockholm i stor utsträckning har bott en
tid i en annan stad före inflyttningen. Denna stegvisa flytt-
ning är ett centralt tema i avhandlingen.

Ett sätt att pröva hypotesen skulle vara att visa att an-
delen inflyttare födda i jordbruksbygd är lägre i storstaden
Stockholm än i andra regiontyper.

Moore kunde uppskatta att en femtedel av alla som var
födda i Västmanland och bosatta någonstans i Sverige var
födda i städer. Av de återstående fyra femtedelarna var
hälften födda i jordbruksbygder och hälften på andra
landsbygder. För de inflyttade till Stockholm födda i Väst-
manland, var bara en tredjedel födda på landsbygden
– någon av de tre typerna och resten eller hela två tredje-
delar i en stad. Slutsatsen var att ju mer födelseorten lik-
nade Stockholm i grad av industrialisering, desto större
var också andelen inflyttade bosatta i Stockholm.

Den senaste bostadsorten före inflyttning till Stockholm var för
12 procent en förort till Stockholm. Av resten hade 44 procent-
enheter flyttat från en stad, 29 procentenheter från en blandad eller
industrialiserad landsbygd och 14 procentenheter från en jord-
bruksbygd.

Få flyttade direkt från landsbygd till storstad

Frågan är då hur stor andelen är som flyttar direkt från sin födelse-
bygd i Västmanland till Stockholm. Denna undersökning gjordes
för tre inflyttarkohorter – från perioden 1860–1921, 1921–27 och
1928–30. Det visade sig att av alla som flyttade från en stad var an-
delen flyttare direkt från födelseorten mellan 54 och 61 procent be-
roende på inflyttningsperiod. Andelen direktflyttare från födelse-
orten var mellan 35 och 43 procent av alla som flyttat in från en

”Trots den troligen
starkare ekonomiska
’push’ och ’pull’ som
påverkar befolkningen
i jordbruksbygderna
jämfört med stadsbe-
folkningen, är skillna-
den i industrialiserings
grad eller i bredare
mening i kulturell nivå
mellan olika ortstyper
och Stockholm mer
avgörande för migra-
tionens storlek.”

–Moore, 1938, s. 57.
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blandad eller industrilandsbygd. Slutligen var direktflyttarna från
födelseorten mellan 14 och 25 procent av inflyttarna från jord-
bruksbygden. Andelen direktflyttare från födelseorten var således
minst två gånger större bland dem som kom från en stad än motsvar-
ande från jordbruksbygd.

Konklusionen från denna inledande analys var att trots den troli-
gen starkare ekonomiska push och pull som påverkar befolk-
ningen i jordbruksbygderna än stadsbefolkningen, är skillna-
den i industrialiseringsgrad eller i bredare mening i kulturell
nivå mellan olika ortstyper och Stockholm mer avgörande för
migrationens storlek.

När det gäller utbildningsnivå bland inflyttarna visar det
sig att inflyttare födda i städer oavsett kön, ålder och in-
flyttningsår, hade av storleksordningen 10–20 procenten-
heter fler utbildning över folkskolan än de som var födda på
landet. Dessa inflyttare från städer hade därmed en utbild-
ningsnivå som låg nära samtliga stockholmare. Moores slut-
sats är att varje ortstyp som inflyttarna är födda i bidrar på
sitt distinkta sätt till utbildningsnivån för hela Stockholms be-
folkning.

År 1930 hade 12 procent av alla de medelålders männen bosatta
i Stockholm gymnasieutbildning, knappt två procent av kvinnorna.
Av inflyttade män från Västmanland i samma ålder hade bara två
procent av dem som var födda i jordbruksbygd studentexamen, nio
procent av dem som var födda i industribygd och 13 procent av dem
som var födda i städer. För inflyttade kvinnor födda i städer var an-
delen med studentexamen emellertid högre än för infödda
stockholmskor (3,5 procent), vilket kan tyda på att de sökt sig till
Stockholm för att skaffa sig högre utbildning.

INFLYTTARE BILDAR TRÄDGÅRDMÄSTERIKLUSTRET I TUNGELSTA

Jane Moore’s strikta statistiska analys av inflyttningen till Stock-
holm antyder att inflyttarna knappast tillförde Stockholmsregionen
några nya kompetenser, mätt som formell utbildning. Med helt an-
dra undersökningsmetoder kan man få en mera nyanserad och korri-
gerad bild: Under 1930-talet utgav förlaget Svenskt Porträttarkiv i
Halmstad en serie ”Porträttböcker med biografier”. De innehåller
precis detta, dvs. förteckningar över personer inom något bestämt
yrkesområde avbildade i svartvita fotografiska porträtt och för-
sedda med kortfattade men ändå ganska uttömmande biografier. År

“70 procent av män-
nen och 80 procent
av kvinnorna som
flyttat från Västman-
land till Stockholm
före 1930 saknade
utbildning utöver
folkskola.”

–Moore, 1938,
s. 79.
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1938 publicerades en sådan porträttbok över Affärs- och industriid-
kare i Stockholm med omnejd. Den innehåller mer än 1 200 av den
tidens viktigaste företagare i Stockholmstrakten, ordentligt för-
tecknade i bokstavsordning: från Gustaf Henry Abrahamsson, som
var född 1898 i Kalmar och sedan 1931 varit VD i All Express AB,
till Nils Erik Östman, som föddes 1895 i Stockholm och sedan 1920
ägare av ett annat åkeri, Kungsholms Expressbyrå. Bakom varje
porträttgalleri stod ett omfattande arbete av förlagets ackvisitörer.
I förordet framhåller redaktören att: ”Stor omsorg har nedlagts på
att få de biografiska uppgifterna utförliga och korrekta så att någon
berättigad kritik ej skall kunna framställas i detta avseende”.

Boken tar upp ett 20-tal affärs- och industriidkare i Haninge-
bygden på Södertörn, nästan allihop var trädgårdsmästare i Tungel-
sta (Glimtar från Haningebygden 2002). Det ger en bra inblick i hur
nyföretagandet gick till i en av den tidens viktigaste näringsgrenar i
Stockholms utkanter. I dagens näringsliv talar man gärna om att ut-
veckla industriella kluster, där företag inom näraliggande verksam-
heter etablerar sig i närheten av varandra för att dra nytta av den
teknik och den kompetens som de har gemensamt. Man kan säga att
trädgårdsmästerierna i Tungelsta bildade ett sådant kluster redan på
1910–20-talet, även om det förstås inte skulle fallit någon in att an-
vända den benämningen på den tiden. Hur som helst ger biogra-
fierna över grundarna av detta kluster i Tungelsta oss en bild av hur
det kom sig att det växte sig så starkt och uthålligt ända in i vår tid.
På 1930-talet fanns det sammanlagt ett 90-tal Tungelstaodlare, de
flesta ganska små företag med produktion av luktärtor och grönsa-
ker. Idag finns det ett 20-tal aktiva odlare med olika specialiseringar.

Praktik från många håll i landet

Nästan hela den första generationen trädgårdsidkare etablerade sig
i Tungelsta efter en lång yrkespraktik på många håll i landet. Prak-
tiskt taget alla flyttade således till Tungelsta i mogen ålder. Flera av
dem var uppvuxna någonstans i Mälardalen, som t.ex. Herbert
Palmquist, som var född 1893 i Haga i Uppland och före etable-
ringen i Tungelsta 1929 arbetat i faderns handelsträdgård i Saltsjö-
Duvnäs. Karl Pettersson som köpte Björkhaga 1924 var född 40 år
tidigare i Irsta utanför Västerås. Några hade vuxit upp i västra Sve-
rige, som Oscar Andersson som var född 1880 i Kyrketorp i Väster-
götland och August Andersson på Frideborg som var född 1871 i
Väse utanför Karlstad. Oscar Andersson hade redan som 14-åring
kommit från Västergötland till Häringe slott på Södertörn för att
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lära sig trädgårdsskötsel under ett par år. Just August Andersson till-
hörde pionjärerna som etablerade sig i Tungelsta 1912 efter en lång
lärlings- och yrkesbana. Som blott 11-åring började han hjälpa till i
trädgården Håkansbol hemma i Värmland, flyttade sedan vid 15 års
ålder till en handelsträdgård i Örebro där han stannade i fem år.
Efter ett knappt år vid Sjöholms slott i Sörmland fick han chansen att
praktisera under två år vid Svenska trädgårdsföreningens skola vid
Rosendal. Vid 26 års ålder fick han anställning som trädgårdsmäs-
tare vid Löberöds slott i Skåne, men redan efter ett år där sökte han
sig tillbaka till Närke, nu till Säbylunds säteri. Efter fyra år där flyt-
tade han till Gästrikland för att bli ansvarig för trädgården vid Sand-
vikens Järnverk. Detta arbete höll han fast vid i nio år, tills han 1912
bestämde sig för att starta eget i Tungelsta. Då, vid 51 års ålder hade
han således redan fyra decenniers yrkeserfarenhet bakom sig hos åt-
minstone sex olika arbetsgivare.

En annan pionjär var Carl Albert Carlsson, som var född 1874 i
Närkes Kil och som etablerade sig i Tungelsta 1915. Han började i
yrket som 19-åring på Aspa bruk i hemtrakterna, därefter en kort tid
vid Stora Djulö gård i Sörmland. Efter en ettårig trädgårdsskola tog
han tjänst som trädgårdsmästare först vid Farsta gård i Gustafsberg
under fem år, vid Stjärnsunds slott hemma i Närke under sju år och
sedan i tre år som privat trädgårdsmästare hos en professorsfamilj i
Djursholm. När han året därpå köpte Vallåkra i Tungelsta var han
40 år gammal och hade mer än 20 års yrkeserfarenhet i bagaget.

De flesta av den första generationen trädgårdsmästare i Tungelsta

Tungelsta stations-
samhälle och
trädgårdsnäringen
började utvecklas
sedan Nynäsbanan
öppnats år 1901.
Foto: Carl A Nilsson.
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hade således en lång praktik bakom sig, 25–35 år är snarare regel än
undantag. Många av dem hade också gått ett eller ett par års träd-
gårdsskola. Bland de yngsta nystartarna på den tiden var Gillis
Wiger, som etablerade Aspnäs Handelsträdgård vid bara 22 års ål-
der. Han var född i Månsarp i Småland men hade redan vid 17 års
ålder kommit för att arbeta som lärling i Tungelsta – för övrigt efter
en treårig praktik i en trädgård i Sollentuna.

Slotten och herresätena runt om i Mälardalen och i södra Sve-
rige erbjöd en bra – om uttrycket tillåts – plantskola för många av
de unga män som ville bli trädgårdsmästare. Den tidigare nämnde
Oscar Andersson som på 1930-talet ägde Solberget började således
arbeta på Häringe vid 24 års ålder. Ivar Bremberg arbetade först
hemma hos fadern Gustaf på Björkbackens handelsträdgård under
nio år från 14-årsåldern, och tog sedan tjänst först på Sandemars
slott och senare på Prins Eugens Waldemarsudde. Både Theodor
Nilsson, som etablerade sig vid Skogs-Ekeby redan 1911 och Hjal-
mar Pettersson som startade Rosenborgs Handelsträdgård 1917
hade arbetat ett par år vid Haga slott innan de flyttade till Tungelsta.

Bland alla de trädgårdsmästare som presenteras som affärs- och
industridkare med porträtt och biografi är det endast en kvinna. Det
är Anna Zetterlund som var född i Jämtland 1912 och som hade gift
sig med N.G. Zetterlund. När maken som startade en handelsträd-
gård 1922 med sitt eget namn vid Fågelsången avled i början av
1930-talet, tog hans efterlevande hustru över företaget. I biografier-
na för de manliga trädgårdsmästarna nämns deras fruars namn och
födelseort, men inget om deras bakgrund, trots att de sannolikt del-
tog högst aktivt i familjeföretaget.

Utlandspraktik i bagaget

Några få av trädgårdsmästarna hade också sökt sig utomlands för
att hämta hem erfarenheter av trädgårdmästeri. Det gäller t.ex.
Folke Asp, som var född i Linköping 1888 och först gick igenom
Trädgårdsföreningens treåriga skola och sedan var elev vid Bergian-
ska trädgården i två år innan han åkte till Tyskland under ett par år.
Efter många olika anställningar, bl.a. vid Linnéträdgården i Uppsala
köpte han Solliden i Tungelsta. Då var han drygt 40 år gammal.
Även Carl Genitz, som var från Blekinge och som köpte Fridhem
1935 hade i sin ungdom praktiserat några år i Tyskland. När han vid
66 års ålder startade i Tungelsta hade han hunnit med att driva tre
trädgårdar på helt andra ställen, den första i Grytnäs i Dalarna, den
andra i Hässelby Villastad under nästan 25 år och den tredje på ar-
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rende i Knivsta under 1933–35. Sonen Torsten Genitz gick i lära hos
fadern under Hässelbytiden och tog över trädgårdsmästeriet där när
fadern flyttade till Knivsta.

Sammantaget ger inventeringen i Svenskt Porträttgalleri från
1938 bilden av de första generationerna trädgårdsmästare i Tungel-
sta som alla var väl utbildade i yrket och med lång erfarenhet från
många olika trädgårdar och arbetsgivare runt om i landet. Många
hade fått börja som lärlingar redan före 15 års ålder.

När möjligheten öppnade sig att genom tomtbolaget Hem på
Landet köpa egen mark ute på Södertörn hade de samlat på sig så
mycket mänskligt, och kanske också penningmässigt kapital, att de
vågade ta steget till egenföretagare. Framgångarna för pionjärerna i
Tungelsta – den första började 1908 – var säkert också viktiga för
beslutet att lämna den relativa tryggheten som det bör ha inneburit
att vara anställd som trädgårdsmästare, i alla fall vid större gårdar
och slott. Sammanhållningen inom det lokala handelsträdgårds-
mästareförbundet hade säkert betydelse för att trädgårdsnäringen
kunde utveckla sin kompetens och föra den vidare till nya generatio-
ner.

Inrikesflyttning-
arna till och från
Stockholm åren
1921–30 och 1950,
riksområdesvis.
Källa: Ahlberg,
1958, s. 102.
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STOCKHOLMSFLYTTARE FRAM TILL 1950-TALET

Statistikern Gösta Ahlberg jämförde flyttningarna år 1950 med
motsvarande under 1920-talet (Ahlberg, 1958). 1950 års siffror
vittnar om att Stockholms befolkningsutbyte med såväl Norrland
som de sydligaste provinserna blev något livligare efter första världs-
kriget. Flyttningsfältet har alltså blivit mer vidsträckt. Under 1920-
talet var inflyttningsströmmarna till Stockholm i de flesta relationer
2,5 gånger större än utflyttningen. År 1950 hade denna kvot redu-
cerats till 1,3. Detta förklaras enligt Ahlberg främst av att Stock-
holms stad i allt mindre utsträckning hade förmått härbärgera de
nya inflyttarna, vilka i stället allt mer kommit att absorberas av för-
orterna. Han gör bedömningen att inflyttningen till Stockholm vid
mitten av 1960-talet, då staden enligt den tidens synsätt beräknades
vara praktiskt taget helt utbyggd, skulle komma att understiga ut-
flyttningen. Som tabellen visar, hade en sådan situation redan år
1950 inträtt vad gäller stadens interna flyttningsutbyte med för-
orterna.

Kvinnoöverskottet bland såväl in- som utflyttade uppgick under
1920-talet till cirka 35 procent. År 1950 hade kvinnoöverskottet
bland de inflyttade reducerats till sju procent och bland de utflyt-
tade till 21 procent. Ahlberg gjorde följande bedömning från sin
utsiktspunkt en bit in på 1950-talet:

Det är tydligt att könsproportionen bland de flyttande numera är så-
dan, att resultatet blir en successiv minskning av stockholmsbefolk-
ningens kvinnoöverskott.

Han såg också att inflyttarnas åldersfördelning var förhållandevis
konstant över tiden trots skillnader på arbetsmarknaden. Åren
1928–30 rådde högkonjunktur, år 1933 däremot utpräglad lågkon-
junktur med massarbetslöshet. År 1950 var visserligen arbetsmark-
nadsläget gott, men i stället hade läget på bostadsmarknaden för-
sämrats och dessutom hade huvudstadens roll som flyttningsmål till
väsentlig del övertagits av förortskommunerna. Diagrammet fram-
häver att omflyttningens bruttoströmmar i liten grad påverkas av
växlingar i det ekonomiska läget. Däremot gäller helt andra lagar
för nettoflyttningen, dvs. skillnaden mellan antalet in- och utflyt-
tade (prickade kurvor i figuren).

Omflyttningens nettoresultat

Lågkonjunkturåret 1933 var Stockholms flyttningsvinster små i
jämförelse med några få år tidigare. Mera allmänt belyses frågan
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om nettoflyttningens variationer av figuren på sidan 61 som avser
flyttningar från 1850 till 1955. Vid endast fyra tidpunkter under
1900-talets första hälft, nämligen åren 1901, 1908–09, 1918 och
1948, hade staden tillfälligtvis haft smärre flyttningsförluster till
landsorten. I övrigt hade det uppstått vinster, som ofta varit bety-
dande men varierat inom vida gränser även under ganska korta tids-
rymder. Ahlberg gör kommentaren:

En omständighet som illustrerar vilka svårigheter som äro förknip-
pade med prognosproblemet även i de fall då det endast är fråga om
utvecklingen på kortare sikt. Sannolikt är det växlingar i arbetsmark-
nadsläget – tillgången och efterfrågan på arbetskraft, olika yrkens
lönsamhet osv. i och utom Stockholm – som utgöra huvudorsaken till
flyttningsvinstens variationer.

Omflyttningen till
och från Stockholm
efter kön och ålder
vid tre tidpunkter.
Översta kurvan
= inflyttning.
Nedersta kurvan
= utflyttning (nega-
tiva skalvärden).
Prickad kurva
= vinst eller förlust.
Frekvenserna avser
femårsklasser.
Källa: Ahlberg,
1958, s. 104.



62

1926–1950

År 1930 förbyttes Stockholms emigrationsförluster i nettovinster

Liksom i riket för övrigt förbyttes en lång period av emigrations-
förluster för Stockholm omkring 1905 till balans i de utrikes flytt-
ningarna fram till 1930. Därefter ökade nettovinsterna och nådde
sitt maximum strax före andra världskriget. Ytterligare uppgifter
om utrikesflyttningarna har sammanställts i tabellen.

Utvandringen till Amerika som varit låg under 1930-talet, steg
samtidigt med totala antalet emigranter återigen på 1950-talet. Till
övervägande delen var det här frågan om personer, som först kom-
mit till staden som immigranter men som sedan återvänt till sitt hem-
land. Åren 1952–54 var en fjärdedel av emigranterna svenska med-
borgare, närmare hälften hade annan nordisk nationalitet och res-
terande fjärdedel utomnordisk bakgrund.

Tabell 9. Stockholms befolkningsutbyte med utlandet 1891–1955.
Källa: Ahlberg, 1958, s. 107.

      Emigranter

Stockholms om-
flyttningsresultat
årligen 1851–
1955. Källa:
Ahlberg 1956,
s. 106.

I allt Därav
till USA

Immigranter Vinst (+) eller Utvandringstal
förlust (-) riket = 100

1891–00 17 197   12 433   7 085   - 10 112  126
1901–10 16 702 11 751 10 959   - 5 743   106
1911–20 10 422 5 244 12 610 +2 188 129
1921–30 11 571 5 722 10 850 -721 121
1931–40 7 146 1 165 14 816 +7 670 322
1941–50 14 375 4 118  32 291  +17 916 234
1951–55  17 585 3 261 21 971 +4 386  218
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Jämförelse mellan Stockholm och riket avseende emigration

Emigrationen under 1900-talets första hälft hade – som tidigare
konstaterats – för Stockholms vidkommande inte någon avgörande
betydelse som folkmängdsregulator. Ändå hade den ständigt haft
större relativ omfattning här än i riket för övrigt. Detta framgår av
tabellens sista kolumn. Antalet immigranter hade nästan oavbrutet
ökat till 4 400 under perioden 1951–55. Vid tiden omkring sekel-
skiftet 1900 var invandrarna ungefär hälften så talrika som utvand-
rarna. Under 1940-talets senare hälft var situationen den omvända:
invandrarna var då mer än dubbelt så många som utvandrarna.

Nettoflyttningen efter kön och ålder

Ahlberg beräknade Stockholms omflyttningsresultat efter kön och
ålder under varje årtionde ända sedan 1800-talets mitt med en sär-
skilt utvecklad metodik. Resultaten för skilda årtionden har många
gemensamma drag. Flyttningsförluster har alltid uppstått i den
yngsta femårsklassen och på ett undantag när också i den nästföl-
jande.

Författaren menar att huvudorsaken till detta var utackordering
av barn från Stockholm till fosterhem i landsorten. Tidigare kunde
även utflyttning av barnen till de ogifta mödrar, som endast vistades
i staden i samband med själva nedkomsten, ha bidragit till flytt-
ningsförlusterna, medan det senare var en tendens till utflyttning av
barnfamiljer som verkar i samma riktning. I åldrarna över 35–40 år
vägde in- och utflyttningsströmmarna vanligen ganska jämnt med
påföljd att nettoresultatet haft ringa inflytande på folkmängdsut-
vecklingen. Som regel har smärre flyttningsvinster uppstått; det enda
mera väsentliga undantaget representeras av årtiondet 1901–10.

Typiska flyttningsåldern oförändrad
under hela perioden 1850–1950

Så mycket större var flyttningsvinsterna i de yngre arbetsåldrarna,
där de i många fall resulterat i mer än en fördubbling av en genera-
tions folkmängd under loppet av tio år. Ahlberg bedömer att den typ-
iska flyttningsåldern (dvs. den ålder där inflyttningen varit störst)
inte förändrades särskilt mycket under perioden 1850–1950. För
männens del uppgick den till uppskattningsvis 18–20 år ända fram
till 1920-talet och steg därefter till något mer än 22 år under 1940-
talet. Kvinnornas flyttningsålder hade minskat från 21 år på 1850-
talet till bara mellan 18 och 19 år under perioden 1901–40 och där-
efter åter höjts till 21 år.
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Ahlberg diskuterar om det är jordbrukets avfolkning som möjlig-
gjort Stockholms och de övriga tätorternas snabba expansion:

Föreställer man sig saken så, att Stockholms inflyttare i relativt stor
utsträckning utgöras av personer som på sin tid lämnat jordbruket
men som kommit till staden först efter att ett antal år ha varit bosatta

i andra tätorter, borde de genomsnittligt vara äldre än jord-
brukets utflyttare. I verkligheten synes motsatsen vara fallet,
åtminstone att döma av siffror som förelåg för 1930-talet.
Vad männen beträffar hänförde sig nämligen 42 procent av
Stockholms flyttningsvinster, men endast 31 procent av jord-
brukets flyttningsförluster i åldrarna 15–50 år till ungdoms-
åldrarna 15–25 år, och motsvarande siffror för kvinnorna är
54 procent respektive 48 procent.

Mycket talar enligt Ahlberg för att individuella etapp-
flyttningar är mindre vanliga:

Den långa vägen från jordbruket till huvudstaden fast
mera kan liknas vid ett stafettlopp, där den ene flyttaren
avlöser den andre.

Det är således samma slutsats som Jane Moore kom-
mit fram till 20 år tidigare.

Den metodik, som Ahlberg använt vid beräkning av
flyttningsvinsterna ovan har vad perioden 1921–30 be-
träffar kunnat tillämpas på Stockholms infödda och in-
flyttade befolkning var för sig. Den infödda befolk-
ningen led flyttningsförluster, eftersom vinster endast
kan uppstå genom återinflyttning av personer som tidi-
gare lämnat staden. Förlusterna hänför sig till övervä-
gande delen till barnaåldrarna. Eftersom de utflyttade
barnen vanligen har åtföljt sina föräldrar, måste dessa
sistnämnda enligt Ahlberg huvudsakligen ha utgjorts av

inflyttade, i annat fall borde den infödda befolkningens förluster i de
centrala åldrarna ha varit åtskilligt större än tabellen utvisar.
Ahlberg ser här ett belägg för att återflyttning till landsorten var en
vanlig företeelse på 1920-talet samt dessutom att detta också gäller
familjehushållen.

En specialundersökning av omflyttningen i olika delar av Stor-
Stockholm gällande 1940-talets senare hälft redovisas också av Ahl-
berg. Den visar på stora flyttningsförluster i inre staden. Det är fram-
för allt barnfamiljer som flyttat, i de flesta fall till yttre staden och
förorterna. Det uppfattades som en begynnande flykt från stenstads-

”Omflyttningen under
1900-talets första hälft
var företrädesvis kon-
centrerad till de yngre
arbetsåldrarna. Detta
bekräftas för Stock-
holms del av de under-
sökningar, som tid efter
annan gjorts rörande de
flyttandes åldersfördel-
ning. Fördelningarna
var ganska likartade vid
skilda tidpunkter trots
att de yttre omständig-
heter, som kunna förut-
sättas påverka flytt-
ningsvolymen, långt-
ifrån varit desamma.”

–Ahlberg, 1958.
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miljön. Men företeelsen var inte begränsad till inre staden utan drab-
bade också den yttre stadens då redan fullbyggda hyreshusområden.
Typiskt var att en generation nyfödda i bostadsområdet genom
omflyttningen minskade till hälften innan den nått 15-årsåldern.
Detta gällde däremot inte förorternas villabebyggelse, vars befolk-
ning var mera bofast. Ahlberg slår fast, att det är behovet av rymlig-
are bostäder, som var den drivande kraften i den stora barnfamiljs-
omflyttningen på 1940-talet.

Dödlighet och omflyttning inom en generation
Som en slutvinjett till redogörelsen för folkmängdens förändringar
har Ahlberg på ett slående sätt åskådliggjort hur den generation av
stockholmsbor, som föddes i mitten av 1800-talet, till följd av sam-
spelet mellan dödlighet och omflyttning efter hand förändrats till sin
numerär fram till den tid, då ingen av dess medlemmar längre fanns
kvar i livet. Spädbarnsdödligheten i förening med en viss utflyttning
reducerade de nyföddas antal snabbt till bara hälften. I de yngre
arbetsåldrarna vidtog dock en stark inflyttning, som gjorde att gene-
rationen redan i 25-årsåldern fått dessa förluster täckta. Vid 30–35
års ålder nådde den sin största numerär, varefter decimeringen ge-
nom dödsfall allt mer tog överhand över flyttningsvinsterna. Dia-
grammet illustrerar således hur Stockholm redan på 1800-talet för

Folkmängdsutvecklingen i Stockholm under en generation från
1851–1950. Under perioden 1851–1860 föddes i Stockholm 8 319
gossar och 7 957 flickor. Kurvorna anger hur antalet stockholmsbor
med dessa födelseår successivt förändrats genom dödsfall och om-
flyttning under de följande 100 åren. Kurvavbrotten förklaras av in-
korporeringar under årtiondet 1911–20. Källa: Ahlberg 1956, s. 115.
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sin överlevnad och tillväxt varit i allra
högsta grad beroende av inflyttning. I den
generation, som år 1920 befann sig i ål-
dern 65–70 år, utgjordes endast en sjätte-
del av infödda stockholmare!

GALLUP BLAND INFLYTTARE I JOHANNES 1944

År 1944 lät kyrkoherde Erik Arbin ge-
nomföra en ”kyrklig-sociologisk” Gallup-
undersökning bland tusen personer ur alla
samhällsklasser i Johannes församling.
Undersökningen av ”insidan av Stock-
holmarens liv” betecknades som den för-

sta i sitt slag i vårt land och publicerades med titeln ”Är stockholma-
ren hedning?” 1944. Johannes församling hade då 18 000 invånare
och återspeglade ganska väl den sociala strukturen i hela dåtidens
Stockholm. Bättre situerade omfattade 11 procent av befolkningen,
medelklassen 40 procent och arbetarna 49 procent. Arbin skriver in-
siktsfullt att:

I huvudstaden är den infödde stockholmaren en relativt sällsynt före-
teelse, ty där dominera de från landsorten inflyttade. Ungefär två
tredjedelar av Stockholms nuvarande befolkning är födda utom dess
gränser. Vi skulle ha stått oss slätt med vår låga nativitet, om ej stän-
digt friskt blod hade tillförts Stockholm från landsorten.

Stockholm drar till sig icke minst kvinnor; kvinnoöverskottet är för
närvarande ganska betydande, vilket motsvaras av ett underskott på
andra håll, ej minst på landsbygden, där svårigheterna att erhålla
kvinnlig arbetskraft äro synnerligen stora, ja, mången gång för jord-
brukare ett nästan olösligt problem.

Från vilka trakter kom då de inflyttade till Johannes? Som väntat
dominerar här Mälarlandskapen, från vilka drygt 1/3 av de nyblivna
stockholmarna härstammar. Övriga landsdelar: Norrland, östra
Götaland, Västsverige och Skånelänen bidrar med omkring 9–17
procent vardera. Från utlandet kom tre procent, medan 11 procent
ej uppgivit någon ursprungsort.

Den första fråga som ställs är om inflyttare från olika delar av
Sverige är överrepresenterade i vissa socialgrupper. Särskilt anmärk-
ningsvärt, tycker Arbin, är att skåningarna och västsvenskarna i för-
hållande till sitt antal utgör en så pass stor del av bättre situerade
som 20 procent. Han kommenterar:

Ur förordet: ”Jag har
kallat boken: Medan
patienten väntar…
Det finns för litet barn
i Sverige, det är däri
sjukdomen består…
Statistikerna, specia-
listerna på samhälls-
sjukdomarnas diagnos
och prognos, har sagt
sitt ord, nu är det
statsmännen, speciali-
sterna på samhälls-
sjukdomarnas be-
handling som har
att taga hand om
patienten”.
Källa: Wahlund,
1944.
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Iakttagelsen att man på samhällets högre poster så ofta möter det
skånska tungomålet bekräftas av siffrorna. Enligt andra tillgängliga
statistiska uppgifter anlita Stockholms skåningar i ovanligt ringa
grad fattigvården. Beräknar man procenttalet för understödstagande
skåningar i förhållande till hela antalet skånska immigranter i huvud-
staden, kommer man fram till en för dessa mycket smickrande siffra.

Däremot finner han att inflyttare från Småland inte lever
upp till sitt rykte:

Smålänningarna ha ju namn om sig att vara synnerligen en-
ergiska med god framåtanda. Våra siffror ge dock icke be-
lägg för att de i förhållande till sitt totala antal i någon större
omfattning nått högre upp på den sociala rangskalan.

Enligt Gallupinstitutets enkät i Johannes år 1944 tycks de
allt flera norrlänningarna mest vara att finna inom arbetar-
klassen. Den ökade invandringen från Norrland samman-
hänger enligt Arbin med arbetslösheten inom de gamla
sågverksdistrikten. Han finner att det är svårt att avgöra,
om detta är en övergående företeelse eller om den kommer
att bli bestående för framtiden, när industrin i de norrländ-
ska trävarudistrikten åter kommit i gång.

Under de närmaste åren synes det alltså icke bli någon av-
mattning i tillströmningen till surströmmingsfesterna inom
de olika sammanslutningar, som stå huvudstadens norr-
länningar till buds, är Arbins skämtsamma kommentar.

Gallupen bekräftar att inflyttningen till Stockholm sker vid
mycket unga år. 60 procent av de i landsorten födda har
bott i huvudstaden längre än 15 år. I samma riktning visar
en annan siffra: endast nio procent av de till Johannes invandrade
har kommit tillsammans med make eller maka.

För kyrkoherden betyder befolkningsströmmen till städerna ett
för kyrkan mycket stort ansvar:

Särskilt stort blir kyrkans ansvar, om man betänker, att i den årliga
inflyttningsströmmen till Stockholm icke mindre än 13 000 höra till
den egentliga ungdomsåldern från 15–25 år. De allra flesta av dessa
komma till Stockholm alldeles ensamma, enligt undersökningen i Jo-
hannes församling 74 procent. Man måste betänka vilka faror som
lura i storstaden på dessa ofta helt omogna ungdomar, som här skola
orientera sig i en för dem alldeles ny och främmande miljö och utan
tillgång till erfarna vänners eller anhörigas råd.

”Ur kyrklig såväl som
allmänt social syn-
punkt är det mycket
vanskligt att ryckas
upp ur sitt gamla
sammanhang med dess
traditioner och släkt-
förbindelser, skriver
Arbin. Visserligen är
det gamla bysamhället
mestadels upplöst,
men den som bor på
landet har ändock
mycket intimare för-
bindelser med sina
medmänniskor än den
tämligen isolerade
storstadsbon.”
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Isoleringen i storstaden

Inte mindre än 20 procent av ogifta ensamboende uppger att de sak-
nar närmare släkt eller vänner som de träffar regelbundet. Här är
procenttalet väsentligt högre för männen än för kvinnorna, 27 res-
pektive 16 procent. Känslan av isolering tycktes för männens del
vara starkare hos dem som bott i Stockholm en längre tid, än hos de

nyblivna stockholmarna. Skillnaden mellan inflyttade
män respektive kvinnor är tydlig; efter fyra år i Stock-
holm saknade 31 procent av männen närmare bekanta,
mot endast 13 procent av kvinnorna. Däremot är skillna-
derna i ”ensamhetskänsla” inte belagd mellan inflyttade
och infödda: Gallupen tyder på att 21 procent av de in-
födda jämfört med 23 procent av de inflyttade tycker sig
”sakna någon att rådgöra sig med i livets viktigare frå-
gor”.

Socialt liv bland infödda och inflyttare

Av de vuxna männen, födda i landsorten, är endast 38
procent med i en icke yrkesbetonad förening, mot hela 54
procent bland infödda. Å andra sidan är inflyttade oftare
med i en yrkesförening eller fackförening.

Gallupen pekar på att det är skillnad mellan de infödda
stockholmarna och de inflyttade när det gäller att utöva
specialintressen på fritiden. De förra har mycket be-

Känslan av isolering och brist på
socialt umgänge ökade efter hand
bland de inflyttade männen,
medan den minskade bland
kvinnorna. Källa: Arbin, 1944.

De inflyttades intresse för att delta
i gudstjänster varierade beroende
på i vilken del av landet de vuxit
upp. Källa: Arbin, 1944.

”För de inflyttade lands-
ortsborna spela hem-
bygdssammanslutning-
arna en ej obetydlig roll.
Åtskilliga, delvis mycket
livaktiga sådana, finnas
här i Stockholm, där
man vårdar traditioner-
na från barndomsbygd-
en, som ju längre livet
framskrider ter sig i allt
rosigare skimmer.”

–Arbin, 1944.
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stämdare intressen än de senare: 59 procent av de infödda uppger sig
ha en hobby, men endast 39 procent av de inflyttade. Landsortsbon
förefaller – enligt Arbins kommentar – vara betydligt mindre före-
tagsam och uppfinningsrik än den infödde stockholmaren.

Radion spelade en stor rollsom fritidssysselsättning i 1940-talets
Stockholm. 87 procent av stockholmare under 50 år hade då tillgång
till en apparat hemma, 95 procent av de ”infödda” och 82 procent av
de inflyttade.

Den lätta underhållningsmusiken hörde till de två populäraste
programpunkterna för varannan person upp till 50 år. Bättre situ-
erade var nästan lika intresserade av finare musik (44 procent av
dem hör helst lättare och 42 procent finare musik). Även hos medel-
klassen kom finare musik närmast efter lättare underhållningsmu-
sik i popularitet (23 procent respektive 49 procent), men i arbetar-
klassen fick finare musik endast 11 procent medan siffran för den
lättare musiken når upp till 55 procent. Dansmusik och kabaréer
lockade enligt enkäten särskilt de yngre (under 20 år), och smaken
för denna underhållning var ganska stor inom arbetarnas led (23 pro-
cent). Till radioföredrag lyssnade helst bättre situerade (27 procent),
medelklassen (23 procent) och bland arbetarna bara 15 procent.

 Sporten dominerar utan tvekan som det allra förnämsta fritids-
intresset i Johannes 1944, särskilt bland männen. Ungefär 1/3 dekla-
rerar sin förkärlek för sport, medan kvinnornas intresse är betydligt
mindre. Infödda stockholmare sportar i betydligt större utsträck-
ning än de inflyttade (45, respektive 23 procent). Gallupen visar
också att inflyttare delvis ägnar sig åt andra sportgrenar än de in-
födda: Simidrotten har – av någon icke klarlagd orsak – mer än tre
gånger så många utövare bland de inflyttade som bland de infödda.

”De inflyttade landsortsborna lyssnar i större utsträckning
till föredrag än de genuina stockholmarna (22 respektive
15 procent), medan de senare har en starkare dragning till
program som kabareter och dansmusik (20 mot 11 procent).
De inflyttade synes således ha en mera allvarlig läggning än
de infödda stockholmarna. När det gäller att bevista föreläs-
ningar på offentlig lokal är förhållandet omvänt, i det att
här visar stockholmarna en påtagligt större vilja att öka sin
bildning.”

–Arbin, 1944.
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Nöjesliv

Arbin faller in i den schabloniserade bilden av Stockholm:

På gatan flammar ljusreklamen, som lockar publiken till alla de nöjes-
lokaler, av vilka staden överflödar. Metropolernas dragningskraft på
landsbygdens ungdom får väl i ganska stor utsträckning skrivas på
just nöjenas konto. Tråkigheten på landsbygden har ju blivit ett slag-
ord för vilket man i vår tid har en nästan överdriven respekt.

– Arbin, 1944.

Gallupen ger vid handen, att nöjesintresset bland stockholmsung-
domen var mycket stort. Nära 4/5 av 15–24-åriga stockholmare
roar sig utom hemmet under en veckas lopp, männen i än högre grad
än kvinnorna. Ungdomen under 20 år är än mer nöjeslysten än sina
något äldre kamrater. Männen var närmast inriktade på biobesök. I
synnerhet bland pojkarna i tonåren är biointresset stort. 96 procent
är trägna biobesökare. Filmen utövar större lockelse på de infödda
stockholmarna än på de inflyttade landsortsborna.

Teaterintresset är inte ens tillnärmelsevis så stort, endast nio pro-
cent, men här dominerar av någon anledning de inflyttade lands-
ortsborna betydligt över de genuina stockholmarna.

15 procent av de inflyttade besöker danssalongerna, mot endast
4 procent av de infödda. Dessa nöjen locka, därför att de är mera nya
och okända, säger kyrkoherden i en kommentar.

Inflyttade kvinnor är mycket mindre benägna att gå på restaurang
än de infödda – 18 procent mot 27 procent har de sista två månad-
erna varit ute på restaurang för sitt nöjes skull. För männen är rela-
tionen den motsatta.

Sammanfattningsvis är således denna en av de första gallup-
undersökningarna från 1940-talets Stockholm i sig en väldokumen-
terad och underhållande berättelse om vardagslivet bland inflyttare
och infödda, bland ungdomar och äldre, bland bättre situerade,
medelklassen och bland arbetarna.

1949: HUR TRIVDES DE NYA STOCKHOLMARNA I SÖDERORT?

Edmund Dahlström (1951) undersökte i sin sociologiska studie i
Hägerstensåsen och Hökåsen sambandet mellan trivsel och flytt-
ning. I undersökningen används termen trivsel för inställningar, som
uttrycker tillfredsställelse och som antas sammanhänga med flytt-
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Bostadsbristen var ett stort problem
även på 1940-talet. Bilden visar hur
Stockholms stad gick ut och förde en
kampanj mot inflyttningen till
Stockholm efter andra världskrigets
slut. Detta hindrade dock inte folk
att flytta till huvudstaden utan
kampanjen får snarast betraktas som
ett misslyckande. Bilden är från 1946
och fanns att beskåda på järnvägs-
stationer i olika delar av landet.
Foto: Stockholms Stadsmuseum.

”Mingel” i början av
1940-talet i samband
med premiären på Spe-
geln 1941 av filmen
”Den svenska näkter-
galen” med Ilse Werner
som Jenny Lind. Till
Stockholm har mycket
av nöjeslivet i landet
varit koncentrerat och
därmed även exponerat
i massmedia, vilket
utövat en stark drag-
ningskraft på landets
ungdomar.
Källa: Svenska Film-
institutet.
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Stockholm expanderade snabbt:
under femtiotalet flyttade i
medeltal sju tusen personer in till
staden varje år och bostadskrisen
blev akut. Värst var det i början
av decenniet: 1950 ökade folk-
mängden med 12 321 personer
och på Stockholms stads bostads-
förmedling växte köerna. Bilden
är tagen i april 1951. Foto: Tore
Falk.

Partihandel har i alla tider varit
en av Stockholmsregionens
dominerande näringsgrenar och
med stor efterfrågan på oskolad
arbetskraft. Långt in på 1950-
talet var all partihandel kon-
centrerad till Klarahallsområdet
vid Centralstationen.
Källa: Stockholm – staden på
vattnet 1954,  s. 89.
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ningsbenägenheten. Obenägenheten att flytta eller önskan att icke
flytta betraktas således som sannolika symtom på trivsel.

Inflyttning 1936–49 till Hägersten

Undersökningen omfattar de som hade flyttat in till den nya söder-
förorten 1936–49. Det visar sig av mantalsregistren att de vuxna in-
vånarna i Hägerstensåsen och Hökåsen till största delen var
födda utanför Stockholms stad. En femtedel var födda i sta-
den och åtta procent i Stockholms län. Av resten var 58 pro-
cent födda i andra delar av Sverige och 14 procent utrikes.

Jämför man födelseområde och inflyttningsområde – dvs.
den region som de nyinflyttade närmast kom ifrån – framträ-
der en etappvis rörelse. Signifikativt flera hade flyttat från
det närmaste inflyttningsområdet – länet och Mälardalen –
än som var födda där. Bara åtta procent var som nämnts
födda i Stockholms län, men hela 21 procent inflyttade där-
ifrån. Hela 20 procent var födda i Norrland, men bara 14 procent
kom närmast inflyttande från en ort i norra Sverige. Utöver flyttare
från dessa regioner utgjorde inflyttade från utlandet nio procent,
från Mälardalen tio procent, från Norra Götaland 13 procent och
från Södra Götaland fem procent.

Två tredjedelar av inflyttarna var födda på landet

Ungefär lika många av de svenskfödda invånarna var födda på
landsbygd som i stad, om man räknar med Stockholms stad. Tar
man bort de infödda stockholmarna får vi, att av totalantalet inflyt-
tade var 33 procent födda i stadskommun och 67 procent födda i
landsbygdskommun. Den relativa andelen, som kommit från stad
växlar i de olika landsdelarna på ett sätt som speglar dessas dåtida
grad av urbanisering. Tre av fyra norrlänningar i Hägerstensåsen
och Hökåsen år 1949 var sålunda födda på landsbygden. Detta gäl-
ler ”bara” två tredjedelar av dem som var födda i Mälarlänen.

Bara hälften flyttade direkt från landet till Stockholm

Av alla dem, som hade inflyttat efter 1935, hade precis hälften flyttat
från en stad och hälften från landet. Detta bekräftar enligt Dahl-
ström antagandet om en etappvis inflyttning med hänsyn till slag av
ort, dvs. i detta fall att en betydande del av flyttningsrörelsen går
från födelseort i landsbygdskommun över stadskommun till stor-
staden Stockholm.

”Att skapa samhällen,
som invånarna trivs i,
är en av huvudmål-
sättningarna för
planeraren.”

–Dahlström, 1951.
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Andelen som flyttade direkt från svensk landsbygd minskade un-
der hela perioden 1936–49 successivt från 53 till 40 procent. An-
delen immigranter ökade successivt från tre procent under andra
halvan av 1930-talet till hela 17 procent med de stora flykting-
skarorna efter krigsslutet. I en särskild studie av bebyggelsens inre
sociala differentiering redovisar Dahlström bl.a. i kartform att de
baltiska invandrarna är starkast företrädda i några höghuskvarter,
medan de är svagare företrädda i de äldsta hyreshusen och de kom-
munala husen.

Sammanfattningsvis hade den nya bebyggelsen i Hägerstensåsen
och Hökmossen under 15-årsperioden kring andra världskriget fått
motta en till Stockholm nyligen inflyttad befolkning från hela Sveri-
ges land och utanför. De flesta hade flyttat mer än en gång. En viss
etappvis rörelse från landsbygd över städer och från avlägsnare om-
råden till närbelägna framträder i denna inflyttning.

Varannan flyttade till Stockholm av arbetsmarknadsskäl

På sociologernas fråga om skälet till att flytta till Stockholm svarade
49 procent av familjeförsörjarna: ”På grund av tjänst, arbete, an-
ställning eller förflyttning, sökte arbete här, ville pröva andra arbets-
möjligheter, förkovra sig i sitt yrke o dyl.” Samma typ av svar gav
40 procent av de ensamstående. Var tionde inflyttad kom till Stock-
holm för studier eller inkallelse till värnplikt. Mellan var femte och
var fjärde uppger i första hand familjeskäl: ”Flyttade med familj,
gifte mig här, frun hemma här, för annan familjemedlems skull, till
släkt o dyl.”

Vad som numera brukar kallas boendepreferenser, uttryckta med
svar som: ”Trivs med storstaden, trött på landsorten, ville komma
ut, ville pröva på, ville tillbaka till Stockholm, född här” uppges som
skäl av bara sex procent av de ensamstående, något flera av familje-
försörjarna. Bara några få uttrycker sina flyttningsmotiv i termer
av vad som sociologerna kallar för ”Olika kollektiva möjligheter,
såsom nöjesliv, kulturliv”, det handlar om en eller två procent.
5–6 procent av de inflyttade hade kommit som flyktingar och an-
visats lägenhet i söderförorten.

 Dahlström kommenterar resultaten på följande sätt:

Dessa motiveringar ligger på olika plan. Ett och samma skäl hade ut-
tryckts på olika sätt och olika skäl hade uttryckts med samma ord. I
vissa fall anförs anledningen till att en person kommit att tillfälligtvis
vistas i Stockholm t.ex. värnplikt, besök hos släkting eller tillfälligt
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arbete, i andra fall motivet att uppgiftslämnaren föredragit att stanna
i Stockholm. De olika motivfaktorerna hänger samman på ett mycket
komplicerat sätt, som gör att ett sammanhang borde ha belysts ge-
nom ett batteri av frågor. Därtill kommer, att inflyttningssituationen
inte längre var aktuell för den inflyttade, att en del glömts och att
olika former av efterrationaliseringar inträtt.

– Dahlström, 1951.

Var fjärde ville flytta från Stor-Stockholm

Nästa fråga som intresserade sociologen Edmund Dahlström var:
Hur pass tillfredsställda är de boende i Hägerstensåsen och Hök-
mossen med att bo i Stockholm? Till alla vuxna i förorten ställdes
därför frågan rent ut: Skulle Ni vilja flytta från Stockholm? Svaren
fördelade sig på lika klara Nej: 70 procent, Ja: 25 procent, medan
resten var osäkra.

Till den fjärdedel som önskade flytta ställdes då den öppna frå-
gan: ”Vad är det som gör att Ni vill flytta från Stockholm? Motiven
fördelar sig på följande grupper: Bostadsbrist och trångboddhet (15
procent), Långa avstånd och dåliga kommunikationer (20 procent),
Jäktigt och besvärligt, (30 procent). Resterande drygt 25 procent
uppgav diverse vantrivselskäl, såsom längtan tillbaka till landet,
känsla av isolering eller önskan om att bo i småstuga. Önskan att
flytta från Stockholm hade inte något signifikativt samband med om
uppgiftsgivarna var infödda stockholmare eller födda någon annan-
stans.

Proportion balter i
olika hyreshus enligt
sociologisk undersök-
ning i Hägerstensåsen
och Hökmossen
1949–50. Källa:
Dahlström, 1951.
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Till alla vuxna i bostadsområdet ställdes en liknande fråga men
med angivna förutsättningar: Om Ni kunde få ett likadant arbete
och en likadan våning, som Ni nu har eller väntar att få här, skulle Ni
då hellre bosätta Er i en annan ort än Stockholm och dess omgiv-
ningar? Inför ett sådant hypotetiskt val var det 60 procent som fort-
farande inte ville flytta. Nästan 40 procent av familjeförsörjarna
svarade Ja, men mindre än 20 procent av de ensamstående. Majori-
teten av dessa potentiella utflyttare sade sig i så fall föredra att bo i en
mindre stad. De som då ville flytta till småstad eller landsbygd angav
ofta följande typer av motiv ”Vill komma bort från jäkt och träng-
sel, komma till lugn, gemytligare umgängesformer, större intimitet
o. dyl.”

De många – 60 procent av alla vuxna – som inte ville flytta från
Stockholm på några villkors vis uppger i de allra flesta fallen att de
”Trivs i storstaden, uppskattar stadens kulturella och andra möjlig-
heter, har vant mig vid storstaden, har släkt och vänner här, har alltid
bott här, har många landsmän här, inrotad här, för hustruns eller
barnens skull etc”. Bland de ensamstående var det många som fram-
håller att det framför allt är jobbet och möjligheterna till avance-
mang som binder dem vid Stockholm. Några enstaka lyfter fram de
goda utbildningsmöjligheterna som skäl för att inte vilja flytta från
Stockholm.

I sin sammanfattning av resultaten skriver Dahlström att:

Motiven för att önska flytta eller stanna var delvis psykologiskt
oklara. De vanligaste skälen för att flytta var en vantrivsel med vissa
drag av storstadslivet; jäktet och besväret med resorna. De vanligaste
skälen för att stanna eller känna sig bunden av Stockholm gäller sidor
av storstadslivet i allmänhet och en allmän anpassning till förhål-
landena; såsom ”trivs med storstaden”, ”tycker om liv och rörelse”,
”inkörd i storstadslivet”, ”har vänner och bekanta här” etc. Medan
arbetet och arbetsmarknaden varit det oftast angivna skälet för att
inflytta till Stockholm, var det andra förhållanden i storstadslivet,
som oftast anförs för att vilja flytta från Stockholm, framförallt re-
sorna och jäktet.

        –Dahlström, 1951.

STOCKHOLMS FRAMTIDA BEFOLKNINGSUTVECKLING – PROGNOSEN 1941

William William-Olsson gjorde på uppdrag av Stadsfullmäktige be-
folkningsprognoser för Stockholms befolkningsutveckling fram till
1980. Han startade med att bedöma olika befolkningsgruppers san-
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nolika utveckling. I utförliga kapitel utreds de enskilda yrkesgrupp-
ernas eller branschernas storlek, utvecklingsbetingelser och sanno-
lika framtida utveckling.

För flera tjänstebranscher som handel och sociala tjänster för-
utsåg William-Olsson redan 1941 en stark tillväxt, medan ospecifi-
cerad industri förväntades krympa. Nästan hälften av Stockholms
yrkesutövare 1930 tillhörde grupper som väntades få en kraftig till-
växt, medan en tredjedel tillhörde de grupper som väntades öka
måttligt. Resten tillhörde grupper med förväntad stagnation.

 För stadens totalbefolkning innebar detta en stark expansions-
kraft. William-Olsson skrev:

Stockholms framtida befolkningsutveckling kommer att bli resulta-
tet av en dragkamp om människomaterialet mellan Stockholm, de
övriga städerna och tätorterna samt landsbygden. Som framgår av
överblicken av landets näringsliv, har Stockholm i denna dragkamp
en mycket stor kraft. Vid läggandet av prognosen förutsättes att sta-
dens förvaltning kommer att vidtaga lämpliga åtgärder för att Stock-
holm skall kunna utnyttja denna sin styrka.

Författarens prognos för Stockholms framtida folkmängd enligt
givna antaganden om sjunkande dödsrisker och oförändrad nativi-
tet, och två inflyttningsantaganden till Storstockholm framgår av ta-
blån. Antagande I betecknas av William-Olsson själv som verklig-
hetsfrämmande och bygger på tanken att inflyttningen till Stock-
holm upphör. Följden skulle bli en omedelbar, snabb minskning av

Parti av Hökmossen
med LM Ericssons
anläggning.
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Stockholms folkmängd samt en accelererad tillväxt av de övriga tät-
orterna. Antagandena II–V är åskådliggjorda i diagrammen där
också rikets totala tätortsutveckling och utvecklingen av samtliga
tätorter utom Storstockholm åskådliggörs. Antagande V utmön-
strades såsom föga troligt. Det förutsatte att Stockholm trots den
demografiska situationen alltjämt i framtiden skulle komma att

kunna dra till sig en lika stor inflyttning som under period-
en 1935–1940.

Enligt detta antagande skulle Stockholm år 1980 ha
nära en tredjedel av landets totala tätortsbefolkning mot
endast en dryg femtedel år 1935.

Antagande II byggde på en pessimistisk uppfattning
om rikets totala folkmängdsutveckling, en pessimistisk
syn på tätorternas förmåga att dra till sig landets befolk-
ning och en pessimistisk syn på Stockholms förmåga att
konkurrera med de övriga tätorterna. Som framgår av
diagrammet (II), sjunker enligt detta antagande Stock-
holms folkmängd efter 1960 betydligt fortare än de övriga
tätorternas, liksom deras sammanlagda folkmängd sjun-
ker fortare än landsbygdens folkmängd.

Antagande III och IV framstår enligt William-Olsson
som de mest troliga. Båda byggde på antagandet av en
stark landsbygdsavfolkning. Antagande III förutsätter att
Stockholm i framtiden skulle komma att dra till sig kon-

stant 40 procent av utflyttningen från landsbygden enligt maximi-
antagandet.

Enligt Antagande IV tar Stockholm fram emot 1970 hela lands-
bygdens utflyttningsöverskott. William-Olsson kommenterar detta
resultat i följande ordalag:

Detta stämmer väl med den uppfattning, som i detta arbete gjorts
gällande, om en hela riket för att icke säga hela världen omfattande
koncentreringsprocess som det mest framträdande draget i produk-
tionens och därmed befolkningens geografiska förskjutningar. En av
de främsta, kanske den viktigaste, betingelsen för en dylik utveckling
är kommunikationernas förbättring, framför allt i fråga om snabb-
het.

Folkmängden beräknades öka fram till 1980 och därefter stagnera

1941 års prognos innebar att stadens folkmängd väntades komma
att stiga med avtagande hastighet fram till årtiondet 1960–70, då en
siffra på 900 000, med en marginal i positiv och negativ riktning på

”Problemet att förut-
beräkna Stockholms
folkmängd är själv-
fallet olösligt, om man
ställer krav på precision.
Det är endast möjligt
att lösa i form av mer
eller mindre väl grund-
ade förmodanden.
Målet är att nå så väl
grundade dylika som
möjligt.”

–William-Olsson,
1941, s. 192.
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50 000, väntades uppnås. Efter detta årtionde beräknades folk-
mängden stagnera.

I diagrammet sammanställs denna prognos med stadens utveck-
ling sedan långt tillbaka i tiden, dvs. sedan mitten av 1600-talet. Det
visar att Stockholm haft perioder av starkt uppsving, omväxlande
med perioder av stillastående. Enligt William-Olssons beräkningar
skulle man vid början av 1940-talet stå inför slutet av detta
skede. Staden väntades i en relativt nära framtid gå in i ett nytt
skede med stagnerande folkmängd. Insatt i sitt historiska sam-
manhang bedömdes en sådan framtidsutveckling allt annat
än otrolig. William-Olsson skrev i en kommentar med tydlig
adress till politikerna:

Ett med avseende på folkmängden stagnerande Stockholm be-
höver naturligtvis ej betyda ett tynande näringsliv i staden eller
ett sjunkande välstånd. Sannolikt kommer emellertid över-

Befolkningsutveck-
ling 1880–1935 samt
1935–80 enligt an-
tagande II–V. Rikets
samtliga tätorter (1),
samtliga tätorter
utom Stor-Stockholm
(2) och Stor-Stock-
holm (3).
Källa: William-
Olsson 1941, s. 190.

”Dessa slutsatser
äro i många fall
chockerande, men
intet står att vinna
genom att blunda
för dem.”

–William-Olsson,
1941, s. 196.
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gången till stagnation från den utomordentligt starka expansion, som
vi hittills vant oss vid och betraktat som mer eller mindre självklar, att
medföra betydande svårigheter, och det är av utomordentlig vikt att
Stockholms förvaltning redan nu i tillgängliga delar anpassar stadens
arbetsprogram efter dessa framtidsutsikter.

I början av år 1940 var det dock nödvändigt att räkna med att denna
grund för prognosen skulle kunna ryckas undan. Författaren bedö-
mer dock att om Sverige i likhet med 1914–1918 skulle undgå det
nya kriget, var det troligt att Stockholm liksom då endast momen-
tant skulle hejdas i sin utveckling. Och även om Sverige skulle dras in
i kriget, hänvisar William-Olsson till erfarenheter från städer som
Riga som sargades svårt under första världskriget, men som tjugo år
senare nära nog återfått sin forna folkmängd. Den förtröstansfulla
bedömningen utifrån William-Olssons (s. 195) utsiktspunkt i början
av 1940-talet är därför sammanfattningsvis:

Som ett generellt omdöme torde man kunna säga att städer ha en stor
förmåga att snabbt repa sig efter krigiska hemsökelser.

Slutsatser av William-Olssons prognos

William-Olssons arbete ägnades Stockholm, dess livsbetingelser och
sannolika framtida utveckling, men det tar även upp några för hela
landet då betydelsefulla frågor. I slutet av boken presenteras ett antal
”praktiska slutsatser, som böra dragas ur undersökningen”. De upp-
delas i sådana som rör hela landet och sådana som gäller Stockholm.
Vi citerar några av dem här i punktform:

Stockholms kända och beräknade folkmängd 1630–1980.

Källa: William-Olsson 1941, s. 193.
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slutsatser från befolkningsprognosen
rörande hela landet

Allvaret i landets befolkningssituation, som med styrka framhållits i
befolkningsdiskussionen, framträder mycket starkt. Om icke en änd-
ring i befolkningssituationen inträder kommer Sveriges folkmängd
snart att minska. Regionalt kommer detta sannolikt att ske genom att
landsbygden avfolkas betydligt fortare än hittills samtidigt som ett
stigande antal städer och tätorter stagnera och avfolkas och även de
starkaste städerna stagnera. Inför dessa utsikter borde även den mest
flegmatiske vakna till insikt om lägets allvar.

Det framstår som en synnerligen viktig angelägenhet att underlätta
befolkningens geografiska anpassning till de bästa och mest varak-
tiga produktionsmöjligheterna. Detta kräver en praktisk politik, som
går ut ifrån att en landsdel, en bygd, en stad eller en ort aldrig är och
aldrig får vara ett självändamål. Människornas och främst de unga
människornas intressen måste sättas före lokala intressen.

Många skäl tala för att man bör försöka att hejda landsbygdens av-
folkning men många skäl tala också däremot. Förhållandet torde
vara att man har att välja mellan en större och fattigare landsbygds-
befolkning eller en mindre och mera välbärgad landsbygdsbefolk-
ning.

Det torde vara nödvändigt att ånyo taga upp invandringsfrågan till
diskussion och då ur en vidare synpunkt än det dagspolitiska lägets,
detta trots att man med stor säkerhet kan säga att befolkningspro-
blemet ej kan lösas på den vägen utan bör och måste lösas av oss
själva. Invandringen står sålunda icke som ett alternativ till en positiv
svensk befolkningspolitik, men den är en fråga som kräver ett väl-
överlagt ställningstagande.

slutsatser rörande stockholm

Befolkningens yrkessammansättning kommer sannolikt att förskju-
tas i riktning av en relativ tillbakagång av industriarbetarbefolkning-
en till förmån för de grupper som tillhöra administration, handel och
samfärdsel. Främst på grund av åldersklassernas fördelning kommer
sannolikt gruppen husligt arbete att stagnera eller minska, vilket
innebär en ytterligare skärpning av hemmens arbetsproblem.

Då man kan vänta sig att Stockholms befolkning inom de närmsta 30
åren når en maximisiffra och sedan stagnerar och att den starkaste
utvecklingen är att emotse under den närmre framtiden, äro de plane-
ringsåtgärder, som nu vidtagas, av utomordentlig vikt. Staden skall
s.a.s. byggas färdig. Om man liknar staden vid ett byggnadsverk, där
varje tusental människor representerar en sten, ha i den gångna tiden
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710 stenar lagts och det återstår endast 190 att lägga. Dessa stenar
måste läggas så att staden får den mest ändamålsenliga utformning-
en, enär de sedan svårligen kunna flyttas. En gång genomförda stads-
planer ingå nämligen som mer eller mindre orubbliga element i den
framtida staden.

Om arbetsplatserna kan sägas att dessa i företagens intresse böra
samlas i en central arbetsregion, i ett city, som bör vara så koncentre-
rat som omständigheterna medge, samt i perifera arbetsregioner, ut-
bildade som industriområden och försedda med alla de kommunika-
tions- och andra anordningar, som industriföretagen kräva. De före-
tag, som icke kunna använda sig av dessa arbetsregioner, driva med
fördel sin verksamhet spridda efter befolkningsfördelningen. S.k.
sekundära cities äro ej arbetsregioner utan endast anhopningar av
detaljhandelsföretag, som uppstå vid vissa livligt trafikerade stråk i
de inre bostadsregionerna och antalen anställda inom dem äro obe-
tydliga.

Staden bör planeras för en total bosättning inom Stor-Stockholm av
omkring 900 000 människor. Genom ett målmedvetet utbyggande av
bostadsområden och ett lokalt kommunikationsnät, som effektivt
förbinder dem med arbetsregionerna, borde det vara möjligt att kom-
ma till rätta med stadens abnormt höga bostadskostnader. Det är av
vikt att Stockholms kommun och förortskommunerna arbeta efter en
gemensam plan vid bostadsområdenas utbyggande.

Det framstår som en självklar plikt för Stockholms förvaltning att av-
stå från alla åtgärder som gynna Stockholm på landets bekostnad.
Detta innebär bl.a. att staden icke genom exempelvis subvention eller
reklam får försöka locka företag till staden, som lika bra eller bättre
bedriva sin verksamhet på andra platser. De företag som bäst bedriva
sin verksamhet i Stockholm böra däremot beredas gynnsammast
möjliga villkor därstädes.

Det framstår även som en plikt för stadens förvaltning att göra vad
den kan för att främja nativiteten inom staden även om befolknings-
frågan i första hand måste anses som en riksfråga.

–William-Olsson, 1941, s. 203.

Sammanfattningsvis var William-Olssons prognoser således mycket
väl dokumenterade, genomarbetade och baserade på väl valda an-
taganden. De kraftigt höjda födelsetalen under 1940-talet som inom
några år gjorde prognoserna förlegade var knappast möjliga att för-
utse vid tidpunkten för prognoserna. Analysen av den långsiktiga ut-
vecklingen av näringslivet och arbetsmarknaden var väl genomförd.

•

•

•

•
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De delar av rekommendationerna som författaren framförde och
som gällde utmaningar för samhällsplaneringen var grundade på in-
sikter om behovet av en regionövergripande planering.

En tidstypisk illustration av befolkningsomflyttningen
vid mitten av 1940-talet. Källa: När Var Hur, 1949.
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Miljonprogrammet formade på ett karaktäristiskt sätt den urbani-
serade landsbygden långt ute på Södertörn. Här skulle många av
rekordårens Stockholmsflyttare möta sin nya hembygd.
Foto: Olle Magnusson.

”Vid T-banans många stationer växte en helt ny stadsform upp,
en symbios mellan stad och natur, helt annorlunda än den täta inner-
staden. Här skulle alla lägenheter ha rikligt med ljus och luft. En ny
hustyp utvecklades: det höga ’punkthuset’ med hiss till alla lägenheter.
Det var det enda hus som kunde byggas högre än den omgivande
skogen och därmed åskådligt markera den nya staden även på
avstånd.”

–Stadsbyggnadsdirektör Torsten Westman,
Stockholm ny stad, i Gullberg m.fl. 1998, s. 130.
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xxxxx

Urbaniseringen
och Gröna vågen

1951–1975

VÄSTERLANDETS STORSTÄDER I KRIS – MEN INTE STOCKHOLM

Stockholmsregionen blev en miljonstad under 1940-talet. Under
1950-talet stärkte regionen ytterligare sin ställning som rikets främ-
sta storstad. Folkmängden ökade med 15 procent under decenniet
till nära 1,3 miljoner. Den fortsatt höga inflyttningen, höga födelse-
tal och tilltagande invandring i kombination med både kvalitativ
och kvantitativ bostadsbrist skapade en tilltagande oro för de so-
ciala villkoren i en växande storstad.

I stadsplanekontorets Förslag till Generalplan för Stockholm
1952, s.113 ff, diskuteras vad man då kallade ”storstadens förtro-
endekris”:

Västerlandets storstäder befinner sig i en förtroendekris. Med litte-
rära traditioner, som kan ledas tillbaka till samhällsskildringar hos
Dickens, Zola och Strindberg har kritiken under 1900-talets första
del vuxit i styrka och under sista kriget fått en sådan omfattning, att
man ej sällan ifrågasätter om storstädernas nuvarande omfattning
och struktur kan godtas ur allmänna humanitära och kulturella syn-
punkter.

Generalplaneförfattarna hänvisar här framför allt till Lewis Mum-
fords då aktuella böcker Stadskultur och Människans villkor, som
utkommit på svenska 1942 respektive 1947. De framhåller sociolo-
gen Mumford som den som framför andra sökt konkretisera storsta-
dens problem för planläggare. Mumford och andra kritiker av stor-
städerna åberopade bl.a. att stadsbefolkningen i många länder inte
födde tillräckligt med barn för att hålla sin numerär konstant. Socio-
logerna kunde visa att barnbegränsningen ”icke kan sättas i sam-
band med trånga och osunda bostäder, otillräcklig eller ensidig föda
eller osäkerhet för framtiden”. Det skulle med andra ord snarare
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bero på någon annan form av social dysfunktion, dvs. där männi-
skorna inte ens vill reproducera sig. Till sin glädje finner dock plan-
författarna att ”Detta förhållande kan icke påvisas känneteckna det
moderna Stockholm”. De visar att nettoreproduktionstalet – antal
levande födda flickor relativt antalet kvinnor i fruktsamma åldrar
– under 1890-talet visserligen hade sjunkit under 1,0 i Stockholm

(riksgenomsnittet var då 1,5) till 0,5 (riket 0,7) år 1935.
Uppgången under senare delen av 1930-talet och första
hälften av 1940-talet hade dock varit starkare i Stockholm
än i landet i övrigt, så att skillnaden vid ingången av 1950-
talet var mycket liten. I alla regiontyper i Sverige var netto-
reproduktionstalet nära 1,0 år 1950.

Planförfattarna konstaterar bl.a. med stöd av denna ob-
servation att de förutsättningar och lösningar, som var rele-
vanta vid planläggning av de europeiska och nordamerikan-
ska storstäderna endast i begränsad utsträckning fanns eller
var tillämpliga i Stockholm. Detta bedömdes ha sin grund i
att Stockholm växte sig stort ett par generationer senare än
de andra storstäderna. Genom lagstiftning och upplysning
ansåg man sig också i Stockholm ha kunnat styra exploa-

teringen så att man sluppit slumbildning och överbefolkning.

Storstadens socialpsykologiska miljö

1952 års planförfattare var försiktiga i sin analys av den sociala mil-
jön i Stockholm. De tycker sig dock kunna konstatera att genom den
struktur som Stockholm då hade var staden väsentligt mera attrak-
tiv och tilltalande än många andra lika stora städer i Västvärlden. I
jämförelse med andra befolkningscentra i Sverige antar de att det
finns vissa skillnader i den socialpsykologiska miljön. Planförfatt-
arna menar dock att de inte är så klarlagda, att man kan dra detalje-
rade slutsatser rörande generalplanens utformning. Man refererar
framför allt till hypoteser och populära uppfattningar.

En sådan hypotes är att de sociala kontakterna eller möjlighe-
terna är flera och mer skiftande i storstaden än i mindre orter. Det
ansågs i sin tur bero på ”befolkningens stora anhopning och täthet
och av den differentiering och rörlighet som utmärker miljön.” Kon-
takterna antas dock mera opersonliga och standardiserade, vilket är
tecken på att det man kallar ”sociala sekundärgrupper” är väsentligt
vanligare än i andra miljöer. Individerna antas tillhöra ett flertal ofta
stora grupper med olika speciella funktioner: arbetsplatsen, in-
tresseföreningen, biopubliken, idrottspubliken, partiet, där um-

”Kontakterna i stor-
staden anses mera
opersonliga och stan-
dardiserade, vilket är
tecken på att sociala
s.k. sekundär grupper
är väsentligt vanligare
än i andra miljöer.”

Ur Förslag till generalplan
för Stockholm 1952.



87

  URBANISERINGEN 0CH GRÖNA VÅGEN

gänget har en begränsad och ensidig karaktär. Primärgrupperna
– dvs. familjen – spelar enligt detta synsätt en relativt sett mindre
roll. Storstadsfamiljen har förlorat flera av sina funktioner och
grannskapet är inte längre en gemensam ram kring arbete och re-
kreation i olika former. Den lokala gemenskapen i Stockholm antas
därför vara svagare än i andra mindre orter, om man som tecken på
lokal gemenskap räknar umgänge eller hjälp grannar
emellan, medlemskap i lokala föreningar och att vara el-
ler känna sig lika som sina grannar. Ytterligare ett tecken
på lokal gemenskap är det aktiva deltagandet i kom-
munalpolitiken, vilket uppfattades som påtagligt svagare
i den stora och svåröverskådliga kommunen Stockholm
än i mindre orter.

Familjeinstitutionens försvagning antogs stå i sam-
band med yrkesspecialiseringen och den utbredda bytes-
hushållningen. Detta skulle speciellt vara fallet i stor-
staden med dess tekniska infrastruktur, som underlättar
människornas fysiska existens på egen hand, och ung-
domens möjligheter att tidigt skaffa sig egna inkomster.
Även de små och överbefolkade stadslägenheterna, där
ungdomen har svårt att få utrymme för sitt fritidsliv, antogs ha på-
verkat familjelivet i denna riktning. Detta skulle i sin tur gynna upp-
komsten av ”nya intressesammanslutningar av icke-lokal karaktär
och ökat deltagande i massbildningar.”

En sådan utveckling av det sociala livet är enligt planförfattarna
möjlig på grund av den rörlighet i olika avseenden, som karakteri-
serar Stockholms befolkning vid jämförelse med invånare i mindre
orter. De hänvisar till en allmän uppfattning att rörligheten på ar-
betsmarknaden är större i Stockholm, att befolkningens byte av bo-
stad inom och flyttningar till och från Storstockholm är relativt sett
vanliga, samtidigt som resorna mellan bostad och arbetsplats är
längre i Stockholm än på andra platser.

Social heterogenitet och brist på gruppidentitet speciellt bland
ungdomen antas vara relativt sett vanligare i Stockholm än i mindre
orter. Å ena sidan uppmärksammas känslan av oberoende av tradi-
tion, moralisk kontroll och konvenans, bristande ansvar för grupp-
ernas handlande, större isolering, anonymitet och ensamhet, men å
andra sidan större frihet för individen att söka sig ett liv efter eget
sinne. Sammanfattningsvis förde 1952 års regionplanerare i Stock-
holm således ett väl utvecklat resonemang om storstadens sociologi,
även om det inte byggde på några empiriska undersökningar.

”Man har anledning
räkna med, att rörligheten
på arbetsmarknaden
är större i Stockholm.
Social heterogenitet och
grupphemlöshet speciellt
bland ungdomen torde
vara relativt sett vanlig.”

Ur Förslag till generalplan
för Stockholm 1952.
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Koncentration eller spridning?

Regionplanerarna år 1952 för också ett resonemang om koncentra-
tionens för- och nackdelar i huvudsak baserat på ekonomiska över-
väganden.

De hävdar att i alla länder med en ekonomisk struktur liknande
Sverige, är ”den naturliga utvecklingen” en stark koncentration till

och inom storstäderna. Som främsta drivkrafter omtalas
företag av olika slag, som söker sådana lägen, eftersom
de därigenom når en stor arbetsmarknad, en näraligg-
ande avsättningsmarknad, ett bra kommunikations- och
transportläge och närhet till kommersiella och adminis-
trativa topporganisationer. Detta i sin tur både betingar
och betingas av den starka invandringen till storstäd-
erna. För den yrkesverksamma individen och för det
enskilda företaget anses en plats nära centrum i storstad-
en ge de största intäkterna. För individen är troligen möj-
ligheterna till arbete inom olika yrken och till löneför-
bättringar eller på annat sätt större inkomster det avgör-
ande, men skriver planförfattarna, därutöver lockar i
storstaden bättre utbildningsmöjligheter, rikare kulturell,
kommersiell och social service och ett rikare nöjesliv.

”Sovstadsbebyggelsen blir
färdig, ja, den börjar redan
visa hur pass dåligt själva
byggnadsmaterialet är;
barnaskaran spränger
redan det trånga hemmets
tunna lamellväggar och
den hemliga, bortträngda
olusten sticker åter upp
och ställer till privata
tråkigheter.”
Teckning av Eva Clayton
i Waldemar Hammenhögs
I en svensk sovstad, 1954.

”Det torde vara ostridigt,
att för den yrkesverk-
samma individen och
för det enskilda företaget
anses en plats nära cen-
trum i storstaden ge de
största chanserna till
ekonomisk framgång.”

Ur Förslag till generalplan
för Stockholm 1952.
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Detta förklarar, enligt författarna, att det i första hand är ung-
domen eller de ogifta som är rörliga och för vilka det är ett alternativ
att flytta till storstaden. För familjer med små barn framstår det tra-
ditionella storstadslivet mindre lockande och det är först när barnen
är mogna för högre utbildning som argumenten till förmån för detta
åter överväger.

Hushållning med den rörliga arbetskraften

Hur skulle då generalplanerna anpassas efter den ständiga inflytt-
ningen? Författarna konstaterar att storstadens allmänt erkända
nackdelar är de långa avstånden mellan å ena sidan bostaden och å
andra sidan arbetsplatsen, de kulturella institutionerna, större buti-
ker, nöjen och naturområden, vilket innebär tidsödande, tröttande
och dyrbara resor. De finner det samtidigt ovisst om de högre lön-
erna och lägre skatterna verkligen ger en större realinkomst för fler-
talet.

I diskussionen om en fortsatt koncentration till Storstockholm
lanseras argumentet att:

Man måste hushålla med landets rörliga arbetskraftstillgångar, så att
en ur både kulturella och sociala synpunkter önskvärd förstärkning
av befolkningsunderlaget i centra inom andra regioner och bygder
blir möjlig.

Planerarna i Stockholm trodde dock att möjligheterna att tillgodose
sådana behov skulle komma att vara små, så länge folkökningen i
Storstockholm utgjorde mellan 1/3 och 1/2 av hela landets folkök-
ning, vilket varit fallet alltsedan 1920.

För att reducera reskostnaderna talade planerarna redan för
50 år sedan för en fördelning av bostadskomplement och arbets-
platser till olika delar, såväl inom det egentliga Storstockholm som
till drabantstäder.

Enda möjligheten att inom ett bosättningsområde av Storstockholms
omfattning åstadkomma en rimlig försörjning med butiker, andra
kommersiella inrättningar samt sociala och kulturella institutioner
av olika slag är att sprida dem till stadsbygdens olika delar. I fråga om
arbetsplatserna syftar en spridning till att reducera pendeltrafiken.
Det är en förutsättning för att gifta kvinnor skall kunna sköta sitt
arbete både i och utanför hemmet och att de båda arbetsplatserna lig-
ger inom rimligt avstånd från varandra.
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OMFLYTTNING OCH SOCIALPSYKOLOGI I 1950-TALETS STOCKHOLM

I Inghes stora studie av Fattiga i folkhemmet som publicerades år
1960 undersöktes socialunderstödstagare i Stockholm med avse-
ende på familjeförhållandena, yrkesförlopp och sysselsättnings-
förlopp. Som fjärde förloppsvariabel studerades omflyttningsför-
hållandena. Undersökningen avser understödstagare och noggrant
utvalda kontrollgrupper under slutet av 1950-talet.

Vi ska först referera något av resultaten från de första tre ana-
lyserna. Det har i Inghes studie inte framkommit något som tyder
på att understödsklientelet hade haft sämre startmöjligheter på ar-
betsmarknaden än kontrollgruppen: skolutbildningen var knappast
sämre, yrkesutbildningen visade tämligen små olikheter, deras yrkes-
planer tycktes inte ha blivit gäckade oftare än för andra människor.
De manliga understödstagarna hade dock kommit ut i förvärvslivet
relativt tidigt. Understödstagarna rekryterades sedan företrädesvis
ur socialgrupp 3; bland dem som tillhörde socialgrupp 2 hade påfal-
lande många haft småföretag, vilket – enligt författarens bedömning
– ”varit ett förfallssymtom: när de inte orkat sköta en anställning
längre hade de försökt starta eget”.

Fattiga i 1950-talets Stockholm

Beträffande yrkesfördelningen visade understödsklientelet inte nå-
got anmärkningsvärt: varken förändringarna av yrkessammansätt-
ningen på olika åldersnivåer eller de individuella förloppen visade
några avvikelser från kontrollgruppen. Däremot hade klientelet
genomsnittligt flera yrkesbyten bakom sig. Sysselsättningsförhåll-
andena visade stora avvikelser. Vid undersökningen var flertalet av
understödstagarna utan arbete. Början till denna utveckling kunde
ofta spåras långt tillbaka. Medan kontrollgruppen visade tendens
till ökad säkerhet i anställningsförhållanden under årens lopp, fick
understödstagarna det tvärtom allt osäkrare med kortare och till-
fälliga anställningar, mera deltidsarbete och längre arbetslöshets-
perioder. Medan kontrollfallen i regel kommit i arbete igen efter den
stora arbetslöshetskrisen på 1930-talet, ökade tvärtom arbetslös-
heten bland understödstagarna ytterligare trots att konjunkturen
förbättrades. De partiellt arbetsföra lyckades med andra ord inte
komma in i arbetslivet igen efter de svåra åren.

Även de individuella karriärerna på arbetsmarknaden visade på
en mycket större oregelbundenhet för understödsklientelet, som
dessutom tilltog med åren. Platsväxlingen var också betydligt större.
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Även inom kontrollmaterialet var dock både yrkesförlopp och sys-
selsättningsförlopp mycket ofta oregelbundet. Endast ett fåtal av de
tillfrågade hade haft samma yrke och anställning jämt, de flesta hade
växlat många gånger.

I regel hade det tagit många år, i genomsnitt ett tiotal, från den
första försämringen av sysselsättningsförhållandena och tills för-
värvsarbetet upphörde. Detta gällde även de kontrollfall, som
var utan arbete vid personundersökningen.

Kunskaperna om samband mellan flyttningar
och sociala förhållanden på 1950-talet

Inghe konstaterar att befolkningen i 1950-talets samhälle visar
en stark rörlighet med huvudströmmen från landsbygderna
mot städerna. Mellan individerna föreligger stora olikheter, vil-
ket författaren menar har socialpsykologiskt intresse:

Att ständigt leva i samma miljö ger andra erfarenheter än att
ideligen möta nya förhållanden omkring sig. Detta måste på-
verka inte bara de materiella förhållandena utan även upplevel-
sernas innehåll och kontakternas art samt därigenom attityder
och beteendemönster.

I en översikt av den tidens flyttningskunskap, skriver Inghe att de
direkta anledningarna till att en person flyttar ibland är utbildning,
äktenskap eller dylikt men oftast är det sökandet efter bättre ut-
komst. Han refererar här till FN:s översikt (United Nations, 1953).
Han refererar till en betydande litteratur om dessa frågor alltsedan
engelsmannen Revenstein på 1880-talet formulerade sina ”laws of
migration”. Dessa visade, att migrationen i regel sker över korta
distanser och mot ”urban centers”, vilket sedan bekräftats av andra
(Moore, 1938). Flyttningsintensiteten varierar betydligt med hän-
syn till olika faktorer. Jordbrukskommuner visar således lägre flytt-
ningsintensitet än skogskommuner (Thomas, 1941). Folk i urbani-
serade och industriellt utvecklade regioner flyttar oftare. ”Skilled
workers” flyttar mer än andra yrkesgrupper. De är oftare än ”un-
skilled” födda i industrikommuner (Moore). Flyttningen till städ-
erna sker i regel inte direkt. Först flyttar man inom kommunen,
sedan till grannkommunen och först senare längre bort. I Klarälvs-
bygden hade exempelvis visats, att vederbörande börjar med att
övergå från skogsarbete till industriellt arbete inom kommunen.
Först därefter sker flyttning till annan kommun (Wallander, 1948).
Från landskommunen beger de sig i regel först till en mindre stad. De

”De individuella
sysselsättningsför-
loppen vittnade
om en stark stegrad
oregelbundenhet
för understöds-
klientelet.”

–Inghe, 1960.
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stadsfödda som var överrepresenterade bland de till Stockholm in-
flyttade, flyttar ofta direkt till Stockholm, de landsfödda däremot i
regel indirekt. Av de till Stockholm inflyttade kommer också flera
från industrialiserade kommuner än från jordbrukskommuner. Sista
anhalten före Stockholm är – enligt Inghes kunskapsöversikt från
1960 – ganska ofta kommuner i huvudstadens närhet. Enligt Moore
flyttar människorna ogärna direkt till en miljö, som i alltför hög
grad skiljer sig från den gamla.

 Inghe refererar att kvinnorna, enligt vissa utländska undersök-
ningar, flyttar mer än män. Så tycks även vara fallet i Sverige. Enligt
andra har männen, åtminstone tidigare, flyttat mera, t.ex. i USA
(Thomas, 1955). Unga flyttar i större utsträckning än äldre (Tho-
mas, 1938; Moore; Wallander; SOU 1938:15) och ogifta mer än
gifta (Wallander; Hofsten, 1954). Detta utesluter inte, att man i
Stockholm kunde finna flera gifta bland de inflyttade än bland de
infödda och fler gifta bland landsfödda än bland stadsfödda bland
de inflyttade.

Familjer flyttar mest över korta avstånd, ensamma personer, sär-
skilt män, ofta längre (Hofsten). Utbildning och ekonomi spelar där-
emot enligt Moore ingen påvisbar roll för dem som flyttat till Stock-
holm. Flyttningen varierar också med konjunkturerna (Thomas,
1941; Hyrenius, 1944; Freedman & Hawley, 1949), speciellt för
yngre mellan 15–30 år samt för männen (se SOU 1938: 15). Detta
kan dock variera för olika områden (Wallander).

Förutom denna omflyttning i landet förekommer också flyttning
inom kommunerna, vilket ofta är den första flyttningen (Wallander)
som i större kommuner kan nå en hög intensitet.

Även om dessa förhållanden – enligt Inghe – ännu var ofullstän-
digt kända har åtskilligt klarlagts om de statistiska förskjutningarna
mellan olika kommuner. Däremot visste man ännu på 1960-talet
mycket litet om de individuella omflyttningsförhållandena, vilket
också uppfattas som en betydande brist. Wallander hade t.ex. för-
sökt förklara en del av olikheterna i sitt material rörande omflytt-
ningsförhållandena i Klarälvsbygden genom existensen av vissa
”flyttare”. Anledningen till att dessa individer var notoriska flyttare
förmodades vara individuella faktorer.
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Flyttning och individ

Det är denna sida av migrationen som framför allt intresserade
Inghe. I första hand gäller det om understödstagarna i Stockholm
visar några avvikelser från befolkningen i övrigt och vad detta i så
fall kan bero på.

Undersökningen inriktades på flera olika sidor av understöds-
klientelets omflyttning. En första fråga gäller var de är födda. En an-
nan fråga är vilka flyttningsvägar de till Stockholm inflyttade följt
på sin vandring genom landet. Särskilt uppmärksammas deras vis-
telseorter omedelbart före inflyttningen till Stockholm. En tredje
fråga gäller in- och utflyttningen i Stockholm. Många hade nämligen
tidvis lämnat Stockholm igen. En fjärde fråga slutligen gäller orsak-
erna och de sociala konsekvenserna av omflyttningen inom Stock-
holm.

Datakällor om flyttning

Vid tidigare studier av omflyttning, säger Inghe, har man i regel ut-
gått från befintligt material i kyrkböckerna, mantalslängderna och
offentlig statistik. Man har då kunnat följa förskjutningarna i folk-
gruppernas sammansättning, däremot inte de enskilda individernas
vandring mellan kommunerna. Han menar att mera detaljerade un-
dersökningar av de olika individernas förflyttningar är nödvändiga
vid den fortsatta forskningen. I smärre intervjuundersökningar hade
man följt individernas flyttningar mera i detalj som ger insikter om
de individuella flyttningarnas orsaker eller i varje fall motiv (t.ex.
Wallander).

 Även i Inghes undersökning har data om flyttningarna i första
hand hämtats in genom intervjuer. Intervjuobjektens upplysningar
har sedan kompletterats och verifierats genom upplysningar från
pastorsämbetet i födelsekommunerna och från andra kommuner,
som vederbörande bott i under sin väg till Stockholm. I åtskilliga fall

”Man kan uppställa hypotesen, att understödstagarna har
ökad flyttningsbenägenhet, liksom de visat ökad rörlighet
på arbetsmarknaden. Att det föreligger samband mellan
flyttningsintensiteten, flyttningsriktningen m.m. och t.ex.
psykisk läggning, hälsotillstånd och sociala förhållanden
synes också vara en rimlig hypotes.”

–Inghe, 1960.
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var det möjligt att följa den undersökte steg för steg mellan de olika
kommunerna. Beträffande fall som varit kända för socialvården har
kompletterande data erhållits ur socialregisterakterna, i en del fall
även från arbetsgivare, skolor, släktingar, ur sjukhusjournaler osv.

Flackare och flyttare

Ett besvärligt definitionsproblem uppkom genom att en del person-
er tidvis – med Inghes terminologi – flackat från den ena kommunen
till den andra, t.ex. anläggningsarbetare och resande. Om t.ex. en
resande haft fast bostad på en annan ort och givit sig ut på resor på
olika håll i landet men regelbundet återvänt till mantalsskrivnings-
orten, räknades det inte som flyttning utan som karakteristiskt för
yrket. Om vederbörande saknar fast vistelseort och bor än här än
där definierades det däremot som flyttningar.

Men att räkna alla flyttningar hos personer som ständigt och jämt
varit på resande fot, haft korta anställningar på olika håll och aldrig
haft någon fast vistelseort, är naturligtvis omöjligt, menar Inghe.
Han refererar till ett extremfall som han stött på vid intervjuunder-
sökningen:

En kvinnlig cirkusartist hade t.ex. fasta anställningar i Stockholm i
ungdomen. I 17-årsåldern blev hon hembiträde i en cirkusfamilj och
började träna själv. Hon lärde sig gå på lina, turnerade sedan med
olika sällskap, uppträdde en vecka här och en vecka där i tält, på
logar och i bondstugor. Hon blev sedan svärdsslukerska och turne-
rade i Sverige, Norge, Finland och Danmark. I 34-årsåldern blev hon
hushållerska hos en gårdfarihandlare utan fast bostad och reste dag
och natt. Detta fortsatte tills hon blev 39 år. Då blev hon äntligen
bofast. Exemplet visar att detta kringirrande eller flackande inte har
samma karaktär som flyttning för en person, som slagit sig ner nå-
gonstans, men efter en tid packar sina tillhörigheter för att bosätta sig
på annan ort.

Den som Inghe definierar som ”flackare” är i regel hemlös och för
inte med sig något skrymmande möblemang eller dylikt. Naturligt-
vis är det en flytande övergång mellan vanliga flyttare och sådana
flackare, menar Inghe. Vid bearbetningen drogs dock en bestämd
gräns mellan flyttning och flackning.

Vid undersökningen av i vilken utsträckning intervjuobjekten
fötts utanför Stockholm jämfördes med förhållandena i hela befolk-
ningen. Jämförelsen visade, att infödda stockholmare var betydligt
överrepresenterade bland understödstagarna. I båda stickproven
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”Köerna har inte varit långa hos arbets-
förmedlingen under senare år” lyder
texten till denna bild ur Stockholms
stadskollegiums reklamkommittés skrift
”Stockholm – staden på vattnet. En
kommunal rapsodi.” som gavs ut 1954.
Att skriften riktade sig till de nya stock-
holmare som man hoppades skulle
komma till arbetsförmedlingen så fort
det gick, är tydligt av förordet signerat
Hjalmar Mehr. Det inleds med följande
rader: ”Stockholm – det är glittrande
vatten och massor av hus, de ljusa
sommarnätternas och de sprakande
neonskyltarnas stad, de lummiga park-
ernas, de dundrande tunnelbanetågens
och de hetsade människornas samhälle
i Sverige. Det är huvudstaden – Mälar-
drottningen – som på senare tid varje år
vuxit med lika många invånare som en
medelstor svensk stad rymmer.”
Källa: Stockholm – staden på vattnet
1954,  s. 131. Foto: Hernried.

Storstadspuls 1963.
Källarklubbarna i Gamla
stan var de verkliga inne-
ställena på 1950- och 60-
talen: trånga, svettiga och
litet skumma lokaler.
Musiken var ofta dixie-
land. Här är det Jazz
Doctors som spelar på
Bobadilla i juli 1963.
Källa: Boström & Ham-
marström 1991, s. 57.
Foto: Tommy Wiberg/
Pressens Bild.
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Särskilt före utbygg-
naden av T-banan och
pendeltågen var träng-
seln på bussar och spår-
vagnar i Stockholm ofta
något som kunde få de
inflyttade att fundera på
att flytta tillbaka till en
mindre stad.
Källa: Svenska Turistför-
eningens årsskrift 1973,
s. 106. Foto: Lennart Elf.

LM Ericssons fabriker vid Telefonplan på 1970-talet. ”När på 1930-talet den största
av innerstadsverkstäderna, LM Ericsson vid Thulegatan med sina mer än 3000 an-
ställda, började bli trångbott och diskuterade utflyttning, börjande man i stadens poli-
tiska organ  på allvar fundera över utvecklingen. Man var, i en situation då det allmänt
räknades med att landets befolknings-utveckling skulle stagnera och att Stockholm i
stort sett slutat växa, beredd på att göra insatser från stadens sida för att hålla kvar
industrin. Man insåg att vad som behövdes var välbelägen industrimark. En utredning
tillsattes 1937, men redan innan den hunnit slutföras flyttade LM Ericsson ut till
Midsommarkransen. Industriutflyttningarna drog med sig omfattande flyttningsrörel-
ser bland de anställda och deras familjer, ut till de nya bostadsområdena nära de nya
fabrikerna.”  Källa: Svenska Turistföreningens årsskrift 1973, s. 158. Foto: Pål-Nils
Nilsson.
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var infödda och inflyttade ungefär lika gamla. Nästa fråga är från
vilka delar av landet och från vilka typer av bebyggelser de inflyttade
kommit.

Det framkom inga olikheter mellan inflyttade understödstagare
och övriga stockholmare i fråga om vilken del av Sverige de flyttat
från. Slutsatsen är att för rekryteringen till understödsklientelet
skulle det inte spela någon roll, från vilken del av landet de
inflyttade härstammar. Vad födelseortens bebyggelsetyp be-
träffar, föreligger enligt författaren, inte någon skillnad mel-
lan stickproven av understödstagare och totalbefolkningen
på födelseorter av olika agglomeringsgrad, dvs. på skalan
från ren landsbygd till större stad.

Infödda stockholmare
överrepresenterade som bidragstagare

Inflyttningen till Stockholm har skett vid olika ålder. En del
hade kommit till Stockholm som barn, andra ganska nyligen
före undersökningstillfället. Många, både infödda stock-
holmare och inflyttade, hade senare lämnat staden.

19 procent av understödstagarna, jämfört med 10 procent av
kontrollfallen, hade alltid bott i Stockholm eller dess förorter. Av det
manliga understödsklientelet hade 53 procent, mot bara 38 procent
i kontrollgruppen, bott i Stockholm mer än en period.

Inghe har dock svårt för att tolka orsaken till att infödda stock-
holmare är överrepresenterade inom klientelet. Han menar att en del
andra kategorier med sociala svårigheter tvärtom i högre grad rekry-
teras bland inflyttade än bland infödda storstadsbor. Detta gäller
t.ex. det illegala abortklientelet (Inghe, 1942), prostituerade (Kemp,
1936; Inghe 1949 a), vanartiga flickor (Frey, 1946), kriminella, åt-
minstone i de yngre åldrarna (Kinberg m.fl., 1957) samt alkoholister
(Åmark, 1951). Möjligen kan det tänkas, säger Inghe, att personer
som får det svårt, gärna söker sig tillbaka till barndomskommun-
erna för att söka stöd hos kvarlevande släkt, gamla vänner etc.

Vid undersökningen av omflyttningen inom Stockholm togs en-
dast med personer som bodde i Stockholm hela tiden mellan åren
1920–1943. Bland dessa hade understödsfallen flyttat mer än kon-
trollfallen. Skillnaden var störst för kvinnorna. De individuella olik-
heterna var betydande. Somliga hade aldrig flyttat. De kunde allt-
jämt bo kvar i samma lägenhet, där de fötts för en generation sedan.
Andra hade flyttat ett par gånger i samband med separation från
föräldrahemmet eller äktenskap. En del hade flyttat mycket ofta, i

”För rekryteringen till
understödsklientelet
skulle det alltså inte
spela någon roll, från
vilken del av landet
de inflyttade härstam-
mar.”

–Inghe, 1960.
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extrema fall nästan varje år. Just för dessa var registreringen otill-
förlitligast; för åtskilliga av dem var ytterligare ett stort antal flytt-
ningar kända ur socialregisterakten. Även bland kontrollfallen
fanns en del sådana rörliga personer. Under dessa 18 år hade hälften
av de manliga understödsfallen, men endast 33 procent av kontroll-
fallen flyttat mer än fyra gånger, medan motsvarande tal för kvin-
norna var 40 procent respektive 20 procent.

Hög omflyttning inom staden symptom på svårigheter

Denna höga omflyttning inom Stockholm bland understödstagarna
anser Inghe anmärkningsvärd. Den måste, menar han, utgöra en be-
tydande belastning och kan samtidigt betraktas som ett symtom på
deras svårigheter. Orsakerna antas komplicerade. Bland de direkt
utlösande faktorerna spelar det ekonomiska trycket stor roll. En ge-
nomgång av socialregisterakterna visade, att många flyttat för att få
lägre hyra, ofta direkt uppmanade till detta av socialvården. Andra
hade tvingats flytta p.g.a. svårigheter med hyran. Den genomsnitt-
ligt lägre kvaliteten på deras bostäder antas också driva fram en
ökad flyttningsfrekvens. Omflyttningsintensiteten antogs också
kunna vara ett uttryck för personlighetsläggningen.

Inghes undersökning pekade på ett mycket svagt samband mellan
omflyttning och psykiskt tillstånd:

I individualpsykologiskt avseende förefaller det rimligt med ökad
flyttningsbenägenhet hos supervalida, minskad hos subvalida. De
supervalidas större företagsamhet, tilltagsenhet och aktivitet borde
bland annat yttra sig i större rörlighet, medan de subvalida med sina
inrotade vanemönster och sin motvilja mot förändringar borde vara
särskilt bofasta. Subvalida egenskaper borde vara särskilt vanliga
bland personer som aldrig flyttat. Man skulle vidare vänta större
flyttningsbenägenhet hos superstabila med deras svalare miljöbund-
enhet och ringare kontaktbehov än hos de substabila med deras verk-
lighetsförankring, jordbundenhet och behov av hjärtliga förbindelser
med miljön. Slutligen borde supersolida egenskaper som trygghet,
lugn och eftertänksamhet överväga hos sådana som flyttat sällan,
medan extrema flyttare och kanske särskilt flackare övervägande
borde visa subsolida egenskaper, ombytlighet, impulsivitet och bris-
tande uthållighet. Vad kapaciteten beträffar förefaller det rimligast
att anta större rörlighet bland superkapabla än bland subkapabla:
argument kan dock anföras både för det ena och det andra.
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Det visade sig i Inghes studie, att någon nämnvärd korrelation mel-
lan antalet flyttningar mellan kommunerna respektive inom Stock-
holm samt de olika ”sjöbringsvarianterna” inte kunde påvisas. Un-
dantagen utgjordes av de kvinnliga kontrollfallen, som visade en
svag korrelation mellan supervaliditet och ökad flyttning inom
Stockholm och en likaledes svag korrelation mellan subsoliditet och
ökad flyttning mellan kommunerna. Beträffande soliditet vi-
sade manliga kontrollfall, som flyttat mellan kommunerna en
gång eller mera, förskjutning åt det subsolida hållet, liksom
kvinnliga kontrollfall som flyttat mer än fyra gånger i Stock-
holm. För vissa av materialen gick emellertid tendensen i mot-
satt riktning och säkra uttalanden kunde inte göras.

För de s.k. ”flackarna” framkom inga individualpsykologi-
ska avvikelser alls. Till sist undersöktes möjligheten av ett sam-
band mellan olika psykopatologiska tillstånd och flyttnings-
intensitet. Jämförelse försvårades av åldersfördelningen inom
olika grupper av psykiskt sjuka respektive friska. Friska inklu-
sive åldersskadade, som var talrikast i de högre åldersgrupp-
erna borde ha hunnit med något flera flyttningar än grupperna som
var psykiskt insufficienta. Bland manliga understödstagare visade
dock personer med psykos, hjärnsjukdom och kronisk alkoholism
högre flyttningsintensitet än friska inklusive åldersskadade. Sjuk-
fallen inom det manliga understödsklientelet visade även en tendens
till stegrad omflyttning inom Stockholm samt till en ökad flackning,
dock ej signifikativ. För de andra grupperna framkom inga sådana
förskjutningar, i varje fall inte av samma storleksordning. Insuffi-
ciensfallen visade inte i något material en större rörlighet. Sjukdoms-
fallen var övervägande svårare inom understödsklientelet än inom
kontrollmaterialet. Sjukligheten var likaledes svårare inom det man-
liga än inom det kvinnliga understödsklientelet. Sammantaget an-
togs detta illustrera de ökade problemen med de psykiskt sjuka, sär-
skilt de med understöd, att finna lämpliga bostäder.

I stort sett visar således denna bearbetning ett svagt och otydligt
samband mellan det psykiska tillståndet och flyttningsintensiteten.
Detta behöver inte innebära, menar Inghe, att flyttningsvanorna är
helt oberoende av den psykiska beskaffenheten:

Det visar blott, att orsakssammanhangen vid en så komplex förete-
else som omflyttningen är så sammansatta och skiftande att det inte
går att isolera en enstaka variabel från andra betydelsefulla faktorer.

”Det är ett anmärk-
ningsvärt svagt och
oregelbundet sam-
band mellan det
psykiska tillståndet
och flyttnings-
intensiteten.”

–Inghe, 1960.
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BLAND ”VANARTIGA FLICKOR” VAR MÅNGA NYINFLYTTADE

I ett annat sammanhang, menar Inghe (1960, s. 102ff), att vissa
beteenderubbningar visar olika frekvens bland personer som flyttat
respektive inte flyttat. Han pekar först och främst på emigranter.
Han visar belägg för att norska emigranter i USA hade högre morbi-
ditet än befolkningen i hemlandet; ännu högre var frekvensen bland
emigranter som återvänt hem.

Detta gällde särskilt schizofreni samt senila och arteriosclerotiska
psykoser, möjligen också alkoholpsykos.

Vid omflyttningen inom Norge tycks däremot hospitaliseringsfre-
kvensen snarast vara lägre bland dem som flyttat. Ett undantag ut-
gjorde de inflyttade till Oslo och dess förstäder, vilka visade högre
hospitaliseringsfrekvens. Inghe citerar också en studie (Maltzberg &
Lee) som fann att i New York var det inte bara en påtagligt stegrad
hospitaliseringsfrekvens för immigranter från andra länder, utan
också för inflyttade från andra delar av USA. I varje fall skulle inflyt-
tade till storstäderna alltså visa ökad benägenhet att insjukna psy-
kiskt. Även riskerna för prostitution är enligt Inghe högre för inflyt-
tade än för infödda stadsflickor. Bland vad som han kallar ”vanar-
tiga flickor” i Stockholm var inflyttade överrepresenterade. Det-
samma sägs gälla beträffande illegal abort, särskilt bland de kvinnor
som endast vistats i Stockholm ett fåtal år. Inom kriminalvårds-
klientelet uppges de inflyttade vara överrepresenterade i åldrarna
under 30 år. Även personer som omhändertagits av nykterhets-
nämnden i Stockholm skulle vara särskilt vanliga bland inflyttade.

Inghe diskuterar olika hypoteser som kan förklara dessa förhål-
landen. De kan vara uttryck för selektion: Personer med särskilt stor
benägenhet för psykisk sjukdom, missanpassning och social fel-
utveckling, skulle också ha större benägenhet än genomsnittet att
flytta till befolkningscentra, speciellt storstäderna. Detta skulle inte
hindra att en del psykiskt sjuka stannar kvar i isolerade bygder, där
man funnit jämförelsevis höga sjukdomsfrekvenser. Särskilt för
psykosernas fördelning tror författaren att det är selektiva faktorer
av detta slag som spelar en avgörande roll.

Enligt den socialmedicinska expertisen i början på 1960-talet var
det åtskilligt som talade för att särskilt inflyttningen till storstäderna
innebar väsentligt ökade påfrestningar. Man hänvisar till att många
av ungdomarna från landsbygden och de smärre tätorterna kommer
från ”stabila hemmiljöer med invanda beteendemönster och trygga
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kontakter i familj och omgivning. I staden får de söka sig nya kon-
takter. Den trängre kretsen består i lyckligare fall av släktingar; åt-
skilliga är dock helt ensamma i början.”.

Några känner sig isolerade och bortkomna, ibland nervösa och oro-
liga. På grund av sin isolering är de ofta särskilt kontaktsökande och
tacksamma om de får bekanta. Det är därvid naturligt, att de löper
något större risker än andra personer. Huruvida stressen vid omflytt-
ningen och anpassningen till de nya förhållandena också kan spela
roll för uppkomsten av psykoser är däremot synnerligen ovisst; det
har bl.a. gjorts gällande att den ökade isoleringsrisken för de inflyt-
tade skulle spela en kausal roll särskilt i schizofrenins patogenes.

”Suburban neurosis” i Stockholm?

Inghe refererar också till brittiska och amerikanska forskare som
studerat s.k. ”suburban neurosis”, som beskrivs som ”anpassnings-
störningar med social isolering som kärna”. Forskarna hade funnit
en påfallande hög frekvens av lättare psykiska sjukdomssymtom
såsom ängslan, sömnrubbningar, trötthet, huvudvärk och psykoso-
matiska symtom i olika förstäder till London, särskilt bland person-
er som flyttat dit för relativt kort tid sedan. Som förklaring pekades
på männens längre resor, de högre levnadskostnaderna efter flytt-
ningen och den ökade ensamheten de första åren. Även i amerikan-
ska undersökningar hade man funnit, att det i hastigt växande och
bristfälligt integrerade förstäder var vanligt med lättare psykiska
störningar, särskilt i yngre äktenskap och främst hos kvinnor med
barn. Även barnen visar i ökad utsträckning nervösa störningar.
Dessa familjegrupper har samtidigt hög omflyttning och yrkesrör-
lighet, och det kan, enligt Inghe, tänkas att det föreligger: ”En steg-
rad emotionell labilitet, som förklarar både rörligheten och miss-
anpassningssymptomen.”

De svenska undersökningar som gjorts av förortsliv i storstäder
har knappast kunnat påvisa några motsvarigheter till de brittiska
och amerikanska observationerna av samband mellan rörlighet och
anpassningsstörningar. Det bör dock sägas att det har genomförts
ganska få större sådana studier med inriktning på Stockholms-
regionen. Ett exempel på en sådan studie är Gustav Jonssons och
Anna-Lisa Kälvestens djupstudie av ”karriärerna” för ett urval ung-
domar i Stockholm på 1950-talet. Den publicerades 1964.
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JONSSON OCH KÄLVESTENS UNDERSÖKNING AV STOCKHOLMSPOJKAR

Föräldrarnas uppväxt och omflyttning

En central frågeställning bakom Jonsson och Kälvestens (1964)
socialpsykiatriska undersökning av ett urval stockholmspojkar var
antagandet:

Att den besvärande ungdomsasocialiteten i det moderna samhället
skulle hänga samman med att majoriteten föräldrar i storstaden var
immigranter i storstadsmiljön, fostrade i en helt annan social omgiv-
ning och aldrig helt inväxta i den nya.

Författarna hänvisar till undersökningar om den före detta bonde-
befolkningen i Polen eller Italien som flyttat direkt från efterblivna
agrarområden i Europa till högindustrialiserade storstäder i Ame-
rika. Resultaten därifrån pekar på att den första generationen –
alltså de som flyttat – skulle klara sig relativt bra eftersom de förde
med sig ett stabilt och enhetligt normsystem, inhämtat under upp-
växten i moderlandet. För den andra generationen i Amerika skulle
det däremot uppstå en normkonflikt: Det man lärde sig i hemmet av
föräldrarna och det man upplevde bland kamrater och andra före-
bilder i det nya landet stämde inte överens. Den andra generationen
i det nya landet skulle därmed vara utsatt för ökad risk att spåra ur.

Jonsson och Kälvesten frågar sig emellertid skeptiskt om man kan
överföra denna tankegång till att gälla även i vårt land ”där det som
bekant sedan årtionden ägt rum en formlig folkvandring från lands-
bygden till städerna?”.

För att kunna belysa den inledande frågeställningen redovisas
först stockholmspojkarnas föräldrars uppväxtort och omflyttning-
ar, geografiskt och socialt. Det visar sig inte oväntat att det stora fler-
talet föräldrar i Stockholmsfamiljer i mitten av 1950-talet var födda
och uppväxta utanför Stockholm. Även om vi som infödda i staden
räknar alla som flyttat in före 12 år och sålunda gått åtminstone den
sista delen av sin skoltid i Stockholm så var de infödda stockhol-
marna en klar minoritet. Endast 32 procent av fäderna och 26 pro-
cent av mödrarna var infödda.

Det var från glesbygd och småorter som flertalet av de inflyttade
föräldrarna härstammade, 32 procent av den undersökta föräldra-
gruppen hade växt upp på ren landsbygd, 18 procent i städer och
orter med färre än 10 000 invånare. Om man betecknar städer med
mer än 30 000 invånare som stora och dessutom inräknar Stock-
holms förorter, fann man att 38 procent av föräldrarna hade en stor-
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stadsmässig uppväxtmiljö. De fem procent av männen och tre pro-
cent av kvinnorna som var födda i utlandet var nästan undantagslöst
flyktingar. Totalbilden av föräldrarnas uppväxtort gav klart belägg
för tesen att Stockholm var en stad av inflyttade.

Hur var nu föräldrarna med olika uppväxtort hopparade? Av
pojkarna hade:

• 11 procent både en far och en mor som var infödda
stockholmare,

• 34 procent en infödd och en inflyttad förälder,
• 54 procent både far och mor inflyttade.

Även denna sammanställning visade således att få – inte mer än
omkring tio procent av Stockholmspojkarna – hade föräldrar som
båda var infödda stockholmare. Det var till och med vanligare att en
skolpojke i Stockholm på 1950-talet hade båda sina föräldrar upp-
växta i glesbygd än att båda var infödda stockholmare (det fanns
35 stycken i den förstnämnda gruppen, 25 i den sistnämnda).

Glesbygdsbor som blev storstadens arbetarklass

De föräldrar som hade vuxit upp på ren landsbygd hade fått ett helt
annat socialt öde än de som kommit från övriga ortstyper. Två tred-
jedelar av glesbygdens söner fanns i socialgrupp 3 och praktiskt ta-
get inga hade ett yrke inom socialgrupp 1. Av de män som flyttat in
från städer och andra tätorter befann sig däremot var femte i social-
grupp 1 och bara två femtedelar i socialgrupp 3. De infödda männen
intog en mellanställning, men även för dem skilde sig socialgrupps-
fördelningen signifikant från landsbygdsinflyttarna. Socialgrupp 2
hade ungefär samma andel av alla de tre jämförda grupperna (30–
40 procent). Förklaringen till den skeva fördelningen av inflyttarna
antas vara dels en skillnad i uppväxtfamiljernas socialgruppsstruk-
tur, dels det handikapp ifråga om skolor som glesbygdens barn hade
haft, i varje fall på 1920- och 30-talen när dessa personer gått ut
folkskolan.

Trots att utbildningsmöjligheterna var bättre i Stockholm än nå-
gon annanstans hade de infödda enligt Jonsson och Kälvesten inte
placerat sig högst på den sociala rangskalan. En tolkning är att de
mindre ambitiösa och mindre välutrustade hade stannat kvar i hem-
orten Stockholm de också. Från övriga städer och tätorter hade det
kommit in ett positivt urval. Luckorna efter dem har senare i deras
hemorter fyllts av tillströmmande landsbygdsbor. Några lands-
bygdsboende hade sedan flyttat ända till Stockholm, men trots att de
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förmodades vara ett positivt intelligensurval, hamnade de lägst på
den sociala rangskalan oftare än de övriga inflyttarna. Det var
främst från arbetar- och småbrukarhem i glesbygden som utflytt-
ningen skett. Den sociala struktur som gruppen hade från början har
sedan knappast förändrats i Stockholm.

Författarna visar att pojkarnas mödrar genom äktenskap fick sin
plats i den sociala gruppstrukturen. Med få undantag hade möd-
rarna kommit till Stockholm som förvärvsarbetande ungdomar och
träffat sin äktenskapspartner där. Detta nytillskott av unga kvinnor
i storstaden hämtade emellertid inte sina män slumpmässigt ur sta-
dens manliga befolkning. Flickorna från de två uppväxtmiljöerna –
glesbygd respektive städer och tätorter – hade valt sina äkta män så
att de hamnat i nästan exakt samma socialgrupp som de manliga
inflyttarna från motsvarande ortstyper. Två av tre landsbygdsflickor
hade gift sig med arbetare, endast en av tre flickor från andra orts-
typer.

Inflyttade hade inte fler problembarn

Den inledande hypotesen om ökade risker för den andra genera-
tionen i storstaden låter sig inte bestyrkas av Jonsson och Kälvestens
undersökning. De gjorde en rad uppspaltningar av materialet för att
belysa denna fråga. Hur de än vred och vände på siffrorna fick de
inte fram något som tyder på att de inflyttade föräldrarnas söner
skulle ha det sämre än de infödda föräldrarnas. De har därvid be-
handlat de olika uppväxtorternas föräldrar var för sig och även sla-
git dem samman till en grupp att jämföra med ”infödda” stockholm-
are.

Av de 35 pojkar som hade både far och mor från ren landsbygd
var bara fyra stycken (11 procent) problemfall. Bland de 25 sönerna
till två infödda Stockholmsföräldrar var motsvarande andel 24 pro-
cent. Skillnaden mellan dessa två grupper var dock inte statistiskt
säkerställd. Författarnas misstanke att det skulle vara svårt för barn
att växa upp i ett hem där den ena av föräldrarna var infödd stor-
stadsbo och den andre ren landsbygdsbo, fick dock ett viss stöd:
problembarnen i denna grupp utgjorde 31 procent, vilket pekade på
ett möjligt samband.

 Författarnas analys gav alltså inget belägg för att andra genera-
tionen i Stockholmsfamiljer som härstammar direkt från glesbygd
skulle vara mer problematisk än barnen till de infödda eller inflyttar-
na från tätorter och städer. En jämförelse mellan frekvensen miss-
anpassade pojkar med föräldrar som båda flyttat in från en förort
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och söner till infödda stockholmare visade dock högre tal för söner
till inflyttade föräldrar. Mindre än var tredje son till infödda föräld-
rar i Stockholm klassificerades som ”problembarn och anstaltsfall”,
mot hälften av pojkarna med båda föräldrarna inflyttade från för-
orterna.

Jonsson och Kälvesten påpekar dock att skillnaden inte var sär-
skilt stor och den undersökta gruppen liten. Den behöver inte
heller hänga samman bara med inflyttningen från förorterna.
Författarna hade i tidigare sammanhang visat på ett samband
mellan kriminalitet hos fäderna och missanpassning hos sön-
erna. De prövar även denna hypotes på de 222 stockholms-
pojkarna. De 24 fäder som var kända i straffregistret fördel-
ade sig emellertid inte jämnt över olika uppväxtorter. Lägsta
frekvensen kriminella fäder fanns bland de infödda stock-
holmarna och bland dem som växt upp i övriga städer (sju
procent). Männen från glesbygden kom dubbelt så högt och
männen från förort över tre gånger så högt (omkring 25 pro-
cent).

FINLÄNDSK INFLYTTNING EFTER ANDRA VÄRLDSKRIGET

Andra världskriget innebar att många finländare sökte sig till
Sverige undan krigets påfrestningar (När finländarna kom, Borge-
gård m.fl., 1990). Flyktingströmmen bestod av krigsbarn och eva-
kuerade familjer framför allt från Nordfinland. Efter kriget fortsatte
flyktingströmmen från Finland till Sverige under några år. En del
tvingades lämna det till Sovjet avträdda Karelen. Relativt snabbt ef-
ter krigets slut återgick migrationen till att bli ett arbetskraftsutbyte
mellan de båda länderna. Utflyttningen till Sverige steg under de för-
sta efterkrigsåren från ett par tusen till cirka tio tusen i början av
1950-talet och pendlade runt den nivån ända fram till 1963. Där-
efter skedde en kraftig ökning i utflyttningen. Kulmen nåddes åren
1969–70, då 80 000 personer lämnade Finland för Sverige. Emi-
grationen under dessa två år var så stor att Finland upplevde en folk-
minskning. Under 1970-talet minskade utflyttningen till en nivå
som var något högre än den under 1950-talet. De första åren av
1980-talet innebar en ytterligare nedgång.

Under 1950-talets första år dominerade kvinnorna flyttnings-
utbytet. Detta gällde såväl utflyttningen från Finland som åter-
flyttningsströmmen (Majava, 1975). Därefter sjönk andelen kvin-
nor och under 1970-talets sista år utgjorde kvinnorna mindre än
hälften av emigranterna. Det var också värt att notera att när ut-

”Man kunde miss-
tänka att det skulle
vara svårt för barn
att växa upp i ett
hem där den ena
av föräldrarna var
infödd storstadsbo
och den andre ren
landsbygdsbo.”

–Jonsson & Kälvesten,
1964, s. 388.



106

1 9 5 1 – 1 9 7 5

vandringen var stor så var inslaget av män också stort. Utvandrings-
topparna består således till stor del av män.

Något mer än två tredjedelar av dem som flyttade från Finland till
Sverige återfanns i ålderskategorierna 15–34 år. Studier av perioden
1950–74 visar att andelen barn under 15 år varierade kraftigt. De
ogiftas andel av utflyttningspopulationen har också fluktuerat rätt
kraftigt från år till år. För männen har trenden varit att utflyttningen
till allt större del bestod av ogifta män. I början av 1950-talet ut-
gjorde de endast cirka 15 procent av alla utflyttare mot över 30 pro-
cent i början av 1970-talet – en nivå som därefter i stort sett behål-
lits. För de ogifta kvinnorna har trenden varit den motsatta. Från
1950-talets början till 1960-talets utvandringstopp minskade an-
delen ogifta kvinnor från 30–35 procent till 15–20 procent. I den
stora utvandringsvågen åren 1968–70 utgjorde de ogifta kvinnorna
en förhållandevis liten andel. Därefter ökade andelen något igen.
Finlandssvenskarna var överrepresenterade.

De finländare som kom till Sverige under 1960-talet och under
början på 1970-talet hade en utbildningsnivå som liknar genom-
snittsfinländarens. De flesta som kom till Sverige under den här
nämnda perioden hade genomgått högst folkskola eller motsvaran-
de. Kvinnorna hade som grupp betraktad något högre utbildnings-
nivå än den genomsnittliga manlige flyttaren.

Så småningom ökade inflyttningen av personer med längre och
mera kvalificerad utbildning (Majava, 1980; Häggström, 1984).
Det beror på en alltmer höjd utbildningsnivå, men hänger också
samman med konjunkturerna. Vid lågkonjunktur blir konkurrens-
en om arbetsplatserna hårdare. De med yrkes- och språkkunskaper
har lättare att få arbete. Finlandssvenskarna som flyttar till Sverige
har som regel också högre utbildningsnivå än den genomsnittliga
flyttaren. De flyttare däremot som kom från norra Finland hade en
relativt sett lägre utbildningsnivå. Mycket få som lämnade Finland
under 1960- och 70-talen hade någon längre yrkesutbildning att
falla tillbaka på (Häggström, 1984).

Uppgifter om vilken sysselsättning finländarna hade vid utflytt-
ningstillfället varierar mycket kraftigt mellan de undersökningar
som företagits. Några finländska undersökningar skattar de arbets-
lösas andel till mellan 25–35 procent. Var tredje som flyttade till
Sverige arbetade hemma i Finland inom tillverkningsindustrin
medan var åttonde hade jord- och skogsbruk som arbetsfält vid ut-
flyttningstillfället. En förhållandevis stor grupp studerade vid tid-
punkten för utflyttningen. De studerandes andel var cirka sju pro-
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cent och bestod till stor del av sådana som fortsatte sin utbildning
vid svenska högskolor och universitet. De hemarbetandes andel låg
på cirka sex procent. Den övriga delen arbetade inom servicesektorn
samt i kommersiellt inriktad verksamhet.

Varifrån flyttade finländarna under olika epoker?

Vid 1950-talets början dominerade landsbygdsutflyttningen. Där-
efter sker en ökad utvandring från stadsmiljöerna. Borgegård m.fl.
sammanfattar de regionala förändringarna i utflyttningsmönstret
enligt följande: Tyngdpunkten hade fram till slutet på 1960-talet
förskjutits från Österbotten mot de norra och inre delarna av Fin-
land. Därefter skedde en kraftig nedgång i utflyttningen från fram-
för allt de nordliga länen, medan sydvästra Finland hade samma
eller till och med något större utflyttning än 1949–50. Det senare
gäller även för de inre delarna av Finland. Man kan säga att utflytt-
ningen över åren fick en större spridning i Finland och en ökad be-
tydelse för de finsktalande delarna av landet.

Stockholm: Finlands sjunde största stad år 1970

Mälardalen, Bergslagen och de bottniska kustområdena har i ett hi-
storiskt perspektiv varit viktiga inflyttningsområden för finländsk
arbetskraft. Den geografiska fördelningen av de totalt cirka 200 000
finländska medborgarna bosatta i Sverige omkring år 1970 åter-
speglade detta mönster från äldre tider. Det var Stockholmsregionen
som hyste de flesta inflyttade finländska medborgarna, 65 000, eller
nästan en tredjedel. Det innebar att det i Stockholmsregionen bodde
lika många finländare som i Finlands då sjunde största stad Björne-
borg, de naturaliserade finländarna i Stockholm oräknade. Mälar-
dalen i övrigt och Bergslagen var också alltjämt viktiga bosättnings-
områden. Det nya som hade tillkommit i förhållande till äldre tiders
inflyttning var förekomsten av finländare i Västsverige. Göteborg,
Borås och Trollhättan-Vänersborg har genom sin inriktning mot
textil- och verkstadsindustri tagit emot ett stort antal finländare.
I början av 1970-talet fanns enbart i Göteborg över 20 000, de med
förvärvat svenskt medborgarskap oräknade (Häggström, 1972).
Norrbottens finskspråkiga gränsområden hade genom sin närhet till
och sin kulturella gemenskap med Finland också förhållandevis
många med finländska medborgarskap. Den geografiska fördel-
ningen av de finländska medborgarna i Sverige speglade vid 1970-
talets början i stora drag de sedan lång tid tillbaka traditionella fin-
ländska invandringsområdena men också 1950- och 60-talens efter-
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frågan på utländsk arbetskraft till den svenska industrin.
Författarna m.fl. redovisar fördelningen av invandringen från

Finland under ”rekordåren” i slutet av 1960-talet och början av
1970-talet och fram till 1980-talets första hälft. Av de cirka 80 000
invandrarna från Finland 1969–70 kom en fjärdedel till Stockholm.
Andra regioner med mycket stor inflyttning var de västsvenska
länen Göteborgs och Bohus län samt Älvsborg. Även Södermanland
och Västmanland hade förhållandevis stor inflyttning av finländare,
vardera cirka 6 000 för åren 1969–70. Relaterar man dessa båda
läns inflyttning till befolkningstalet så ligger andelen på drygt två
procent. Det var alltså frågan om en stor och i dessa regioners nä-
ringsliv betydelsefull inflyttning. Går man ner till enskilda kom-
muner, blir finländarnas inslag i befolkningen som följd av inflytt-
ningen 1969–70 höga. För t.ex. Olofström utgjorde de inflyttade
finländarna hela elva procent av befolkningen, för Surahammars
kommun åtta procent. Kommuner i Stockholmsregionen med hög
finländsk invandring 1969–70 var Södertälje och Botkyrka med
mellan tre och fyra procent av befolkningen födda i Finland.

Det som sammanfattningsvis karaktäriserar kommuner med
mycket hög finländsk invandring 1969–70 mätt i relation till be-

Kvinnliga arbetare på Gustavs-
bergs porslinsfabrik. Efter det
andra världskriget och i sam-
band med etablerandet av den
gemensamma nordiska arbets-
marknaden i början av 1950-
talet, då även passtvånget
mellan de nordiska länderna
avskaffades, kom en stor
mängd finländska invandrare
till Sverige och Stockholms-
regionen. Gustavsbergs
porslinsfabrik blev en arbets-
plats dit många finländare
sökte sig och en finländsk
koloni etablerades snabbt.
Den finländska invandringen
nådde för övrigt sin topp
1969/70. Källa: Stockholms
Stadsmuseum.
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folkningen var att de dominerades av tillverkningsindustri och/eller
att de var lokaliserade till storstadsregionernas omedelbara närhet
eller att de ligger nära Finland.

Vid 1970-talets mitt hade inflyttningen från Finland minskat till
endast en tredjedel fem år tidigare. Minskningen slog ojämnt. Den
var mest markant i Blekinge, Malmöhus och Skaraborgs län, medan
Stockholm och Göteborg fortfarande hade en förhållandevis stor in-
flyttning. Stockholms dominerande ställning framträder tydligt.
Mer än var tredje finländare som kom till Sverige 1975–76 sökte sig
till Stockholm. De finska invandrare som 1975–76 bosatte sig i
Stockholmsregionen sökte sig främst till Värmdö – och motsvarade
där hela 2,0 procent av befolkningen – Upplands Väsby, Botkyrka,
och Södertälje, de tre senare med cirka 1,5 procent finländare av be-
folkningen.

60 procent av finländska invandrare hade Stockholm som mål

Fram till 1980-talets början fortsatte nedgången i invandringen från
Finland. Stockholmsregionens dominerande ställning som destina-
tionsort för finländska invandrare förstärktes ytterligare. Närmare
60 procent av dessa hade 1981–82 Stockholm som målpunkt. Mätt
i absoluta tal rörde det sig om 7 000 personer under dessa båda år
eller motsvarande en halv procent av länets befolkning. Kommuner
i Stockholmsregionen med högsta årlig andel invandrare med finskt
medborgarskap 1981–82, mätt i procent av befolkningen, var från
1,1 i Botkyrka till i fallande skala ner till 0,6 i Sundbyberg, Vax-
holm, Upplands-Bro, Södertälje, Upplands Väsby, Haninge och
Huddinge.

Med utgångspunkt från Borgegård m.fl. kan vi konstatera att i
och med 1980-talet så var den ”traditionella” geografiska fördel-
ningen av invandringen från Finland till Sverige tillbaka. Stock-
holmsregionen i första hand och Bergslagen i andra hand blev in-
körsportar för inflyttningen till Sverige.



110

1 9 7 6 – 2 0 0 0

Stureplan har för många blivit
symbolen för den urbana livsstilen i
Sverige under de senaste årtiondena
och som har utövat en stark drag-
ningskraft på ungdomar runt om i
landet. Att Stureplan dock inte
endast är nattliv med ett stort antal
krogar utan även en samlingsplats
visar inte minst denna sommarbild.
Foto: Tiofoto.

Det mångkulturella har inte
minst gjort sig märkbart
vad gäller restauranger och
krogar. Här ser vi en Sushi-
bar, som får exemplifiera
den snabbt växande mång-
falden av internationella
lunchrestauranger under
den senaste 20-årsperioden.
Foto: Tiofoto.
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FRAMTIDA RÖRLIGHET I 1970-TALSPERSPEKTIV

Tidsgeograferna med Torsten Hägerstrand i spetsen analyserade ur-
baniseringsprocessen och hushållens rörlighet ur många olika per-
spektiv. I början av 1970-talet ledde Hägerstrand tillsammans med
bl.a. sociologen Bengt Rundblad ett både historiskt och framtids-
inriktat projekt med rubriken ”Befolkning och samhälle från histo-
ria till framtid”. År 1975 publicerade forskargruppen Gösta Gute-
land, Ingvar Holmberg, Anders Karlqvist samt Hägerstrand och
Rundblad boken Ett folks biografi.

De framkastar där att den dåvarande gängse bilden av flyttnings-
rörligheten inte nödvändigtvis skulle bli ett bestående mönster i
framtiden. Det kunde vara så att nya rörlighetsmönster ännu – för
30 år sedan – inte hade slagit igenom i flyttningsrörligheten, utan
bara i reserörligheten. I USA var den individuella flyttningsrörlig-
heten redan avsevärt mycket större än här. Författargruppen me-
nade att åtskilliga krafter även fanns i 1970-talets Sverige som på
sikt verkade i riktning mot ökad flyttningsrörlighet. En av dessa var
den helt nya informationsteknologin. En framtida landsomfattande
datorbaserad arbetsförmedling, resonerade man, skulle till exempel
ge förutsättningar för omplacering av arbetskraft på ett sätt som
vore mycket mera obundet av geografiskt avstånd än tidigare. Den
ökade yrkesmässiga specialiseringen ansågs i allmänhet leda till att
alternativa arbetsplatser ligger på längre avstånd från varandra än
vad de gör i ett mer odifferentierat samhälle. Vidare bedömde man
att framväxten av storföretag med produktionsställen på vitt skilda
håll inom och utom landet skapade karriärmönster i vilka troheten
mot företaget kunde kräva täta flyttningar mellan vitt skilda platser.
Utvecklingen av ”informationsöverföringsteknologin” väntades

xxxxx

Ett kvartssekel av
oavbruten storstadstillväxt

1976–2000
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dessutom leda till att sådana organisationsformer skulle komma att
växa ytterligare i antal och omfång.

Beträffande de äldre människorna utanför arbetskraften så hade
det dittillsvarande mönstret utmärkts av låg flyttningsbenägenhet.
Gruppen ansåg det tänkbart att andra beteendemönster kunde upp-
stå i framtiden. En möjlighet som diskuterades var t.ex. att pensione-
ring också skulle medföra byte av bostadsort:

I en situation där arbetsplatsens lokalisering inte längre påverkar
valet av bostadsort framstår kanske flyttning som ett attraktivt alter-
nativ för att realisera önskemål beträffande t.ex. naturmiljö och kli-
mat. På så sätt skulle såväl individens inträde som utträde från arbets-
marknaden karakteriseras av en temporärt mycket hög flyttnings-
benägenhet.

Guteland m.fl. redovisade också potentiella problem förknippade
med en allt högre rörlighet: De framhöll risken för att förutsättning-
arna undanröjs för den informella verksamhetsorganisation som för
närvarande finns i olika lokalsamhällen och bostadsområden. Det
ställer krav på att utveckla en ny sådan verksamhetsorganisation i
form av frivilliga insatser i socialvård, effektiv kunskapsöverföring
mellan generationer i samband med vardagsarbete, brottsbekämp-
ning genom social kontroll och återanpassning av utslagna männi-
skor genom aktivt engagemang för deras problem. De varnade för
att förtroende och solidaritet människor emellan skulle komma att
undergrävas av en framtida hög rörlighet. De formulerade utma-
ningen för samhällsplaneringen som att ”tillvarata uppenbara små-
driftsfördelar inom tjänstesektorn, så att inte människor rycks loss
från mycket produktiva samhällsmiljöer”.

INFLYTTNINGEN UNDER 1980-TALETS HÖGKONJUNKTUR

Under den andra hälften av 1980-talet fick Sverige åter uppleva en
högkonjunktur efter de dåliga tiderna i början av årtiondet. I sam-
band med detta ökade såväl in- som utflyttningen till och från Stock-
holmsregionen. I början av konjunkturuppgången hade Stock-
holmsregionen en nettoinflyttning medan det omvända kom att
gälla under årtiondets sista år.

Det var emellertid mycket tyckande som framkom i debatten.
Därför ansåg man att kunskapen om flyttarna var alltför liten – både
vad gäller deras bakgrund, flyttmotiv och erfarenheter av storstad-
en. Länsstyrelsen i Stockholms län gjorde därför i samarbete med
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bl.a. landstingets regionplanekontor en enkätundersökning bland
1986 års inrikes flyttare till Stockholms län. Urvalet bestod av 2 000
inflyttade svenska medborgare i åldern 19–54 år och undersök-
ningen genomfördes 1987.

Inflyttarna kom från hela landet
– men framför allt från närliggande län

Den inrikes inflyttningen till Stockholms län var år 1986 30 000 per-
soner och flyttningsöverskottet var 5 700 personer. De inflyttade
kom företrädesvis från närliggande regioner. Nettot var dock mera
jämnt fördelat och här hade de traditionella utflyttningsområdena
fortfarande en relativt större andel nettoutflyttade i förhållande till
den totala utflyttningen till Stockholms län.

Fyra av fem i studien inflyttare var under 35 år och hälften under
26 år. Könsfördelningen uppvisade även en viss övervikt för kvin-
norna. Kvinnoöverskottet var störst bland inflyttarna i den yngsta
åldersgruppen (19–24 år). I denna åldersgrupp var nästan två av tre
inflyttade kvinnor. Två av tre var inte gifta eller sambos tiden före
flyttningen till Stockholm. Bland åldersgruppen 35–54 år var dock
två av tre gifta eller sambos tiden före flyttningen till Stockholm.
I nio fall av tio följde dessutom partnern med till Stockholm i denna
ålderskategori.

Välutbildade valde karriärmöjligheterna i Stockholm

Stockholmsregionen har – och hade så även på 1980-talet – ett be-
tydligt större inslag av ”kunskapsintensiva” verksamheter än övriga
regioner av landet. En stor del av importen av ny teknik sker genom
Stockholmsregionen, där den nya tekniken utvecklas och sprids till
övriga delar av landet. Dessa verksamheter kräver en annorlunda
sammansättning av arbetskraften med avseende på utbildning och
kompetens jämfört med andra delar av landet. Dessa verksamheter
expanderade dessutom kraftigt på 1980-talet, vilket medförde att
efterfrågan på välutbildad arbetskraft snabbt ökade. Dessutom har
huvudstadsfunktionen i sig traditionellt medfört att efterfrågan på
välutbildad arbetskraft är och har varit stor (Johansson, 1989).

Av dem som flyttat in till Stockholm under 1986 hade 60 procent
minst 3-årig gymnasieskola och drygt var fjärde hade avlagt examen
på universitet eller högskola. I den yngsta åldersgruppen dominerar
de 2- och 3-åriga utbildningslinjerna – två av tre hade genomgått
någon av dessa utbildningar men ännu inte fortsatt på någon högre
utbildning. En förklaring till detta som lyfts fram i rapporten är
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Stockholmsregionens relativt låga tilldelning av utbildningsresurser
på högskolenivå. De ungdomar som 1986 sökte sig till Stockholms
län gjorde det snarare p.g.a. den goda arbetsmarknaden, vilket med-
förde att de ofta fick ett arbete som matchade deras utbildning. I ål-
dersgrupperna 25–34 år och 35–54 år hade däremot hälften av de
inflyttade högskoleutbildning – i den förstnämnda åldersgruppen

hade två av tre minst 3-årig gymnasieutbildning. Att det
var bristen på välutbildade som är den huvudsakliga för-
klaringen till den höga inflyttningen av dessa kategorier
torde stå utom allt tvivel. Detta gäller såväl inom de snabbt
expanderande ”kunskapssegmenten” av näringslivet som
inom de ”vanliga” tjänstemannayrkena.

Flyttarnas utbildningsnivå var således högre än för be-
folkningen i övriga landet för jämförbara ålderskategorier.
Detsamma gäller vid en jämförelse med utbildningsnivån i
Stockholms län.

Varför Stockholm?

I flyttstudier brukar man skilja på ”push”- respektive
”pull”-faktorer bakom flyttningar – dvs. mellan piskan
och moroten. I följande diagram och tabell redovisas dessa

med avseende på det skäl som inflyttarna angav som det mest avgö-
rande för flyttbeslutet.

Som framgår av ovanstående sammanställning skiljer ålders-
grupperna sig åt med avseende på flyttskäl. Pull-skälen väger tyngst
för åldersgruppen 25–34 år och push-skälen har den relativt största
betydelsen i åldersgruppen under 25 år. Det visar sig också att brist-
en på arbete tycks vara ett större flyttmotiv för de yngre flyttarna än
för de äldre. Detsamma gäller av naturliga skäl också för studier.
Den bättre arbetsmarknaden i Stockholmsregionen – karriärmöj-
ligheter, och mera stimulerande arbetsuppgifter – utövade störst
lockelse i åldersgruppen 25–34 år – nästan varannan uppgav den
goda arbetsmarknaden i Stockholms län som det viktigaste skälet.

Det omvända förloppet med avseende på åldern gäller för de per-
sonliga skälen. Nästan var fjärde inflyttare i åldersgruppen 35–54 år
angav personliga skäl som orsak till den ”frivilliga” flyttningen till
Stockholm. Här torde det finnas klara samband med den attraktiva
arbetsmarknaden i Stockholmsregionen – även om de som uppgav
personliga skäl kanske inte fick attraktiva jobb så gällde detta i
många fall för deras partners. Många av dem som uppgivit person-

”Samtidigt hade utbild-
ningssystemet i länet
en volym och inrikt-
ning som är dåligt
anpassad till den
snabbt förändrade
efterfrågan på arbets-
kraft. Detta satte
också sin prägel på
inflyttningsmönstret.”

–Johansson, 1989.
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liga skäl under pull-rubriken var nämligen medflyttare eller flyttade
till en blivande partner.

Stockholms arbetsmarknad erbjöd fast arbete

Det främsta skälet till att flytta till Stockholmsregionen under andra
hälften av 1980-talet var dess goda arbetsmarknad. Många läm-
nade också ett fast arbete på hemorten för att ta ett bättre
och mera attraktivt i Stockholm. Av de inflyttade som var
äldre än 24 år och som inte kom direkt från studier, hade
mer än tre av fyra ett arbete på hemorten. Ändå valde
man att flytta till Stockholm på grund av de bättre möjlig-
heter som fanns i Stockholmsregionen – inte minst vad
gäller lönevillkor och karriärmöjligheter. Detta framgår
bland annat av att var tredje nyinflyttad 1986 i ålders-
kategorin 35–54 år hade tillfrågats av den nuvarande ar-
betsgivaren om att flytta till Stockholm.

Det var emellertid inte endast de som redan hade ar-
bete på hemorten som sökte sig till Stockholmsregionen
på grund av arbetsmarknadsskäl. Även en del arbetslösa
kom och den goda arbetsmarknaden i regionen medförde
att även dessa i regel fick arbete. Det visade sig också att

”En del av arbetskraftens
kvalifikationshöjning i
Stockholms län – åtmin-
stone med avseende på
utbildningsnivån – sker
genom arbetskrafts-
import från övriga re-
gioner. Dessa regioner
mister å andra sidan en
del av sin utbildade
arbetskraft – arbetskraft
med kompetenser som
mer än väl behövs för
att utveckla dessa regio-
ners näringsliv.”

–Johansson, 1989.Skäl 19–24 år 25–34 år 35–54 år

Pull-skäl 82 90 87
Push-skäl 15 7 9
Ej svar 3 3 4

Pull-skäl

Arbetsmarknad 41 48 41
Studier 13 12 1
Stockholm lockar 14 13 10
Personliga skäl 10 13 24
Övriga skäl 3 4 12

Push-skäl

Arbetsmarknad 13 4 5
Vantrivsel 2 1 1
Personliga skäl 1 1 2
Övriga skäl 0 1 0

Tabell 10. Flyttskäl till Stockholms län 1986 förde-
lat på olika ålderskategorier (%).
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andelen som befann sig i arbetsmarknadsåtgärder eller var arbets-
lösa minskade drastiskt efter flyttningen till Stockholm. Av de som
var arbetslösa fick tre av fyra fast arbete i Stockholm medan endast
en av tio fortfarande var arbetslös.

De flesta som kom till Stockholm fick fast arbete. Detta gäller
även för de kategorier som inte tidigare hade fast arbete. Av dem
som befann sig i arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller var arbets-
lösa var det en mycket liten andel som fortfarande befann sig i någon
av dessa sysselsättningskategorier efter flyttningen till Stockholm.
En hög andel av dem som studerade på hemorten fortsatte med stu-
dier i Stockholm. Detsamma gäller för dem som hade tillfälligt
arbete på hemorten. Många av dessa hade troligen tagit tillfälliga ar-
beten på hemorten i avvaktan på fortsatta studier i Stockholms-
regionen.

I första hand var det den goda arbetsmarknaden som lockade,
men som ett andra skäl till flytten nämns ofta storstadsmiljön. Av
dem som uppgav mer än ett skäl till flyttningen har nästan hälften
framhållit just storstadsmiljön som ett kompletterande och förstärk-
ande motiv. Den urbana livsstilen innefattar sådant som större ut-
bud av nöjen och kulturaktiviteter, ”häftigare” tempo och storstads-
miljön i största allmänhet. Bland de som uppgett storstadsskäl till
flyttningen finns många som tidigare bott i Stockholm och som flyt-
tat tillbaka.

Det är viktigt att notera att av de inflyttade hade drygt en tredje-
del tidigare bott i Stockholms län. Återflyttningen varierar med ål-
dern. I åldersgruppen 19–24 år hade drygt var fjärde inflyttare
(28 procent) tidigare bott i Stockholms län. För den äldre ålderskate-
gorin var motsvarande andel hela 60 procent. I den yngre ålders-
gruppen har männen en större Stockholmsanknytning än kvinnor-
na, medan det omvända gäller i de båda äldre åldersgrupperna.

19–24 år 25–34 år 35–54 år
Före Efter Före Efter Före Efter

Fast arbete 22 67 50 73 78 79
Tillfälligt arbete 19 12 12 9 6 11
Beredskap/AMU 8 1 2 1 0 0
Arbetslöshet 10 3 5 2 5 2

Tabell 11. Sysselsättning före och efter flyttningen till Stockholms
län 1986 (%).
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”Stockholmsskälen” väger tyngre hos de yngre inflyttarna än hos
de äldre. Av de i ålderskategorin 19–24 år som angett ”Stockholms-
skäl” som viktigast för flyttbeslutet har två av tre tagit fasta på så-
dant som det högre tempot och det större nöjesutbudet i Stockholm.

Däremot tycks inte vantrivsel på hemorten ha haft något avgö-
rande inflytande över flyttbeslutet.

Stockholm – ingen studentstad

Vid mitten av 1980-talet var det jämförelsevis få som sökte
sig till Stockholm för att studera. Endast en tiondel av de in-
flyttade år 1986 gjorde detta i avsikt att bedriva studier. Inte
ens i de yngre åldersgrupperna är denna andel särskilt mycket
högre. I den yngsta åldersgruppen – 19–24 år – sökte sig en-
dast 13 procent till Stockholmsregionen för att studera. Detta
bör även sättas i relation till att Stockholms län har jämförel-
sevis många rikstäckande utbildningar – dvs. utbildningar
som inte ges på någon annan plats. Stockholm som studentstad tyck-
tes således inte utöva någon större lockelse på ungdomarna i övriga
landet.

Många har emellertid sökt sig till Stockholm efter avslutade stu-
dier. Här är det naturligtvis återigen den goda arbetsmarknaden som
varit ”dragplåstret”. Av dem som studerade före flyttningen arbet-
ade tre av fyra efter flyttningen till Stockholms län. Många kan dess-
utom ha upplevt missnöje med att inte få de arbeten på hemorten
som man utbildats för och därför valt att flytta till Stockholm efter-
som möjligheterna här är betydligt större. Det visar sig också att
överensstämmelsen mellan utbildning och yrke är större efter flytt-
ningen än före.

Högre inkomster – och utgifter

Bland de förvärvsarbetande inflyttarna 1986 höjdes medianin-
komsten före skatt med 1 000 kronor i månaden – från 7 500 kronor
före flyttningen till 8 500 kronor efter. För åldersgruppen 35–54 år
höjdes den med 1 400 kr i månaden – från 9 600 kronor till 11 000
kronor. Inkomsterna steg således i samband med flyttningen till
Stockholm. Detsamma gäller för boendekostnaderna. Dessa steg
med drygt 50 procent efter det man bosatt sig i Stockholm. Median-
kostnaden för boendet var 1 000 kronor på hemorten – i Stock-
holmsregionen steg den till 1 550 kronor.

”Av de som förvärvs-
arbetade i Stockholm
hade nästan 80 pro-
cent fått arbete innan
flyttningen.”

–Johansson, 1989.
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Stora bostadsproblem – men de flesta trivs bättre i Stockholm

Ett av de stora och mest debatterade problemen i Stockholmsregion-
en var under 1980-talet liksom idag bristen på bostäder. Därför kan
det vara av intresse att se hur en nyinflyttad till Stockholm lyckades
lösa just bostadsproblemet. En fjärdedel hade eget hus eller bostads-
rätt och en tredjedel hade eget kontrakt. Resten – dvs. drygt 40 pro-

cent – bodde i andra hand, inneboende eller hos vänner
och anhöriga. Sätten att bo skiljde sig icke oväntat åt mel-
lan olika ålderskategorier.

Trots de problem som fanns på bostadsfronten i Stock-
holmsregionen trivdes den nyinflyttade i allmänhet rela-
tivt bra med sitt boende. Nästan 40 procent trivdes myc-
ket bra och lika stor andel trivdes bättre jämfört med tidi-
gare bostadsort.

Endast 13 procent av de inflyttade hade farhågor om
att de skulle trivas sämre i Stockholm än de gjorde på den
ort de flyttade ifrån. Hälften av de inflyttade hade positiva
förväntningar på flyttningen till Stockholm – dvs. de
trodde att de skulle komma att trivas bättre i Stockholms-

regionen än på hemorten. Andelen som var positiva till flyttningen
tycktes snarare ha förstärkts än försvagats efter ankomsten till
Stockholm. Över 60 procent av de inflyttade trivdes bättre i Stock-
holm än de gjorde på hemorten. Man trivdes med sitt arbete, sitt bo-
ende och man trivdes på det hela taget. Ökningen av andelen som
trivdes tycks ha skett på ”bekostnad” av de som trodde att de varken
skulle trivas bättre eller sämre efter flyttningen till Stockholm. An-
delen som trivdes sämre i Stockholm är nämligen densamma som
andelen som hade negativa förväntningar på flyttningen. Av de rela-
tivt få som ansåg sig tvingade att flytta till Stockholm var förvänt-
ningarna på Stockholm och vistelsen här betydligt mera negativa än
för den stora grupp som flyttat hit av ”fri vilja”. Det visade sig också
att denna grupp trivdes betydligt sämre här än den senare gruppen.
Tvånget att flytta hade säkerligen också påverkan på inställningen
till vistelsen i Stockholmsregionen. Författarna skrev: ”Man kan
med visst fog anta att många av dessa personer kommer att flytta
tillbaka så fort tillfälle ges och ser Stockholmsvistelsen endast som
något tillfälligt och nödvändigt ont.” Detta gällde emellertid endast
var tionde inflyttare vid mitten av 1980-talet.

”Många av dem som
ansett sig tvingade att
flytta till Stockholms-
regionen har emellertid
funnit sig mycket väl
tillrätta och trivs betyd-
ligt bättre här än på
hemorten.”

–Johansson, 1989.
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GENERATIONERNAS VÄRDERINGAR I REGIONALT PERSPEKTIV

Under 1980-talet gavs det ut flera böcker som diskuterade genera-
tioner och värderingar, det gäller t.ex. Ingleharts bidrag till Stor-
stadsutredningen (SOU 1990:33 Urban Challenges) och Broomé
och Ohlssons Generationseffekten (1989). Institutet för Framtids-
studier började göra sina återkommande surveyer om framför allt
ungdomars värderingar i olika ortstyper. Den vanliga föreställning-
en var att värderingar som formades under ungdomsåren hade en
tendens att bestå under resten av livet.

År 1991 gav författarna till denna bok ut Regioner för generatio-
ner. Där diskuterades regional utveckling utifrån ett generations-
perspektiv. Både dagens och framtidens regionala utvecklingsmöns-
ter betraktades där som resultat av olika former av utbyten mellan
generationer. Arvegodset omfattar kapital och kunskaper, föreställ-
ningar och förpliktelser, bebyggelse och kulturlandskap och det för-
valtas och förnyas successivt. Varje generation utmärks av sin upp-
sättning och fördelning av materiella och intellektuella resurser, sina
värderingar och sin handlingsberedskap, allt präglat av erfarenheter
som är unika för just dem som föddes och växte upp en viss period.
Med begreppet generation avses en bestämd åldersklass. Genera-
tionsperspektivet illustreras av kohorter födda på 1890-, 1910-,
1940- och 1960-talen.

I boken argumenterade vi för att framtiden i olika regioner både
kan och bör betraktas utifrån ett generationsperspektiv. Nya gene-
rationer skapar nya möjligheter och möter nya problem. 1980-talets
unga inflyttare till Stockholm och de andra storstäderna var inte
längre några landsbygdsbor och kunde inte heller acceptera en
förortslägenhet var som helst, utan var ofta välutbildade från medel-
stora städer med bestämda och höga anspråk på både bostad och
yrkeskarriär.

Vilka är chanserna att denna nya generation storstadsbor någonsin
kommer att vilja flytta tillbaka till sina hemregioner?

Med den grupp flyktingar som varje år kommer till Sverige aktuali-
seras vidare frågan hur deras preferenser för boende och arbete sam-
mantaget kommer att påverka utvecklingen i olika delar av främst
storstadsregionerna. Innebär det stadsdelar där etniska minoriteter
koncentreras generation efter generation?

Den yngre generationen svenskar i alla delar av landet blir allt-
mera internationellt orienterad. Redan idag tillbringar allt fler av
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medelklassens barn, särskilt från större städer, ett av sina gymnasie-
år i ett annat land. I boken Regioner för generationer framgår att:

De som om tio år skall välja högre utbildning och yrke går fort-
farande i lågstadiet, men kommer att växa upp i ett Europa som i sin
helhet präglas av en större rörlighet och mångfald av möjligheter
inom både utbildning och arbetsmarknad. Hur många av dessa kom-
mer i första hand att bekymra sig om det finns tillgång till utbildning
och arbete i deras hemregion eller ens inom Sverige? Och om bara
femton år – dvs. år 2005 börjar de första av de många fyrtiotalisterna
att ålderspensioneras med förväntningar om en rejäl tjänstepension
och ofta med ett betydande privatkapital insatt i den rymliga bostad-
en. Det är en generation som under hela sitt liv tillbringat minst en
vecka om året i helt andra klimat- och kulturzoner än de svenska. Vad
innebär det för deras val av bostadsort som vitala pensionärer?

Även om varje åldersklass har många gemensamma erfarenheter
och värderingar, är den regionala variationen inom en generation i-
bland betydelsefull. Vid 1990-talets början var det bara var tionde
av de ungdomar som växt upp i storstäderna som hade någon direkt-
kontakt med industriell varuproduktion genom att någon i familjen
arbetade i sådana yrken, medan detta fortfarande gällde hälften av
alla ungdomar i industriregioner som Bergslagen. Hur kommer
detta att återspeglas i de ungas attityder till industriarbetet och yr-
kesvalet i de olika regiontyperna? Hur kommer överhuvudtaget syn-
en på industrin som drivkraft i regional utveckling att förändras när
servicesamhällets barn uppfattar att allt större resurser måste sättas
in för att sanera den miljö som tidigare generationers industrialister
fördärvat?

Mycket talade för, menade vi, att det i och med den yngsta gene-
rationen sker en uppluckring av många av de nuvarande kraven på
geografiska samband mellan familj-bostad-utbildning-arbete och
att denna upplösning går fortare i större städer än i industriregioner
och landsorten. Argumenten för att en sådan uppluckring kommer
att fortsätta är att familjerelationer kan upprätthållas med hjälp av
mångsidiga kommunikationer trots geografiska avstånd. Val av bo-
stadsort kommer att grundas på andra faktorer än enbart närhet till
en hushållsmedlems arbete. Utbildningsval kommer också att bli
möjliga och göras efter mera systematiska och individuella över-
väganden av alternativen.

Slutligen bedömde vi att arbete i olika verksamheter skulle
komma att erbjudas och efterfrågas allt mindre i form av långa kon-
trakt med specialiserad arbetskraft. Drivkraften är här den snabba
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tekniska utvecklingen, nya organisationsmodeller och förnyelsen av
såväl näringslivet som den offentliga sektorn. Allt detta är föränd-
ringar som blivit påtagliga under sextio- och sjuttiotalisternas ung-
domar och som inte kan undgå att prägla deras förhållningssätt.

Benämningen Arenasamhället lanserades för att beskriva de lev-
nadsförhållanden som vi menade höll på att formas av den nya gene-
rationens – de födda på 1970–80-talen – flexibla och ofta individu-
ella sätt att välja form och plats för samboende, bostad, arbete och
utbildning. I storstadsregionerna ger blotta mängden av ekonomiskt
starka och rörliga hushåll förutsättningar för större mångformighet
i samhällsutbyggnaden, men ställer också ökade krav på kvalitet
både vad gäller arbete, utbildning och boende. Kraven på attraktiva
bostadsmiljöer ökar i dessa täta regioner samtidigt som efterfrågan
på bostäder i enformiga förortsmiljöer minskar.

Senare generationer koncentreras till Stockholmsregionen

Varje ny generation bidrar med en delvis ny rumslig fördelning av
befolkningen. Skillnaderna mellan generationer kan illustreras som
i figuren, som visar två studerade svenska generationers fördelning
på länen år 1990 då boken om Regioner för generationer skrevs.
Där anges i vilken utsträckning respektive generations bosättnings-
mönster avviker från det som idag gäller för hela befolkningen. Tio-
talisterna – dvs. de födda 1910–19 – representerar idag ett bosätt-
ningsmönster som i mycket större utsträckning än vad som gäller för
någon av de senare generationerna är orienterat mot råvaruprodu-
cerande regioner: jordbruksinriktade län som Östergötlands, Kal-

Tiotalist- och fyrtio-
talistgenerationernas
landskap år 1990.
Generationens avvik-
else i procentenheter
från respektive läns
andel av rikets be-
folkning.
AB=Stockholms län,
C=Uppsala län, osv.
Källa: Johansson &
Persson, 1991.

Län
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mar, Kristianstads och Skaraborgs län, järn- och stålregioner som
Västmanlands, Gävleborgs och Kopparbergs län samt skogslandet,
med Värmlands, Västernorrlands och Jämtlands län. För dessa tio
län tillsammans gällde att de hade omkring 30 000 fler tiotalister
år 1990 än de skulle ha haft om denna generation hade samma
bosättningsmönster som resten av befolkningen. Tiotalisterna var

1990 å andra sidan svagt representerade i alla de tre
storstadslänen, särskilt i Stockholmsregionen. För senare
generationer var år 1990 mönstret snarast det motsatta,
dvs. med en allt starkare koncentration till storstäderna,
särskilt Stockholm-Uppsala, men även Göteborg för dem
som föddes under sextiotalet.

1900-talets flyttningsmönster ganska stabilt
generation efter generation

Bosättningsmönstret förskjuts långsamt bl.a. genom ge-
nerationernas flyttningar. Figuren baseras på en jämförelse av två
generationers länsvisa fördelning, dels som det såg ut vid respektive
generations barndom (vid 0–9 års ålder), dels år 1990. Diagrammet
visar länens vinst eller förlust av respektive generation. Det bety-
der t.ex. att eftersom Norrbottens andel av landets tiotalister var
3,8 procent år 1920, mot 2,7 procent år 1990, visar Norrbotten en
förlust på 1,1 procentenheter.

Stockholm avviker från alla andra län, även om tendensen var
liknande i Malmöhus och Göteborgs- och Bohus län. Stockholms
län hade lockat till sig nästan åtta procent av landets tiotalister år
1990, dvs. efter 70–80 år av omflyttningar inom denna generation.
De flesta av dessa flyttningar gjordes redan före andra världskriget.
Stockholm hade år 1990 lockat till sig fem procent av landets
fyrtiotalister, de flesta av dessa ditflyttade på 1960–70-talen.

Ett annat sätt att belysa konstansen i olika åldersklassers omflytt-
ning mellan landsdelar och effekterna av denna visas i de två följ-
ande figurerna ur Regioner för generationer. För varje år under pe-
rioden 1968–90 redovisas hur väl representerade några åldrar är i
dels Stockholms län, dels i de fem norrlandslänen. 30-åringarna
visar det mest utpräglade mönstret. De är mycket starkt över-
representerade under hela perioden i Stockholm, och starkt under-
representerade i Norrland.

Konkret betyder det att 30-åringarna under hela denna period
var 15–20 procent fler i Stockholm än de skulle ha varit vid en helt
jämn fördelning. En liknande överrepresentation förelåg när det gäl-

”Man kan påstå att Stock-
holm till stor del  är och
förblir en 30-åringarnas
förlovade region.”

–Johansson & Persson 1991,
s. 121.
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ler nyfödda, men på en lägre nivå. För övriga åldersklasser blir
mönstret inte lika stabilt. Tydligt är dock att när det gäller 40-
åringar, så var dessa inte överrepresenterade i Stockholm före mitten
av 1970-talet. Det var unikt för de första fem årskullarna av fyr-
tiotalister att de i hög grad kom att koncentreras till Stockholm när

Inflyttade till
Stockholms län från
andra svenska län
1988. Antalet flyttare
i varje generation i
procent av motsva-
rande åldersklass i
utflyttningslänet.

Utflyttade från Stock-
holms län till andra
svenska län 1988.
Antalet flyttare i varje
generation i procent
av motsvarande
åldersklass i mottag-
ningslänet.

Källa: Johansson &
Persson, 1991.

Representation av
vissa åldersgrupper
i Stockholms län
1968–90.
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de nådde fyrtioårsstrecket, till stor del var detta ett arv från inflytt-
ningen under 1960-talet. De som föddes senare hade inte samma
inriktning på Stockholm när de var i motsvarande ålder.

Att flyttningsmönstrets huvudriktningar har en stark kontinuitet
över generationerna illustreras av diagrammen. I det första studeras
flyttningar som ägde rum i slutet av 1980-talet från alla svenska län
till Stockholmsregionen. I den andra figuren redovisas utflyttare på
motsvarande sätt. Antalet flyttare år 1988 inom vardera genera-
tionen (tio årsklasser) relateras till antalet i samma ålder i det län
som lämnas av, respektive mottog, flyttarna. De som betecknas som
fyrtiotalister var 40–49 år 1988 och sextiotalisterna 20–29 år. I alla
generationer var det år 1990 Mälardalslänen, Gotland och de nord-
ligaste länen som hade det livligaste flyttningsutbytet med Stock-
holm. De äldre inflyttarna uppvisade en ganska odifferentierad
regional flyttningsprofil. Åldersskillnaden år 1988 mellan de olika
generationerna innebär naturligtvis att flyttningsintensiteten varie-
rar, även om det länsvisa mönstret är konstant. Andelen flyttare är
avsevärt lägre i de tidigare åldersklasserna.

FLYKTINGINVANDRING OCH LÅGKONJUNKTUR PÅ 1990-TALET

I SNS-boken om livet ”I krusbärslandets storstäder” (Bevelander
m. fl.,1997) kan man på ett detaljerat sätt följa invandrares karriä-
rer i Stockholm under 1990-talets första hälft.

Mångfalden ökar kraftigt på 1990-talet

I mitten på 1980-talet var 12 procent av befolkningen i Stockholms
län född i annat land. Tio år senare hade andelen ökat till 16 pro-

Tabell 12. Åldersstandardiserade utbildningsnivåer för inrikes födda
och några grupper utrikes födda 25–64 år i Stockholms län 1996.
(Bevelander m.fl., 1997, tabell 2.2, s. 43)

Invandrargrupper med högsta andelar
 med enbart grundskola.

Invandrargrupper i Stockholm
med högsta andelar lång (> 3 år)

högskola.

Män % Kvinnor %

USA 49 53
Polen 30 22
Irak 28 19
Tyskland 23 19

Män % Kvinnor %

Turkiet 59 77
Grekland 46 64
Finland 42 28
Chile 32 39
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cent. Av alla landets invandrare var 30 procent bosatta i Stockholm
detta år. Det nordiska inslaget var stort – 32 000 år 1986 varav
26 000 födda i Finland – men minskade successivt. Cirka 4 000
var födda i Norge, något färre i Danmark. Grupperna födda i Väst-
europa, norr om Alperna, Sydeuropa, söder om Alperna och i Öst-
europa inklusive Sovjetunionen var ungefär lika stora – kring
10 000 vardera – och ökade fram till 1993. Mellan år 1986
och 1993 nära nog fördubblades grupperna invandrare födda
i Latinamerika, Afrika, Mellanöstern och övriga Asien till
8 000, 9 000, 18 000 respektive drygt 7 000.

Antalet födda i Nordamerika ökade något till knappt 4 000
år 1993. De enskilda länder som – utöver Finland – hade det
största antalet i Stockholm var 1993 Iran, Polen, Turkiet,
Grekland, Tyskland, Chile och Jugoslavien, alla represente-
rade med omkring 5 000 personer. Något färre var födda i
USA, Etiopien och Irak.

Bland invandrarna i Stockholm som var födda i Grekland,
Iran, Irak, Etiopien och Somalia var det en övervikt för män. Två av
tre födda i Irak var män. Bland födda i framför allt Polen men också
Finland, Norge och Tyskland var det i stället en överrepresentation
av kvinnor.

Åldersstrukturen på de olika nationaliteterna varierade på ett
tydligt sätt. De nya invandrargrupperna från Afrika och Mellanös-
tern var till 70–80 procent yngre än 40 år, medan tidigare invand-
rare från Europa hade en åldersfördelning som mera liknar den in-
födda befolkningen. 25–30 procent av invandrarna födda i Norge,
Danmark, och Tyskland var äldre än 65 år.

I Stockholm hade år 1993 20 procent av de inrikes födda enbart

Allt flera sektorer av
Stockholmsregionens
arbetsmarknad har
blivit allt mer be-
roende av invandrare
för att de ska fungera.
Detta uppmärk-
sammades också på
omslagsbilderna till
RTK-studien om
huvudstadsregionens
förnyelse från 1998.

1990 1993
män kvinnor män kvinnor

Iran 58 43 38 26
Turkiet 62 48 45 31
f.d. Jugoslavien 68 64 43 40

Finland 78 85 63 72
Norge 92 91 76 78
Danmark 89 87 73 72

Tabell 13. Födelseland för utrikes födda med lägsta
respektive högsta sysselsättningsgrad 1993, Stock-
holms län.
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förgymnasial utbildning och lika många en lång högskoleutbild-
ning. Genomsnittet för den utrikes födda befolkningen var 31 pro-
cent med enbart grundskola och 16 procent med lång högskola.
Skillnaderna var mycket stora mellan olika födelseländer.

Karriären till arbete varierade mycket mellan födelseländer

Lågkonjunkturen i början av 1990-talet slog hårt mot den
stora gruppen utrikes födda i Stockholm. Gapet i förvärvs-
frekvens gentemot den svenskfödda ökade från 10 till när-
mare 20 procentenheter.

Mellan 1990 och 1993 föll sysselsättningen i alla grup-
per till låga nivåer när den svenska lågkonjunkturen slog
igenom på Stockholms arbetsmarknad. Värst drabbade var
män – bland kvinnorna föll sysselsättningen jämnare. Det
tidigare goda sysselsättningsläget bland latinamerikanska
män eroderade och särskilt många afrikanska män tappade
fotfästet på den stockholmska arbetsmarknaden. Invand-

rare från Mellanöstern som redan tidigare haft svårt att komma ut
på arbetsmarknaden fick se sin position ytterligare försämrad.

Den högsta sysselsättningsgraden bland utrikes födda uppnås
först efter 10–15 år i Stockholm. Det gäller som genomsnitt för alla
utrikes födda. För födda i Norden är processen betydligt snabbare,
bara två år. Av invandrade män från Norge och Danmark hade över
60 procent jobb i Stockholm redan första året, vilket i praktiken pe-
kar på att de flesta sökt och fått plats i Stockholm redan före flytt-
ningen. De har med andra ord lyckats väl med att konkurrera om
jobben i Stockholm under lågkonjunkturåret 1993.

En helt annan situation mötte de stora flyktinggrupperna under
början av 1990-talet. Av immigranter från Mellanöstern fick mindre
än åtta procent av männen och fyra procent av kvinnorna jobb det
första året.

För hela gruppen utrikes födda är det i princip så att det åtmin-
stone före 1990 gav utdelning i ökande löneinkomster efter ett antal
år i Sverige. I genomsnitt gav varje år som de utrikes födda vistats i
Sverige ett ”lönetillägg” på 3 000 kr år 1993. (Bevelander m.fl.,
1997). För enskilda nationaliteter har dock lönekarriären varit den
motsatta – det gäller t.ex. invandrare från Afrika.

Immigrationen efter 1990 gav dock betydligt högre inkomster re-
dan det första året och det gäller immigranter från Norden, Västeu-
ropa och Nordamerika samt övriga Asien. Mycket talar för att im-
migrationen från dessa länder helt enkelt ändrade karaktär under

”Män från dessa länder
blev ’headhuntade’
och alltså garanterade
anställning i hög-
avlönade yrken.”

–Bevelander m.fl.,
1997, s. 59.
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1990-talets första år. Nu var det välutbildade experter som rekryte-
rades för att fylla vakanser i Stockholm.

Nu varierar vistelsetiden och ålderssammansättningen naturligt-
vis mycket mellan invandrare av olika ursprungsnationaliteter. År
1993 hade mer än 70–80 procent av invandrare i Stockholm från
norra Europa samt Grekland vistats i mer än 10 år i Sverige och
därmed på många sätt anpassat sig efter den svenska arbets-
marknadens krav. På motsvarande sätt hade mer än 70–80
procent av invandrare födda i Afrika och Mellanöstern då
bott i Sverige mindre än 10 år.

Högt socialbidragsberoende utan svensk pension

Invandrarkarriärer i Stockholm som leder till låga sysselsätt-
ningsgrader, låga inkomster och en hög andel pensionärs-
hushåll utan svensk pension för vissa invandrargrupper åter-
speglar sig tydligt i ett högre socialbidragsberoende.

Utrikes födda överrepresenterade i industrin

Utrikes födda män var för tio år sedan överrepresenterade
inom tillverkningsindustri, handel och restaurang, och of-
fentlig förvaltning och andra tjänster. Utrikes födda kvinnor
jobbade i större utsträckning i industri och offentlig förvalt-
ning än kvinnor födda i Sverige. Den offentliga sektorn syssel-
satte detta år 53 procent av de utrikes födda kvinnorna. Den i början
av 1990-talet stora sektorn bank och försäkringar sysselsatte en
mycket mindre andel utrikes än inrikes födda.

Andelen utrikes födda egenföretagare ökade till 42 procent

I toppen av företagarligan i Stockholms län låg bland män Turkiet
(14 procent egenföretagare av hela gruppen 16–64 år 1994), f.d.
 Jugoslavien (7 procent), Grekland (6) och Polen (6). Bland kvinnor

”En försiktig tolkning
av den höga andelen
för grupperna från
f.d. Jugoslavien, Grek-
land, Turkiet och Fin-
land är att de främst
är och har varit syssel-
satta i monotona
industriarbeten och
därmed kan tänkas ha
större sjukfrånvaro.”

”Det iranska företagandet växer lavinartat i absoluta termer.
I början finns det en begränsad företagarelit på plats, ofta
baserad på etniska produkter, typ persiska mattor och starka
affärskontakter på internationell nivå. Denna företagarelit
utvidgas så småningom med nya tillskott som är så stora att
de förutsätter att en betydande mängd iranier med annan
bakgrund inriktar sig mot företagandet.”

–Bevelander m.fl., 1997, s. 181.

–Bevelander m.fl.,
1997, s. 59.
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var andelen egenföretagare genomgående lägre, men leddes av
f.d. Jugoslavien, Polen, Norge och Danmark. De flesta invandrar-
grupper hade en högre frekvens egenföretagare än den svenskfödda
befolkningen i Stockholm (3,3 procent för män, 1,7 procent för
kvinnor 1994).

Under perioden 1986 till 1994 som studerades av Bevelander
m. fl. var det framför allt män från Turkiet, Iran och Irak som hade
en snabbt växande nyföretagsamhet. De menade bl.a. att iranska
medelklassinvandrare som misslyckats på Stockholms arbetsmark-
nad under det tidiga 1990-talets lågkonjunktur då sökte sig vägar
att försörja sig genom kommersiell verksamhet för att slippa passivi-
sering och bidragsberoende.

1990-TALETS NYA FLYTTNINGSVÅG

I rapporten Migration och förnyelse från 1998 som baseras på
analyser av registerdata redovisas hur flyttningarna till och från
Stockholmsregionen på kort och lång sikt varierade med avseende
på sammansättning, motiv och framför allt konsekvenser. I ett kapi-
tel vidgas analysen till att visa den mobilitet som börjat påverka hela
Mälardalen med dess mer än 50 kommuner. Författarna gjorde
också en framskrivning av det rådande flyttmönstret för att upp-
skatta vilka konsekvenser flyttningarna kunde komma att få fram
till år 2020.

Under år 1997 ökade nettoinflyttningen till Stockholmsregion-
en något från den redan höga nivå som noterats under de närmast
föregående åren. Bland de orsaker som diskuterades i den allmänna
debatten var den ljusning på arbetsmarknaden som börjat skönjas i
Stockholmsregionen och som ännu inte visat sig på andra håll i lan-
det. Samtidigt visade nya forskningsresultat att tillgången på arbete
minskat i betydelse som förklaringsfaktor till långväga flyttning.
Man började alltmera bli på det klara med att motiven för flytt-
ningar var mångfacetterade.

Författarna analyserar så långt möjligt bruttoströmmarna och
beskriver i första hand det som utmärker inflyttarna, men också ut-
flyttarna. För flyttarna till Stockholmsregionen talar författarna om
åtminstone sex kategorier inflyttare under 1990-talet. De skiljer sig
främst åt med avseende på vilken konkurrenskraft de hade på Stock-
holmsregionens arbetsmarknad:

• De som inte direkt konkurrerar om lediga arbeten, dvs. personer
som ”handplockas” till ett arbete i Stockholm inom en koncern
som redan tidigare anställt honom eller henne.
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• Konkurrenskraftiga, dvs. inflyttare med högre kvalifikationer än
bofast arbetskraft.

• Mindre konkurrenskraftiga inflyttare med kvalifikationer så-
som vissa utländska examina som inte efterfrågas på Stock-
holmsregionens arbetsmarknad.

• Medföljande eller ensamstående arbetslösa med låg utbild-
ning som flyttar till Stockholm inför en förväntad uppgång
på arbetsmarknaden.

• Studerande.

• De som inte ingår i arbetskraften, dvs. yngre och pension-
ärer.

Redan i utgångspunkten kunde man därmed konstatera att av
alla dem som flyttar till Stockholmsregionen är det endast en
mindre andel av dem författarna kallar de konkurrenskraft-
iga som omedelbart bidrar till att höja kvaliteten på den lokala
arbetsmarknaden. I ett läge med hög arbetslöshet utestänger de på
kort sikt lika många bofasta stockholmare från arbetsmarknaden.
På sikt bidrar de emellertid, framför allt tillsammans med dem som
flyttar till en utbildning och de inflyttade handplockade nyckel-
personerna, till tillväxten i regionen. Andra grupper inflyttare var
snarare förlorare både för egen räkning och för regionen i och med
att de bidrar till att öka obalanserna på regionens arbetsmarknad.

De flesta flyttade till ett bättre arbete

Författarna studerade först de kortsiktiga effekterna av inflytt-
ningen. Det fanns tendenser till en förändrad sammansättning av
de cirka 25 000 inrikes inflyttare som var i åldern 16–64 år som
på 1990-talet årligen kommit till Stockholmsregionen. Närmare
40 procent hade en högskoleexamen redan före inflyttningen. Sam-
tidigt ökade den andel av inflyttarna som inte hade något arbete före
inflyttningen och det gällde både de med högre och med lägre utbild-
ning. Inflyttningen av manuella industriarbetare hade avtagit mar-
kant och den tidigare betydande inflyttningen av lågutbildad ser-
vicepersonal som hade arbete på den tidigare hemorten hade nästan
halverats. Det var också utmärkande för inflyttningarna att en
ökande andel inte fått något arbete vid ankomsten till Stockholms-
regionen. Författarna tolkade detta som en ökande tendens till att
dra till Stockholmsregionen för att ”köa” för ett arbete. Även här
gäller det både låg- och högutbildade, även om de lågutbildade som

”Inflyttade förblev
öppet arbetslösa i
större utsträckning
än de stockholmare
som var arbetslösa.”

Ur Migration och
 förnyelse, 1998.
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inte får något arbete var nästan dubbelt så många som de med högre
utbildning. Konjunkturnedgången under 1990-talets första år inne-
bar helt nya förutsättningar för dem som åren efteråt flyttade från
ett tidigare arbete i hemorten. Medan 60 procent av 1990 års in-
flyttare omedelbart fick ett arbete i Stockholm gällde detta endast
20 procent av dem som kom tre år senare.

Det registrerades i mitten av 1990-talet en betydande inflyttning
till långvarig arbetslöshet i Stockholm. Antalet arbetslösa i Stock-
holmsregionen ökade genom inrikes inflyttning med cirka 5 000 per-
soner om året under 1990-talet. Om man följer en hel grupp in-
flyttare från ett bestämt år under 90-talet ökar dessutom successivt
andelen av denna grupp som står utan arbete. Ett exempel: för 1990
års kull av inflyttare var det cirka 2 500 som saknade arbete redan
första året i Stockholm. Knappt 400 av dessa var då arbetslösa,
medan ungefär 1 000 av dessa levde enbart på socialbidrag. Fem år
senare hade gruppen utan arbete ur 1990 års inflyttarkull vuxit till
4 000 personer, varav nästan hälften var arbetslösa. Inflyttade för-
blev öppet arbetslösa i större utsträckning än de stockholmare som
var arbetslösa.

De inflyttare som redan tidigare hade ett arbete hade emellertid,
bortsett från en försvagad konkurrenskraft under 1990-talets första
år, fortfarande nästan lika goda chanser att få ett arbete i Stockholm
som de bofasta. Vissa inflyttare som inte haft arbete på hemorten
hade t.o.m. bättre möjligheter att få arbete i Stockholmsregionen än
de bofasta utan arbete. Dessa oftast unga inflyttare kunde konkur-
rera med framför allt en bättre utbildning.

Utflyttningen var låg under 1990-talet

Detta hade delvis sin förklaring i att möjligheterna att få ett nytt ar-
bete i andra regioner försämrats relativt sett. Inom t.ex. gruppen
yngre män fick nära 90 procent av dem som stannade i Stockholm
ett arbete, medan det gällde endast 70 procent av dem som valde att
flytta ut från regionen.

Motiven för att flytta till Stockholmsregionen var mångfacet-
terade och kunde inte till fullo klarläggas med de registerdata som
undersökningen baserades på. Författarna anar emellertid att ”Stock-
holmsbilden” spelade en viktig roll för många inflyttare, dvs. mer
eller mindre kollektiva föreställningar ute i landet om att en mång-
fald helt olika och t.o.m. unika livschanser och yrkeskarriärer er-
bjuder sig i storstaden. Det var därför mycket möjligt att det var sub-
jektivt upplevda och/eller mera objektivt grundade förändringar av
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”Stockholmsbilden” som spelade en stor roll när inflyttnings-
mönstren förändrades.

Inkomsterna ökade efter flyttning

Inflyttarnas framgång på arbetsmarknaden i Stockholm hänger
mycket samman med om de hade arbete före flyttningen. För dem
som fick ett arbete så lönade det sig inkomstmässigt att flytta till
Stockholm, särskilt för männen. Under de goda åren på 1980-talet
kunde den man som flyttade till Stockholm och som fick arbete
räkna med en genomsnittlig inkomstökning på drygt 2 000 kr brutto
i månaden, dvs. tre gånger så mycket som de bofasta stockholmarna.
Efter en tillfällig svacka i början av 1990-talet hade motsvarande
gynnsamma inkomsteffekt vid inflyttning återkommit. Kvinnorna
kunde också räkna med en positiv inkomsteffekt, men den låg på en
klart lägre nivå. Utflyttade till ett nytt arbete i en annan region får
genomsnittligt en svag inkomstutveckling. Särskilt för kvinnor inne-
bar det under hela perioden 1988–94 i själva verket en inkomst-
minskning att flytta från Stockholm.

Stockholmsföretagen importerar både kompetens och välstånd

Fram till mitten av 1980-talet var det personer med högst en gymna-
sieutbildning som dominerade nettoflyttningen till Stockholm. År
1987 bröts mönstret och därefter hade nettoinflyttningen till Stock-
holm varje år omfattat mellan 1 000 och 2 000 fler med högskoleut-
bildning än med lägre utbildning. Denna förändrade sammansätt-
ning av in- och utflyttning med avseende på utbildning ledde till en
ökande betydelse av de högutbildade när det gäller regionaleko-
nomiska effekter, åtminstone på medellång sikt. Författarna följde
upp 1985 års inflyttare efter fem år i Stockholmsregionen och fann
då att de som hade en högskoleutbildning eller skaffat sig en sådan
senare tillsammans stod för 65 procent av hela den inkomstsumma
som 1985 års kull förtjänande 1990. De med högst gymnasieutbild-
ning stod då för 31 procent av de sammanlagda inkomsterna. När
författarna följer upp 1990 års kull av inflyttare efter fem år står de
högutbildade för över 70 procent av inflyttarkullens samlade in-
komster medan de med lägre utbildning minskat sin andel till 27
procent. Man kunde påstå att Stockholmsregionen på detta sätt allt
mera ”importerade” både kompetens och ekonomiskt välstånd ge-
nom att högutbildade från andra delar av landet får arbete i region-
en.
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Antalet invandrare förvånansvärt konstant

Årligen invandrade under 1990-talet en förvånansvärt konstant
mängd människor till Stockholmsregionen. Det handlade under
1990-talet om mellan 12 000 och 14 000 personer varje år. Unge-
fär hälften av dessa kom från närområdet i Väst- och Östeuropa.
Utvandringen ökade under 1990-talet men gäller uteslutande Väst-

europa och Nordamerika. Trots den sedan länge etablerade
fria nordiska arbetsmarknaden hade inte utvandringen från
Stockholmsregionen ökat under den period då tillgången på
arbete minskat kraftigt i Sverige. Fortfarande var invand-
ringen från länderna kring Östersjön endast marginell och
hade t.o.m. minskat under de senaste åren. Invandrarna
hade som väntat haft svårare att få fotfäste på Stockholms
arbetsmarknad. Av de cirka 10 000 personer som invand-
rade 1985 lyckades emellertid 40 procent få arbete inom ett
år efter invandringen. Invandrarna tycks emellertid ha låg
konkurrenskraft. Nio år efter invandringen, dvs. sedan

arbetslöshetskrisen 1990 inträffat, hade endast 20 procent av de
10 000 fortfarande arbete. Tilläggas bör att cirka 2 000 återut-
vandrat under perioden. Av de cirka 12 000 personer som invand-
rade 1990 hade endast cirka 15 procent fått ett arbete ett år senare.
Till skillnad från de inrikes inflyttarna förbättrades invandrarnas
arbetsmarknadssituation gradvis under 90-talet – 1995 hade cirka
25 procent arbete.

Även på 1990-talet kom de flesta inflyttarna från grannlänen

Både in- och utflyttningen var starkt koncentrerad till de län som lig-
ger nära Stockholmsregionen. Det handlar om Uppsala, Söderman-
lands, Gotlands, Gävleborgs, Kopparbergs och Västmanlands län.
Volymmässigt var det de två närmaste grannlänen som dominerade.
Detta geografiska mönster bröts inte av olika konjunkturlägen, men
det fanns en tendens vid mitten av 1990-talet till koncentration av
inflyttning från resten av Mälardalen. Därifrån omfattade år 1995
flyttningen till Stockholmsregionen mer än en procent av hela be-
folkningen varje år.

Inflyttningen förstärkte den inomregionala obalansen

Det var en påtaglig skillnad mellan framför allt de norra, centrala
och södra delarna av länet när det gäller inflyttarnas socioekono-
miska sammansättning. Inkomsterna för inflyttande män till norra
länsdelen låg förhållandevis konstant på en nivå 20 procent över den

”De relativt stora
inkomstskillnader
som råder inom
regionen förstärks
genom inflyttningen.”

Ur Migration och
förnyelse, 1998.
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södra länsdelen. För kvinnor som flyttade in var dessa skillnader i
inkomst små mellan olika inflyttningskommuner. Även inom dessa
länsdelar och t.o.m. inom kommuner varierade inflyttningstrycket
mycket. Trots en överhettad bostadsmarknad i centrala Stock-
holmsregionen fanns det tomma lägenheter i vissa utkantskommun-
er, som nästan inte attraherade några inflyttare alls. De relativt stora
inkomstskillnader som rådde inom regionen förstärktes genom in-
flyttningen. Medelinkomsten var betydligt högre för direktinflyttare
till de centrala kommunerna, framförallt till norrkommunerna, än
till regionens södra delar. Även utbildningsnivån var signifikant
lägre bland inflyttare till söderkommunerna. Relativt folkmängden
skedde den största direktinflyttningen till regioncentrum (Stock-
holm, Solna, Sundbyberg). I stort sett samma kommuner hade den
största relativa utflyttningen. Det betydde inte att dessa kommuner
utsattes för ett särskilt hårt tryck från direktinflyttningen. Det hand-
lade snarare om att dessa kommuner i mindre utsträckning hade ett
flyttningsutbyte med övriga kommuner i regionen. Med andra ord
hade kommunernas bostadsmarknader lite olika funktion i länets
flyttningsprocesser.

Svaga samband mellan branschernas utveckling och inflyttning

Några år vid slutet av 1980-talet rekryterade vissa näringsgrenar så
mycket personal att nettoinflyttningen till dessa branscher motsvar-
ade 4–5 procent av hela antalet sysselsatta. Det gällde verksam-
heter som post och tele, rekreation och kultur samt vissa företags-
tjänster. Under 1990-talet hade rekryteringen inte varit lika stor till
någon enskild näringsgren och heller inte nettoinflyttningen. Över
en litet längre period var emellertid sambandet diffust mellan syssel-
sättningstillväxt inom en bransch i Stockholmsregionen och netto-
inflyttningen. Man kunde notera några enstaka branscher som
växte starkt under perioden 1985–92 och som hade varaktigt hög
nettoinflyttning, bl.a. uppdragssektorn. Men det fanns också bran-

”Trots hög inflyttningsfrekvens till kunskapsintensiva verk-
samheter som datakonsultbranschen och uppdragsverk-
samhet gav dessa upphov till i absoluta tal mindre flöden
av arbetskraft än flera branscher med låga utbildningskrav
och låg relativ inflyttningsfrekvens som husbygge och post-
kommunikation.”

Ur Migration och förnyelse, 1998.
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scher som då växte obetydligt men som ändå hade hög inflyttning,
t.ex. hotell, restaurang och bevakningsföretag. Av 75 branscher som
drog ner personalstyrkan under perioden var det bara 16 som också
registrerade en nettoutflyttning från Stockholm. Under 90-talet
hade det visserligen skett en inflyttning till arbete inom snart sagt
varenda liten bransch som arbetsmarknaden består av och inflyttar-
na kunde i regel konkurrera om de flesta typer av arbete. Utmär-
kande för 90-talet var dock att det var ett litet antal verksamheter
som dominerar i det totala inflödet. Endast 22 branscher, eller tre
procent av alla i Stockholmsregionen, svarade tillsammans för hälft-
en av hela inflödet. Det handlar om sjukvård, teleprodukter, data-
konsulter, hotell- och restaurang samt några till. Generellt tycks det
vara branscher med höga och speciella utbildningskrav som leder till
hög inflyttning både av män och kvinnor. På motsvarande sätt ger
branscher med låg specialisering eller av hantverkskaraktär sällan
upphov till någon hög inflyttning. Ett undantag var här hotell- och
restaurangbranschen. Branscher med låga utbildningskrav var an-
nars generellt sett mycket mera försörjda med lokalt rekryterad ar-
betskraft – bortsett från att lågutbildade kvinnor i stor utsträckning
flyttade till Stockholm under perioden för att ta arbete i vård och
omsorg. Just dessa branscher stod för de största enskilda strömmar-
na av inflyttare under perioden.

I alla analyser av inflyttning till olika delar av arbetsmarknaden
och den regionala ekonomin var det viktigt att registrera både volym
och frekvens för flyttningarna av arbetskraft.

Inflyttningstrycket högst till kunskapsbranscher

Inflyttningstrycket var högst till kunskapsintensiva branscher som
Stockholmsregionen var starkt specialiserad mot. Regionen var i
dubbel mening Sveriges mest kvalifikationskrävande, både genom

”Mycket av dynamiken på en stor och kunskapsintensiv
arbetsmarknad som Stockholmsregionen hade således för
det första att göra med hur stor andel av personalen som
nyanställdes varje år, för det andra, hur stor andel av dessa
som hade en kvalificerad utbildning och för det tredje, hur
stor andel av de nyanställda som var inflyttare från andra
regioner. ”

Ur Migration och förnyelse, 1998.
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att utbildningskrävande branscher var överrepresenterade och
branscher med låga utbildningskrav underrepresenterade, men ock-
så p.g.a. att i stort sett varje bransch faktiskt sysselsatte en högre
andel högutbildade än andra regioner. Det gällde företagsstödjande
verksamheter, kultursektorn, värdepappershantering, kunskaps-
intensiv tillverkning och handel, IT-företag och verksamhet som
rör samhällets säkerhet. Stockholmsregionen stod för inte mindre än
60 procent av rikets alla arbetstillfällen inom dessa ”spetsområd-
en”. Två tredjedelar av landets alla akademiker i dessa verksamheter
hade sin arbetsplats i Stockholm. Det fanns dock enstaka viktiga
branscher där Stockholmsregionen av olika skäl hade en lägre andel
formellt kvalificerad personal än i andra delar av landet. Det gäller i
första hand grundskolan.

Utbildningskapaciteten i Stockholm var otillräcklig

Inflyttningsbehovet var trots detta begränsat. Upp emot 1–2 procent
av hela antalet anställda i dessa branscher rekryterdes årligen genom
att anställa direkt nyinflyttade. Rekryteringen av lokalt bosatt per-
sonal var många gånger större. Flera av dessa kunskapsintensiva
branscher rekryterade upp till 10 procent av hela arbetsstyrkan
varje år. I genomsnitt för den kunskapsintensiva sektorn rekrytera-
des var femte person med en nyligen inflyttad stockholmare, resten
av bofasta. Ekonomiskt betydde inflyttarna sammanlagt därför inte
så mycket för dessa branscher. I alla fall inte på kort sikt. Enstaka
nyckelpersoner kunde naturligtvis betyda mycket.

I vilken utsträckning bidrog nyanställda och framför allt inflytt-
ade till tillväxten i olika delar av Stockholmsregionens näringsliv?
Författarna analyserade denna fråga genom att beräkna hur mycket
nyanställda betydde för den ekonomiska avkastningen i olika verk-
samheter. Avkastningen mättes i form av sammanlagda inkomster
för de anställda. Det visade sig att branschgrupper med hög ut-
bildningsprofil och med god tillväxt karaktäriserades av att de som
rekryterats under de senaste två–tre åren snabbt kom att stå för
uppemot en 1/3 av de sammanlagda inkomsterna. Därav stod lokalt
rekryterade med hög utbildning för ungefär 1/2. Inflyttarna stod
efter två–tre år sällan för mer än 2 procent av hela den inkomst som
skapades. En viktig iakttagelse var att det tycktes finnas ett samband
mellan för det första total rekryteringsfrekvens och tillväxt i en
branschgrupp, för det andra, men i lägre grad, mellan inflyttnings-
frekvens och tillväxt. Tillväxten hade särskilt stark samvariation
med frekvensen totalt rekryterade med högre utbildning.
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Nya flyttningskarriärer på 1990-talet

En jämförelse av två årgångar inflyttare som följdes upp efter ett
antal år i Stockholm ger insikter om både stabila och föränderliga
drag i flyttningsmönstret. Det var enskilda individers karriärer på
Stockholmsregionens arbetsmarknad som hade registrerats för två
årgångar, nämligen 1986 och 1991 års inflyttare. Att författarna
valt dessa år beror på att dessa år speglar två helt olika förutsätt-
ningar vad gäller arbetsmarknad och framtidstro. Det första författ-
arna konstaterade var att flyttningarna till Stockholm inte minskade
mer än cirka fem procent när konjunkturen försämras så radikalt
som den gjorde från 1986 till 1991. Den främsta skillnaden i inflytt-
arnas bakgrund var att andelen utan förvärvsarbete bland inflyttar-
na ökade väsentligt, liksom andelen med högre utbildning. Av de
cirka 24 000 personer som kom till Stockholms län 1986 hade drygt
1 000 flyttat ut igen eller avlidit efter tio år. Många av 1986 års in-
flyttare hade utbildat sig i Stockholm och gruppen högskoleut-
bildade hade fördubblats på tio år till nästan 7 000 personer. Andel-
en av inflyttarna som gick igenom en högskoleutbildning var unge-
fär lika stor bland 1991 års inflyttare. Efter fem år hade omkring en
fjärdedel tagit en högskoleexamen. Att åka till Stockholm för att
läsa på högskola var ett bestående flyttningsmotiv.

Den första stora skillnaden i karriär mellan 1986 och 1991 års
inflyttare var att betydligt färre av 1991 års inflyttare kom att arbeta
med enklare tjänsteproduktion efter fem år. Den andra stora skill-
naden var att medan nästan hälften av de lågutbildade arbetslösa in-
flyttarna 1986 fick arbete redan inom ett år i Stockholm, var nästan
alla i motsvarande grupp inflyttare 1991 fortsatt arbetslösa under
många år. Även bland de högskoleutbildade var arbetslösheten hög-

Två årgångar invandrare
20–65 år till Stockholms-
regionen: 1986 respektive
1990 års. Fördelade efter
utbildningsnivå och syssel-
sättningsstatus fem år
efteråt. 100 = antalet nya
invandrare i Stockholms-
regionen respektive år.
Longitudinell sysselsätt-
ningsstatistik. Källa: RTK
rapport 1998:4, s.29.
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re efter fem år i Stockholm bland 1991 års inflyttare än bland 1986
års. Fem år efter inflyttningen saknade sex procent arbete av denna
grupp inflyttare från 1986 mot nio procent av 1991 års inflyttare.
Bidragsberoendet hade ökat för 1990-talets stora kullar av inflyt-
tare och många tenderade att stå kvar utanför arbetsmarknaden.

ÄN ÄR DET STOCKHOLMSREGIONENS CENTRUM SOM ATTRAHERAR MEST

Var tredje inflyttare är en återvändare

Under 1990-talet flyttade sammanlagt nästan en halv miljon män-
niskor till Stockholmsregionen. I början av decenniet var ungefär
60 procent av inflyttarna födda i Sverige, senare ökade denna andel
till omkring 70 procent. Det årliga antalet inflyttare födda utom-
lands var tämligen konstant från år till år. Mot slutet av perioden
utgjorde återvändare till Stockholmsregionen omkring en tredjedel
av alla inflyttare födda i Sverige. Gruppen inflyttare, födda i Sverige
men utanför närområdet kring Mälardalen ökade kraftigt under
senare delen av 1990-talet.

Det är en stor spridning mellan regionens kommuner av samman-
lagda antalet inflyttare. Inflyttarna under 1990-talet till Solna, Sig-
tuna, Stockholm och Sundbyberg motsvarar i vardera kommunen
nära 25 procent av folkmängden det sista året. Det är dubbelt så stor
andel som i Värmdö, Vallentuna och Österåker (Källa: Alla vi stock-
holmare. RTK Gula serien, 2002:4).

Alla ”generationer” återvändare till Stockholms län utgör om-
kring en tredjedel av inflyttarna varje år. I kommuner som Värmdö,
Vaxholm och Ekerö är andelen infödda svenskar bland inflyttarna
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som högst, medan andelen utrikes födda inflyttare är särskilt hög i
Salem och Botkyrka samt i viss mån Huddinge.

Det årliga antalet inflyttare med gymnasium som uppgiven hög-
sta utbildning ökade inte särskilt mycket under perioden. Däremot
mer än fördubblades det årliga antalet inflyttare med högskoleut-
bildning under 1990-talet. Solna, Danderyd, Stockholm m.fl. kom-
muner attraherar inflyttare med högskoleutbildning i mycket högre
grad än många andra kommuner. Bland inflyttarna som först bo-
satte sig i Haninge, Upplands-Bro, Salem och Botkyrka var det bara
en av sju som hade utbildning över gymnasiet.

Årligt antal inflyttare till
Stockholms län 1990–98
efter födelseland respektive
landsdel inom Sverige.
Inflyttare från Sverige för-
delade på återvändare och
nya inflyttare till Stockholm.
Källa: Alla vi stockholmare.
RTK Gula serien,
2002:4 s. 9.

”De vuxna inflyttarna till Stockholms län kan klassificeras
i två kategorier. Den första är de som i första hand söker
utbildning och/eller mindre kvalificerat arbete. Den andra
kategorin är de som söker eller tillträder ett mera kvalifice-
rat arbete i Stockholmsregionen. Kommunerna attraherar i
varierande grad inflyttare inom dessa två karriärer. I Täby,
Vaxholm och Danderyd är inflyttare till kvalificerat arbete
mer än dubbelt så många som de som skall studera eller
söka mindre kvalificerat arbete. I Upplands-Bro, Haninge,
Södertälje och Botkyrka dominerar i stället de som söker
utbildning eller mindre kvalificerat arbete.”

Ur Alla vi stockholmare. RTK Gula serien, 2002:4.
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Av det sammanlagda antalet inflyttare under 1990-talet var det
ungefär 2/3 som bodde kvar i Stockholmsregionen efter som mest
nio år. De kvarboende från 1990-talets inflyttningsvåg utgjorde vid
millennieskiftet omkring en sjundedel av Stockholmsregionens sam-
manlagda befolkning. I de flesta kommunerna i Stockholms län
hade ungefär 25 procent av nyinflyttarna under perioden 1990–98
flyttat ut från länet igen någon gång under perioden.

Av dem som flyttade in under de första fyra–fem åren av 1990-
talet och som bodde kvar i Stockholmregionen bodde bara i genom-
snitt hälften kvar i samma kommun vid slutet av decenniet. De stora
kommunerna med hög inflyttning – Solna, Stockholm och Sundby-
berg – förlorade förhållandevis många av inflyttarna när dessa bytte
bostad inom länet efter några år. Samma gällde för Salem: hälften av
dem som flyttade till dessa kommuner och som bodde kvar i Stock-
holms län, hade flyttat vidare till en annan kommun inom mindre än
tio år.

Föryngring och ökande mångfald i olika delar av regionen

På längre sikt är det föryngringen av Stockholmsregionens arbets-
kraft, tillskottet av nyutexaminerade med modern högskoleutbild-
ning från andra orter samt den ökade kulturella mångfalden i form
av invånare med utländsk härkomst som är de mest betydelsefulla
positiva effekterna för Stockholmsregionen. Genom inflyttarna

Sammanlagt utgjorde de inflyttare till Haninge kommun under åren 1990–98
och som bodde kvar till 1998 omkring tio procent av kommunens dåvarande
befolkning. Dessa inflyttare bidrog på olika sätt till att förändra kommunens
socioekonomiska profil. Inflyttarna ökade exempelvis andelen av kommunens
befolkning med lägre inkomster samt andelen födda utanför Europa. De bi-
drog samtidigt till att reducera andelen med medelhöga inkomster, andelen
med förvärvsarbete och särskilt andelen av totalbefolkningen med högre ut-
bildning än gymnasieskola. Källa: Alla vi stockholmare. RTK Gula serien
2002:4, s. 26.
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1990–98 nästan fördubblades antalet födda utanför Europa.
För enskilda kommuner hade inflyttarna delvis olika betydelse

beroende på kombinationen av antalet årliga inflyttare i förhållande
till totalbefolkningen och andelen av inflyttarna som bodde kvar
under en längre tid, liksom även deras socioekonomiska samman-
sättning. Sammanlagt utgjorde inflyttare till t.ex. Salems kommun
1990–98 som bodde kvar till 1998, omkring åtta procent av kom-
munens dåvarande befolkning. Sammanfattningsvis bidrog dessa
inflyttare starkt till att öka andelarna av kommunens befolkning
med lägre inkomster och som var födda utanför Europa. Samtidigt
bidrog de till att detta år (1998) reducera kommunens andel av me-
delinkomsttagare, invånare med förvärvsarbete samt andelen av
totalbefolkningen med högre utbildning än gymnasieskola.

Ett annat exempel från ”Alla vi stockholmare”: sammanlagt ut-
gjorde de inflyttare till Sigtuna kommun 1990–98 som bodde kvar
till 1998 inte mindre än 16 procent av kommunens dåvarande be-
folkning. Liksom i Salem bidrog dessa inflyttare till att öka andel-
arna av kommunens befolkning med lägre inkomster. Samtidigt bi-
drog de till att år 1998 reducera andelen födda i Sverige och andelen
i kommunen som har förvärvsarbete.

På medellång sikt bidrog inflyttningen under 1990-talet till att
öka segregationen mellan kommunerna i fråga om befolkningens
fördelning efter födelseland. Detta gällde i än högre grad på försam-
lingsnivå inom Stockholms stad. Av statistiken kan man också se att
inflyttarna i de flesta fall har bidragit till att förstärka respektive
kommuns och Stockholmsförsamlings socioekonomiska särprägel.
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1900–2000

Forskningen och den offentliga utredningsverksamheten med inrikt-
ning på flyttare till och från Stockholmsregionen skiftade fokus mel-
lan olika skeden av det senaste seklet. Under 1900-talets första del
var de intressanta frågorna relaterade till varifrån i Sverige inflyttar-
na kom och i vilken mån de var utbildade för bestämda yrken som
efterfrågades i Stockholm. Ända sedan folkräkningarna under sista
delen av 1800-talet och under i stort sett hela 1900-talet var den
typiska flyttningsåldern i stort sett oförändrad kring 20-årsåldern.
Inflyttarnas möjligheter att lösa flaskhalsproblem på Stockholms
arbetsmarknad var en viktig fråga, där bristen på hembiträden, in-
dustriarbetare och byggnadsarbetare tidvis var besvärlig. De kar-
riärmöjligheter som öppnades för inflyttade pigor och industriarbe-
tare i början av det förra seklet har dock knappast uppmärksammats
förrän i sentida ekonomisk-historisk forskning. Studier av den geo-
grafiska rörligheten kompletterades med forskning om den sociala
rörligheten i dåtidens Stockholm.

Det var genom de återkommande folkräkningarna som man
kunde göra detaljerade kartläggningar av flyttarnas härkomst, för-
delat både på län och bebyggelsetyp. Den tillförlitliga svenska stati-
stiken lockade även utländska migrationsforskare till Stockholm
redan på 1930-talet. Det stod klart att inflyttningsomlandet fram till
1920-talet hade en ganska hög geografisk konstans med tyngd-
punkt på de närmaste grannlänen och östra Götaland. Successivt
skedde en utbredning av flyttningsomlandet till stora delar av Norr-
land. I kombination med socialgruppsvariabeln kunde man med hög
precision beräkna hur stor andel av Stockholms befolkning inom
olika socialklasser som bestod av inflyttare vid olika folkräknings-
tillfällen. Under stora delar av 1900-talet har upp emot 60 procent

xxxxx

Forskning om Stockholmsmigration:
från 1900-tal till 2000-tal
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av den vuxna befolkningen varit inflyttad, dvs. född utanför Stock-
holmsregionen.

En fråga som upptagit stort intresse framför allt under mitten av
det förra seklet är den som gäller flyttningens olika etapper. Genom
noggranna studier av mantalsregistren har flera forskare försökt
klarlägga om flyttningen skett etappvis, från ren landsbygd via allt
större tätorter för att så småningom landa i Stockholm. De flesta
studier pekar på migration och urbanisering som en stafett, där en-
skilda individer oftast nöjer sig med ett steg uppåt i ortshierarkin.
Även emigrationen analyserades utifrån hypotesen att en inflyttning
från landsorten till Stockholm för många var en förberedelse till emi-
gration, i första hand till USA. Under decennierna kring det förra
sekelskiftet skedde tre fjärdedelar av emigrationen från Stockholm
till Nordamerika.

Genom folkräkningsmaterialet fick man tidigt insikt om att det
särskilt under lågkonjunkturer skedde en omfattande återflyttning
från Stockholm till landsorten. Likaså kunde man klarlägga att in-
födda stockholmare i relativt stor utsträckning flyttade ut från
regionen för att senare återkomma som inflyttare. Efter den stora
USA-emigrationen fram till 1900-talets första decennium var en
stor del av immigranterna till Stockholm tidigare utvandrare eller
deras barn.

Under 1930-talets kris i den svenska befolkningsfrågan analy-
serades befolkningsutvecklingens komponenter särskilt noggrant.
Där framkommer att särskilt Stockholms stad redan under 1800-
talet var exceptionellt beroende av inflyttningen för befolkningstill-
växten. Under 1800-talet handlade det framför allt att ”kompen-
sera” för den höga spädbarnsdödligheten i Stockholm. År 1860 var
56 procent av befolkningen födda i andra delar av landet och 1930
var motsvarande andel ett par procentenheter högre. Motsvarande
siffror för Stockholms län var betydligt blygsammare 1860 – endast
18 procent av befolkningen kom från övriga landet. Däremot ge-
nomgick Stockholms län en urbaniseringsprocess under andra hälft-
en av 1800-talet och första delen av 1900-talet vilket resulterade i
att hela 50 procent av befolkningen var inflyttade till länet. Detta
tyder också på att gränsen var nådd med avseende på hur stor andel
av befolkningen som kunde betraktas som inflyttare. För detta be-
hövdes inte endast ekonomisk dynamik och expansion utan även att
det finns områden som kan bebyggas och därmed suga upp såväl den
naturliga befolkningsökningen som inflyttarna. Stockholms stad
var mer eller mindre helt urbaniserat redan 1930 – befolkningen var
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nästan en halv miljon. Detta innebar att expansionen bebyggelse-
mässigt sett fick ske utanför Stockholms stads gränser – Solna, Sund-
byberg, Lidingö och Nacka var småstäder som fick draghjälp av
expansionen i huvudstadsregionen. Däremot ökade Södertälje be-
folkningsmässigt av egen kraft – avståndet var fortfarande för långt
till Stockholm för att Södertälje skulle vara integrerat i Stockholms
lokala arbetsmarknad.

De befolkningsprognoser för Stockholmsregionen som gjordes i
slutet av 1930-talet fram till 1980 missade naturligtvis den starka
ökningen av födelsetalen under 1940-talet och kom därmed på
skam redan efter ett tiotal år. Eftersom den naturliga befolknings-
ökningen har en tendens att variera i 25–30 års cykler innebar detta
i sin tur att de effekter på befolkningsutvecklingen som krigsårens
stora kohorter fick 25–30 år senare inte heller fångades upp i prog-
noserna.

Den ständiga inflyttningen till Stockholmsregionen – som bort-
sett från några enstaka år under 1900-talet ledde till ett positivt
netto – betraktades av de flesta av den tidens forskare och planerare
som ”naturlig”. Paralleller drogs med vad som skett i andra europe-
iska och nordamerikanska storstäder. I samband med arbetet med
att utveckla befolkningsprognoser för Stockholmsregionen aktuali-
serades frågan om flyttningsfrekvensernas konstans och hur de på-
verkades av tillfälliga kriser, arbetslöshet, krigsutbrott etc. Även om
det inte gjordes några systematiska studier så tycks den gängse upp-
fattningen ha varit att nettoflyttningen till Stockholm endast påver-
kades marginellt och kortvarigt av sådana händelser. Planerarna har
under hela 1900-talet ständigt ställt frågan om hur bostadsbyggan-
det och bostadsbristen påverkar nettoflyttningen. Det finns emeller-
tid få systematiska studier som ger klarläggande svar på sådana frå-
gor.

Särskilt när Stockholmsregionen passerat miljonstrecket i antal
invånare – dvs. på 1940- och 50-talen – debatterades farhågorna om
att de sociala problem som observerats i andra storstäder runt om i
världen också skulle drabba Stockholm i full skala. Enligt en gängse
uppfattning på den tiden riskerade inflyttare från landsorten av
många skäl att hamna i psykiska och sociala problem. Det var bris-
ten på social förankring, vantrivsel på den nya bostadsorten, trång-
boddhet och storstadens anonymitet som lyftes fram som tänkbara
förklaringar. Flera sociologiska undersökningar koncentrerade sig
på sådana frågor och utnyttjade de nya undersökningsmetoder som
utvecklats i USA. Det var således intervju- och enkätundersök-
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ningar, ofta kombinerade med registerstudier. Det visade sig emeller-
tid svårt att finna belägg för att inflyttare i högre grad än infödda
skulle fara illa psykiskt och socialt i storstaden. Uppföljningsstudier
på 1950- och 60-talen av socialbidragstagare och missanpassade
ungdomar pekade snarare på att infödda stockholmare i större grad
var representerade i dessa grupper.

Undersökningar av attityderna och det sociala livet i de nybyggda
förorterna under 1930–40-talen avslöjade att befolkningen som till
stor del var inflyttad från landsorten trivdes bra både med förorten
och med storstadslivet. Missnöjet i förorten gällde framför allt den
tidens dåliga kommunikationer i regionen. Ytterst få hade tankar på
att flytta tillbaka till ett lugnare småortsliv. Undersökningar av mo-
tivet för Stockholmsflyttningen undersöktes med enkäter till de bo-
ende. De visade sig att motiven oftast var ganska sammansatta och
att arbetsmarknadsskälet nämndes som dominerande av cirka hälft-
en av de inflyttade under en period från 1930-talet till 1950.

Vid det förra sekelskiftet var andelen invandrare i Stockholms-
regionen mycket liten: en eller två procent av den vuxna befolk-
ningen var född utomlands. Det var framför allt efter andra världs-
kriget som invandringen sköt fart. Invandrarna i Stockholm fick
föga uppmärksamhet av forskningen före slutet av 1900-talet. Då
gjordes emellertid några tillbakablickande studier som delvis anek-
dotiskt beskriver hur olika invandrargrupper under olika epoker
assimilerats till och isolerats från Stockholms sociala, ekonomiska
och kulturella liv.

Den s.k. gröna vågen under 1970-talet kunde inte förutsägas av
prognosmakarna, men analyserades i efterhand. Den gröna vågen
var dock mer ett begrepp som florerade i massmedia och i folkmun
än en kraftig utflyttning till den svenska landsbygden. Den gröna
vågen var snarare en effekt av att inflyttningen minskade kraftigare
än utflyttningen. I själva verket minskade utflyttningen från Stock-
holms län under 1970-talets andra hälft då trenden av ökad utflytt-
ning från 1960-talets början bröts – alltså helt motsatt till begreppet
gröna vågen. Den gröna vågen var snarare en ideologiskt betingad
bild än en på data baserad analys. Dessutom var nettoutflyttningen
av personer i åldrarna 18–64 liten – istället var det barnfamiljer och
äldre som stod för en stor del av utflyttningen. Hippies och nystar-
tade landsbygdskollektiv utgjorde endast en liten del av de som flyt-
tade från Stockholms län även om de fick ett kvalitativt stort genom-
slag i media och kultur. Den gröna vågen var snarare ett förorts-
fenomen med växande villasamhällen samt citys kontorisering och
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avfolkning samt i Stockholmsregionen miljonprogrammets utbred-
ning till en del av kranskommunerna. Detta påverkade dock inte den
statistiska bilden av utflyttningen från Stockholms län i någon större
utsträckning.

 Genom stora enkätundersökningar på 1980-talet fick migra-
tionsforskarna en mycket mera mångsidig bild av den tidens viktig-
aste push- och pullfaktorer. Man finner då att de som flyttade till
Stockholms län gjorde detta framför allt av arbetsmarknadsskäl.
Det var inte så mycket brist på arbete på hemorten som tvingade
människorna till storstaden – istället var det den goda och mera
diversifierade arbetsmarknaden med dess större valmöjligheter i
Stockholmsregionen som var moroten, vilket också tar sig uttryck i
att pull-skälen klart dominerar bland inflyttarna. Även storstads-
pulsen och den urbana livsstilen var en bidragande orsak till flytten
till Stockholm, särskilt för ungdomarna. För de något äldre inflyttar-
na var det karriärmöjligheterna som var ett bidragande skäl för att
flytta till Stockholmsregionen och detta tycks i synnerhet ha gällt för
männen.

Denna bild kontrasterar mot bilden av utflyttarna under mot-
svarande tid. För utflyttarna betyder push-skälen mer än de gör för
inflyttarna. Här väger inte heller arbetsmarknadsskälen lika tungt
– även om de betyder en hel del för utflyttarna. Det visar sig också att
många av utflyttarna flyttade till betydligt osäkrare arbetsmark-
nadsförhållanden än vad inflyttarna gjorde. Istället är det familjära
och sociala skäl som väger tyngre jämfört med inflyttarna. En stor
del av utflyttarna visar sig också vara återflyttare och flyttar till
områden där de fortfarande har fungerande sociala nätverk. Ut-
flyttarna i slutet av 1980-talet var också äldre än inflyttarna.

Det är nu omkring 25 år sedan Stockholm började omtalas som
kunskapssamhällets främsta förpost i Sverige. Trots de höga kompe-
tenskraven på Stockholms arbetsmarknad var dock huvudstads-
regionens utbildningskapacitet förvånansvärt låg. Detta visade sig
vara en viktig förklaring till en allt högre utbildningsnivå på de in-
flyttade mot slutet av 1900-talet. Stockholm importerade i ökande
utsträckning nyutbildade från landets övriga universitets- och hög-
skoleorter.

När den s.k. longitudinella årliga statistiken blev tillgänglig och
kvalitativt hållbar mot mitten av 1990-talet ökade möjligheterna att
göra regelrätta karriärstudier på individnivå omfattande hela popu-
lationen stockholmare. Därmed kunde man på ett nyanserat sätt
börja förklara hur inflyttare med olika egenskaper kunde bidra till
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Stockholmsregionens sociala och ekonomiska förnyelse. Flyttningar
både till och från Stockholm visade sig vara länkade mer till indi-
vidernas hela livsprojekt än det omedelbara behovet av ett väl avlön-
at fast jobb. Genom att samköra registren för sysselsättning, utbild-
ning och inkomst på individnivå gick det att identifiera karriärvägar
och rörlighet i flera dimensioner.

Trots att nya och mera sofistikerade prognosmodeller utvecklats
med bland annat ändrade flyttningsantaganden har man ännu inte
lyckats att i någon större utsträckning ”pricka rätt” vad gäller den
framtida in- och utflyttningen. Det postindustriella flyttmönstret
skiljer sig i alltför hög grad från det industriella där antaganden om
flyttningsrisker och konjunkturutveckling bättre passade modeller-
na. Krig, katastrofer och förändrade regelsystem gjorde inte dessa
prognoser säkrare under slutet av 1900-talet utan snarare tvärtom.
Istället för prognoser har man också alltmer börjat tala om olika
scenarier kring den framtida utvecklingen.

Genom de utomeuropeiska invandrarnas höga arbetslöshet och
koncentration till vissa kommundelar i Stockholmsregionen har seg-
regationsfrågorna kommit högt på dagordningen under det senaste
decenniet. Det har återspeglats i en rad storstadsutredningar och ak-
tiva åtgärdspaket. Dessa frågor har också alltmer kommit att upp-
märksammas i akademisk forskning. Denna har då framför allt varit
inriktad på invandrarnas situation på arbetsmarknaden och bo-
stadssegregationen, framför allt i storstadsregionerna. Integration-
en på arbets- och bostadsmarknaden har således stått i fokus såväl
vad gäller forskning som politiskt handlande. Detta är i mångt och
mycket en konsekvens av de problem som uppkommit då arbets-
kraftsinvandringen avlöstes av flyktinginvandringen. En allt aktu-
ellare fråga är forskning kring ”ersättningsmigration” eller ”re-
placement migration”. Denna fråga har alltmer kommit upp på
agendan i samband med de låga födelsetal som idag råder i stora
delar av Europa – inte minst i Sverige – och som både kan resultera
i befolkningsminskning och en minskning av arbetskraftsutbudet
samt på sikt också bli ett hot mot välståndet såväl i Europa som i
Sverige.

Vad man kan lära sig av de senaste hundra åren av migrations-
forskning om Stockholm är att betydelsefulla samhälleliga aspekter
på migrationen sällan har uppmärksammats i tid. Ett relevant forsk-
ningsprogram om migration med fokus på Stockholmsregionen och
Mälardalen under det närmaste årtiondet behöver därför bygga på
uttalade föreställningar om problemens förväntade karaktär.
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Hur ska arbetskraftsförsörjningen både i huvudstadsregionen
och i övriga Sverige klaras volymmässigt och kompetens-
mässigt? Vilken arbetskraftsrörlighet i dess olika dimensioner
är möjlig och önskvärd internationellt? I vilken mån kan er-
sättningsmigration lösa falskhalsproblem på arbetsmarknad-
en och motverka de låga födelsetalen och en åldrande befolk-
ning? Hur utvecklas konkurrensen om olika segment av ar-
betskraft i hela norra Europa efter utvidgningen av EU 2004?
Hur kan lönebildningen i Stockholm anpassas så att det för
regionens ekonomi unika spektret av arbetskraft tillgodoses:
från internationellt konkurrerande expertis inom FoU till in-
formella hushållsnära tjänster?

Hur kan man åstadkomma en polycentrisk stadsutveckling i
norra Europa bestående av samarbetande funktionella stads-
regioner i motsats till ett fåtal dominerande utvecklingspoler
med de negativa effekter för samhällsutvecklingen som detta
ofta medför? Hur kan hela Mälardalen utvecklas till en effek-
tiv flerkärnig arbetsmarknad som tillgodoser både befolkning-
ens varierande preferenser och resurser för livsstil och boende
samt ekologiska miljökrav? Är regionförstoringen en uni-
versallösning på de matchningsproblem som finns såväl på
arbets- som bostadsmarknaden? Vilka konflikter uppstår med
politiken för en hållbar utveckling?

Hur undviker man en utveckling mot ett två-tredjedelssam-
hälle där skotten mellan olika segment blir allt tätare? Hur kan
segregationen på arbets- och bostadsmarknaden vändas till in-
tegration och positiva utvecklingsspiraler? Vad kännetecknar
exempel på positiva och flexibla karriärvägar på bostads- och
arbetsmarknaden för olika grupper inflyttare och invandrare
till Stockholm? Komparativa studier av inflyttares och invand-
rares karriärer i de olika storstäderna i norra Europa skulle ge
viktiga insikter och lärdomar för samhällspolitiken.

Dessa frågor är värda att belysas både i ett regionalt och nationellt,
men framför allt internationellt, perspektiv, och bör tas till utgångs-
punkt för framtida forskning såväl vad gäller Stockholmsregionen
som andra storstadsregioner. De senaste hundra åren av migrations-
studier av Stockholmsregionen har fokuserat på den interna svenska
omflyttningen. 2000-talet kommer att domineras av globalisering
och europeisk integration av regioner och människor som hittills
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levt under helt olika ekonomiska villkor. Den dynamik och befolk-
ningsrörlighet som utvecklas i detta nya Europa har vi idag små
möjligheter att överblicka, men dess omfattning och betydelse skall
absolut inte underskattas.
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Sedan mer än hundra år tillbaka har andelen stockholmare
som  är födda och uppvuxna utanför länets gränser
konstant legat på nära 60 procent. Det ständiga inflödet

av arbetskraft i 20-årsåldern anser författarna, Mats Johans-
son och Lars Olof Persson, vara den enskilt starkaste kraften
bakom huvudstadsregionens ekonomiska framgång under
hela 1900-talet. Under 1800-talet kompenserade inflyttning-
en fullt ut den höga barnadödligheten i Stockholm. Och i slu-
tet av 1900-talet kompenserade inflyttningen av högutbildade
den alltför låga utbildningskapaciteten i huvudstaden.

Utan inflyttarna stannar Stockholm. Men när den aktuella
flyttningsstatistiken publiceras brukar det i stället ge helt an-
dra tidningsrubriker: Bostadsbristen accelererar. Inflyttarna
går vilse i storstadsdjungeln. Inflyttarna konkurrerar ut stock-
holmarna. Glesbygden avfolkas när Stockholm växer. Detta
är inget nytt utan har varit ett genomgående tema under hela
1900-talet.

Det verkar således som om de hundra år av forskning om
Stockholmsflyttare som redovisas i den här boken inte fått
mycket genomslag. Redan under 1900-talets första del kunde
man med stor precision följa de successiva flyttningarna från
landsorten till storstaden. Resultaten visar att inflyttarna i
regel fått det bättre samt att de, i de allra flesta fall, också
varit nöjda med sina flyttbeslut.

Stockholmsflyttare under hundra år är både en kunskaps-
översikt och forskningshistoria. Den fungerar såväl som
diskussionsunderlag som lärobok och avslutas med förfat-
tarnas förslag till ny forskning på området.
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