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Jordbrukets arbets
kraft fördelad på 
kvinnor och män 
1880-1940. 

"Flykten" från 
jordbruket 

LANDSBYGDENS AVFOLKNING brukar dateras till efterkrigstiden, 
men den gav upphov till förtvivlan och sakligt utredande såväl 
kring sekelskiftet 1900 som under 1930-talet. 

De som lämnade jordbruket var främst yngre människor i sina 
tidiga yrkesverksamma år. Det rörde sig mest om arbetare, i hög 
grad om torpare. Antalet kvinnor i jordbruket minskade mycket 
fortare än antalet män. Särskilt blev de kvinnliga anställda färre, 
medan de manliga lantarbetarna i större utsträckning blev kvar in 
på 1930-talet. Antalet kvinnor i brukarfamiljerna började redan 
på 1920-talet minska starkt medan de manliga medhjälpande fa
miljemedlemmarna var nästan oförändrat många perioden igenom. 
Sist kvar blev jordbruksföretagarna själva. De blev snarast fler. 

Jordbrukets begynnande avfolkning innebar således att den 
andel av arbetskraften som kom från brukarfamiljen växte, me
dan den som härrörde från anställda krympte. 

De som lämnade jordbruket hade inte bara sysslat med jordbruk 
i snäv mening, utan också med skogsarbete, hemslöjd, åldrings
vård, barnomsorg, byggnadsarbete, smörberedning, slakt och 
mycket annat. Sådana verksamheter hade dittills varit integrerade 
på bondgården, men förblev så i allt mindre grad. Därmed sagt att 
"flykten" från jordbruket lätt överdrivs. Antalet människor som 
arbetade med jordbruk i snäv bemärkelse minskade inte så snabbt. 

Tre förklaringar till minskningen av jordbruks befolkningen ska 
beröras: emigrationen, övergången till andra näringar samt sjun
kande födelsetal. Skälen till att just kvinnorna lämnade jordbru
ket i särskilt hög grad tar jag upp på s. 313-319. 

EMIGRATIONEN 

Från 1861 till 1930 utvandrade 1,4 miljoner svenskar, främst till 
Förenta Staterna. Från och med nödåret 1868 är det befogat att 
tala om massutvandring. Ungefär 40 000 människor lämnade då 
landet. 
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Sedan gick emigrationen ner till följd av industriell högkonjunk
tur och goda skördar i Sverige som sammanföll med "den långa 
depressionen" i Förenta Staterna, men från slutet av 1870-talet till 
början av 1890-talet - då tiderna var sämre i Sverige och bättre i 
Amerika - var emigrationen omfattande. Därefter minskade den 
för att nå en ny topp 1903. 

I början av 1910-talet ökade strömmen av utvandrare igen, men 
efter en sista uppgång 1923 ebbade den definitivt ut sedan ameri
kansk lagstiftning satt stopp för storskalig inflyttning. Därefter har 
Sverige haft större invandring än utvandring. 

Det går inte att med säkerhet avgöra hur många av utvandrar
na som kom från jordbruket. Många emigranter hade lämnat 
modernäringen redan innan de for utomlands, många kom från 
storstäderna. Åren 1901-1920 kom ungefär 20 procent av emi
granterna från bondeklassen, men de hemmansägare som utvand
rade återvände ofta efter några år, i goda fall med både pengar och 
nya ideer i kappsäcken. Familjeutvandringen var betydande i bör
jan, men avtog kring sekelskiftet. I stället ökade ensamutvandring
en, särskilt av yngre män från landsbygden. 

Synen på emigrationen 

Tusen röda droppar, Sverge, 

liksom vatten, 

o, i morgon som i går, 

tusen, tusen, åter tusen - - ! 

Vem skall tända stuguljusen? 

Tomma stugor stå i natten -

allt ditt liv förr inner, Sverge 

livet r inner 

ur ditt öppna sår 

Ur Utvandringen av Karl Gustav Ossianilsson 

In på 1890-talet dominerade en rätt avspänd syn på emigrationen, 
även om många redan då ansåg att den försvagade landet. I sam
band med emigrationens uppgång strax efter sekelskiftet skruva
des tonläget upp. Nu beskrevs utvandringen som en enastående 
nationell olycka som dränerade landet på dess starkaste och mest 
initiativkraftiga unga arbetare. Den var dessutom onödig, eftersom 
Sverige stod mitt i ett industriellt uppsving och goda möjligheter 
till kolonisation och förbättrade utkomstmöjligheter i jordbruket 
låg inom räckhåll. 

Emigrationen utmålades som orsaken till en tilltagande brist på 
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jordbrukets arbets
kraft 1870-1930 för
delad på sociala kate
gorier. De viktigaste 
tendenserna är att 
brukarfamiljernas 
andel av arbetskraften 
ökar, medan gamla 
fasta arbetar kategorier, 
tjänstefolk i gårdens 
kost och torpare, går 
tillbaka kraftigt. 
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Okad tillgänglighet till 
båttransporter och 
reklam främjade emi
grationen. Annonsen i 
Fäderneslandet 1868 
utlovar full service med 
språkkunnig reseledare 
ända fram till Chicago. 

arbetskraft som särskilt drabbade jordbruket. Visserligen gick stör
re folkströmmar till svenska städer och industrier, men speciellt 
utvandringen av yngre män ökade mer från jordbruksbygderna än 
från städer och industritrakter, och det blev "populärare" att skylla 
bristen på arbetskraft på den mer synliga och spektakulära emi
grationen. Argumenten inordnades lätt i det storsvenska nationa
listiska känslosvall som snart sårades och uppbragtes av unions
upplösningen med Norge. 

Statistikern Gustaf Sundbärg skyllde i sin monumentala emigra
tionsutredning utvandringen på bristande ekonomisk utveckling. 
Alldeles särskilt påtalades de dåliga drifts- och arbetsförhållan
dena i jordbruket som inte på ett tillfredställande sätt lyckades för
sörja sina arbetare - här fann han skälet till att just jordbruket i 
första hand drabbades av folkbristen. Andra hade redan pekat på 
svårigheterna för presumtiva jordbrukare att få jord att bruka i 
hemlandet. Sådana synpunkter blev vitt omfattade och ledde till 
att emigrationen fick stor betydelse för jordpolitiken i början av 
1900-talet, vilket jag återkommer till på s. 128-129. 

Senare har man ofta betraktat emigrationen som en säkerhets
ventil som räddade landet från massfattigdom. Det har ansetts att 
1800-talets folkökning, i vilken underklasserna vägde tungt, med
förde att "näringsutrymmet" inte räckte till och att den industri
ella expansionen ännu vid seklets slut inte mäktade sysselsätta alla 
som ville bort från jordbruket. 

Men trots allt ägde emigrationen rum under en epok då välstån
det långsiktigt ökade. Kostnaderna för att emigrera innebar rimli
gen att det var lite mer välbärgade personer, snarare än de allra 
fattigaste, som hade möjlighet att flytta ut. Man bör också, utan 
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att förklara utvandringen med "nationallynnet med dess från för
fädren ärvda benägenhet för äventyr", betona möjligheten som 
bjöds. Transportarrangemangen, agenturernas reklam och inte 
minst breven hem från tidigare utflyttade släktingar - ibland med 
betalda biljetter - spelade in, liksom konjunkturerna i Amerika som 
samvarierade starkare med flyttströmmarna än vad skördeväxling
arna i Sverige gjorde. 

Säkert for många på grund av välgrundat missnöje med de 
materiella förhållandena, eller för att slippa den år 1901 förläng
da värnplikten, men skälet till att emigrera kunde bara gro till 
handling i den flyttandes själ när alternativet kunde skönjas. 

Emigrationen kompletterade industrialiseringen som jordbru
kets avfolkare. Den drog folk därifrån under de svåra åren, me
dan industrin lockade under högkonjunkturerna. 

FRÅN JORDBRUK TILL INDUSTRI 

Det var under industrins högkonjunkturer som jordbrukets brist 
på arbetskraft blev påtaglig, tydligast speglad i stegrade lantarbe
tarlöner. Lönerna steg särskilt snabbt i början av 1870-talet och 
under en lång period från omkring 1890 till första världskriget, 
då löne- och prisspiralen slutligen blev inflatorisk, samt i slutet av 
19 30-talet. Lönerna stagnerade eller föll under allmänna krisår, 
som på 1880-talet och i början av både 1920- och 1930-talen. 

Var det då inte jordbrukets problem under krisåren som drev 
bort folk från jordbruket? En hel del jordbrukare gick i konkurs 
då, samtidigt som många jordbruksarbetare blev arbetslösa, men 
mer folk lämnade jordbruket under goda tider på 1870-talet och 
under 1890-talet då industrin expanderade, eller under det sena 
1930-talet. Flykten från jordbruket och lönerna i jordbruket var 
inte främst relaterade till jordbrukets utan till industrins konjunk
turväxlingar. 

Dåliga materiella villkor för underklasserna i jordbruket var en 
förutsättning för att folk skulle lämna näringen. Men för att de 
skulle fly jordbruket krävdes också andra försörjningsalternativ. 
Det var när fler heltidsarbeten skapades i industrin och andra 
näringar som jordbrukets arbetare styrde kosan dit. När industrins 
hjul började snurra snabbare igen efter trettiotalskrisen, samtidigt 
som bostadsbyggande och vägbyggen i offentlig regi eskalerade, 
stod det klart att det var från jordbruket de människor som fatta
des skulle komma. 
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"Vad man gör för att 
undvika avfolkning." 
Satirisk serie i Fäder

neslandet 1914, där 
bland annat de stigan
de mjölkpriserna kom
menteras. 

FÖDELSETALEN SJUNKER 

Traditionellt hade jordbruk och landsbygd haft en ung befolkning 

som förökat sig snabbt och varit den reservoar ur vilken städer

nas befolkning ständigt fyllts på. Men efter sekelskiftet 1900 sjönk 

jordbruks befolkningens naturliga tillväxt successivt och närmade 

sig på 1930-talet de låga tal som då gällde befolkningen i övrigt. 

Att jordbruksbefolkningens födelsetal sjönk berodde delvis på 

den stegrade avflyttningen genom emigration och till andra näring

ar. Den rörde ju mest folk i arbetsför, giftasvuxen och fruktsam 

ålder. Eftersom yngre kvinnor flyttade i högre grad än män, blev 

könsfördelningen i de hushållsbildande åldrarna allt snedare, 

vilket ytterligare hämmade hushållsbildning och barnafödande. 
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Giftermålsfrekvensen inom jordbrukarbefolkningen sjönk, liksom 
den traditionellt höga äktenskapliga fruktsamheten. 

En säregenhet med jordbruksbefolkningen var att så många var 
egna företagare och att jordbruksföretagarna genomgående var 
äldre än de anställda. Det berodde på att anställningen för många 
var temporär. Många bond- och torparbarn tjänade ju i unga år 
som drängar eller pigor för att som vuxna ta över föräldragården, 
en hel del lantarbetare etablerade sig i sinom tid som småbrukare. 
Av lätt insedda skäl var de anställda som inte hade egen gård rör
ligare än bönder som hade det. Om nu en stor del av de anställda 
flyttade, medan företagarna - bönderna - blev kvar, så innebar det 
att andelen äldre ökade på bekostnad av andelen människor i de 
yngre, arbetsföra åldrarna. 

Efter andra världskriget skulle dessa tendenser slå igenom 
med full kraft. Andelen barn och ungdomar i jordbruket mins
kade då snabbt, och jordbruksbefolkningen blev i många byg
der extremt åldrig och manlig. Befolkningsunderlaget för sko
lor, butiker och busslinjer försvann, mellankrigstidens febrila 
föreningsliv förtvinade och tendenserna till utflyttning blev själv
förstärkande. Motorn som genererade kraften i denna process var 
expansionen av andra näringsgrenar och de försörjningsmöjligheter 
den innebar. 

DEN REGIONALA BILDEN AV FOLKMINSKNINGEN 

Det var i västra och södra Sverige, särskilt skogsbygderna samt 
Skåne, som jordbruksbefolkningen först började minska och det 
var där nedgången hann längst under mellankrigstiden. 

Göteborgs och Malmös växande industrier drog till sig mycket 
folk, men i delar av Västsverige och Småland hängde jordbruks
befolkningens starka nedgång samman med en viss stagnation inom 
jordbruket i dessa områden som varit expansiva under förra hälf
ten av 1800-talet. Nyodlingen, hemmansklyvningen och folkök
ningen hade då varit starkare där än på andra håll. Födelseöver
skotten hade varit särskilt stora i dessa områden under 1840- och 
1850-talen och det bidrog till att emigrationen blev särskilt om
fattande därifrån, liksom från Blekinge, Öland och norra Skåne. 
Även från Östergötland var den tidiga utvandringen omfattande. 
Brev, rapporter, pengar och fribiljetter från dem som redan åkt, lik
som exemplens makt i allmänhet, talade sedan för att emigrations
områdena blev i stort sett desamma, decennium efter decennium. 

'P 
Nedgång till 1940 

-11-20% 

-21-30% 

-31-40% 

-41-50% 

Den sysselsatta jord
bruksbefolkningens 
höjdpunkt och ned
gång länsvis. Ärta/en i 
länen visar när den 
sysselsatta jordbruks
befolkningen var som 
störst i respektive län. 
Färgmarkeringen visar 
hur mycket jordbruks
befolkningen minskat 
från höjdpunktsåret 
till 1940 i de olika 
länen. Ju mörkare 
färgton, desto mer 
minskade jordbruks
befolkningen. 
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Den lilla familjen. 
Erikssons på Ulleråker 
No:l, Simtuna socken i 
Uppland fotograferade 
av John Alinder 1926. 

I nedre Norrlands kustområden drog sågverks- och massaindu
strin folk från jordbruket och i Mälardalen var Stockholm en stark 
folkmagnet. Även i dessa områden minskade därför jordbruks
befolkningen. På Gotland, där myrmarksuppodlingen var omfat
tande, och i landets tre nordligaste län växte däremot antalet sys
selsatta i jordbruket ända till omkring 1920, för att sedan sjunka 
mycket måttligt till slutet av perioden. 

Den länge växande jordbruksbefolkningen i övre Norrland var 
ett resultat av en mycket stark naturlig folkökning där. Medan 
födelseöverskottet vid sekelskiftet var runt 10-11 promille av be
folkningen i riket som helhet, var det nära 20 promille i Väster
bottens och Norrbottens län. Dödligheten där var jämförbar med 
dödligheten i riket i övrigt, medan antalet levande födda per 1 000 
personer var avsevärt högre. Det hängde samman med en högre 
giftermålsfrekvens och med att den norrländska befolkningen var 

mycket yngre än befolkningen i öv
riga Sverige. Detta gällde i synner
het Norrbotten. Den ungdomliga 
befolkningen var i sin tur en pro
dukt av den starkare folkökningen. 

Även den åldersspecifika frukt
samheten var högre i norr. Det inne
bar att det i alla åldersgrupper av 
mödrar föddes fler barn per 1 000 
mödrar i Norrland än i riket som 
helhet. Norrbotten var mest ex
tremt. Kring 1870 föddes i riket i 
den viktigaste moderåldersgruppen 
30-34 år cirka 227 barn per 1 000 
mödrar. I Norrbotten var motsva
rande siffra 297 per 1 000. Inrikes 
och utrikes migration förstärkte 
skillnaderna. Särskilt Norrbotten 
var ett inflyttningslän. Utvandring
en var åtminstone till en början inte 
omfattande från Norrland. 

Folkökningen, befolkningstryck
et, samspelade med möjligheterna 
att genom etablering av småbruk 
som drevs i kombination med löne
arbete i skogsbruket bilda nya hus-
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håll . Goda möjligheter till hushål ls bildning gjorde giftermålsfrek

vensen hög och bör även ha lett till att många bildade hushåll vid 

relativt låg åld er. Det bidrog till att det föddes många barn . 

Småbruks- och hushålls bildningen stimulerades av skogsbrukets 

efterfrågan på säsongsarbetskraft .  Skogsbolagen tillhandahöll 

odl ingsmark och arrenderade ut torp eller hemman till arbetarna. 

Staten bedrev en ko l onisati onspo litik och småbrukarna i norr 

kunde med tiden tillgodogöra sig en rad olika former av statligt 

stöd för sin verksamhet ( se vidare kapitlet Eget hem och egen tor

va ) .  

Men jordbruksexpansionen i norr va r snarare en följ d av befolk

ningsvågor än av skogsbrukets uppsving. Kolonisationen i norr 

börj ade innan området nåddes av sågverks boomen. Den mattades 

när industrin expanderade och intensifierades när industrin drab

bades av lågkonjunktur. När det uppträdde möj ligheter ti l l  stabi l  

helårssysselsättning avtog kolonisationen. 

Efter andra världskriget, när sysselsättn ingen i industri och of

fend Lg sektor växte i raskt takt ,  och när skogsbruk, vägbyggnad 

och transportarbete övertogs av helårsanställda specialarbetare, 

försvann både grunden för kombinationssmåbrukarnas försörjning 

och skälet för dem att alls kvarstå som jordbrukare. Andra försörj 

n i ngsalternativ framstod som bättre och j ordbruksbefolkningen i 

norr minskade snabbt. 

Folk ökningens Norr
botten .  Familjen 
Johansson i Sävast, 
Överluleå socken. De 
elva barnen var födda 
mellan 1 897 och 1 9 1 4 . 
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