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From Högsby to America 

A study about Högsby parish America migration 1887-1888 

 

Abstract 

 

The purpose of this essay is to describe Högsby parish’s emigration to North America during 

the years 1887-1888 and to compare it with Sweden's emigration. Emigrants' numbers, age, 

gender, civil status and occupational distribution are examined. The trends in Högsby 

parish's emigration are compared with the trends in Sweden's emigration as a whole to see 

similarities and differences. Source materials used to answer the purpose and the questions 

are “husförhörslängder”and “in- och ut-flyttningslängder” of Högsby parish 1887-1888. In 

the background, among other things, Högsby’s population, fertility, and population change 

are discussed. In total, 178 people emigrated from Högsby parish during the years of exam-

ination. The difference in tendencies between the emigration of Högsby parish and Sweden's 

emigration regarding age distribution, gender distribution and marital status were small or 

nonexistent. There was a difference in the division of labor. 38.7 % of Högsby’s emigrants 

were categorized into the main group of professions "Industry and Handicrafts". The same 

main group of professions percentage for the whole of Sweden's emigration was 17.9 % 

between the years 1851-1915. The difference can be referred to differences in the cate-

gorization of professions as "arbetare" are a very broad concept and source material does 

not invite to a deeper specification. Another explanation could be that many farmers used 

their forest land as a capital reserve, which resulted in no need to emigrate, which in turn led 

to the industry's large share of the occupation of emigrants. 
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1. Inledning   

 

Under veckorna jag arbetade med denna undersökning stötte jag på Sveriges massemigration 

i olika former och under olika sammanhang. Sitter och scrollar i mitt twitterflöde, läser en 

tweet av en SVT-sportreporter som har skrivit en artikel om de svenska fotbolls-spelare och 

tränare som har flyttat till den amerikanska högstaligan under det senaste transferfönstret. 

Ingressen i artikeln är följande: “150 år efter den svenska utvandringen till USA upprepar sig 

historien i modern tappning. Jordbruket har blivit fotboll, Karl-Oskar och Kristina heter 

Magnus Eriksson.”
1
 

 

Boken vid mitt nattduksbord just nu är Bob Dylans självbiografi. När Dylan skriver om sina 

inspirationskällor nämner han den svenska utvandraren Joe Hill. Ursprungligen född som Joel 

Emmanuel Hägglund i Gävle emigrerade han 1902 till USA. Joe Hill var väldigt aktiv i 

fackförening IWW (Industrial Workers of the World) och blev en känd protestsångare och 

agitator.
2 

 

Är hemma i Högsby i föräldrahemmet en söndagskväll, På TV är det final i SVT - 

programmet Allt för Sverige som är inne på sin sjunde säsong. Programmet där svensk- 

ättlingar i USA får komma till landet där de har sina rötter. De deltar i tävlingar kopplade till 

svenska seder och myter för att vinna det åtråvärda priset att få träffa sin svenska släkt. Ett 

annat program aktuellt program på SVT just nu är även Bye bye Sverige där Erik Haag och 

Lotta Lundgren gestaltar tiden i Sverige före den stora utvandringen till Amerika, själva resan 

och livet i det nya landet.
3
 

 

Min känsla är att det svenska kollektiva minnet av massutvandringen är starkt och ämnet är 

flitigt omnämnt i samhällsdebatten och inom kulturen. Troligtvis har jag stött på 

massutvandringen regelbundet i min vardag, men inte reflekterat över det förrän nu, men det 

är klart att massutvandringen är en företeelse med oerhört stor påverkan även in i våra dagar 

vilken gör den väldigt intressant att studera.  

                                                
1
 Otlu, Diljen, Twitter, tweet skriven 2-1-2018 14:11,   

<https://twitter.com/diljenotlu/status/948315737227227137> (hämtad 8-1-2018); Otlu, Diljen, SVT Sport 

<https://www.svt.se/sport/fotboll/de-nya-utvandrarna-rekordmanga-svenskar-till-mls/> , senast ändrad 3-1-2018 

20:48 (hämtad 8-1-2018).  
2
 Dylan, Bob, Bob Dylan Memoarer, Första delen, 2004, Scandbook AB, s. 55-58. 

3
 SVT, Allt för Sverige. <https://www.svt.se/allt-for-sverige/> (hämtad 8-1-2018 ); SVT, Bye Bye Sverige. 

<https://www.svt.se/bye-bye-sverige/> (hämtad 8-1-2018). 

https://twitter.com/diljenotlu/status/948315737227227137
https://www.svt.se/sport/fotboll/de-nya-utvandrarna-rekordmanga-svenskar-till-mls/
https://www.svt.se/allt-for-sverige/
https://www.svt.se/bye-bye-sverige/
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Min farmors moster emigrerade 1906, tjugo år gammal. Sista gången hon var hemma i 

Sverige var 1954, precis efter min pappas lillebror fötts. Lisbet, som farmors moster hette, 

fick äran att namnge min farbror. Min pappa som var 6 år gammal vid denna tidpunkt, 

kommer ihåg det väldigt väl och jag har säkert hört berättelsen om när släktens Amerika-

utvandrare var hemma i Sverige, runt 20 gånger, en gång varje jul.  

 

1.2. Syfte 

 

Detta kombinerat med min kärlek för min hembygd gjorde valet av uppsatsämne enkelt. 

Syftet med min uppsats är således att redogöra för Högsby sockens emigration under åren 

1887 och 1888. En demografisk kartläggning över de som emigrerade görs. En komparativ 

metod används för att jämföra Högsbys emigrations komposition med Sveriges på riksnivå. 

Högsby sockens befolkningsutveckling, näringsstruktur och könsproportioner undersöks för 

att kunna analysera på en djupare nivå.  

 

1.3 Disposition 

 

Arbetets disposition är följande. Närmast följer en genomgång av tidigare forskning och efter 

det kommer uppsatsens frågeställning. Det efterkommande kapitlet är metod och material där 

uppsatsens källmaterial och metoder diskuteras. Efter det kommer bakgrundskapitlet som är 

indelat i tre delar, en kort bakgrund till massemigrationen, en kronologisk genomgång av 

massemigrationens förlopp samt en behandling av Högsby socken. Därefter följer resultat-

kapitlet där det systematiserade käll- material granskas i ordning efter frågeställningens följd 

tillsammans med statistik över hela Sveriges emigration som är relevant för arbetet och 

besvaringen av syftet. 

  

Efterkommande är kapitlet Analys och slutsatser där resultatet från källmaterialet analyseras 

och diskuteras för att besvara syftet och frågeställningen. Uppsatsen avslutas med kapitlet 

didaktisk reflektion där uppsatsen didaktiska roll i samhället och skolan diskuteras. 
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2. Forskningsläge 

 

Redan 1907 tillsatte riksdagen en emigrationsutredning under ledning av Gustav Sundbärg. 

Sundbärg presenterade ett betänkande på ungefär 900 sidor som var indelat i fyra av- 

delningar: ”Statistisk historik öfver Sverige sedan 1750”, där Sundbärgs egen syn på det 

historiska förloppet framläggs, ”Statistisk öfversikt öfver de olika länen”, ”Utvandringen och 

utvandringslagstiftningen” och slutligen ”Utvandringens orsaker samt åtgärder för dess ins- 

kränkande”. Utredningen bestod även av 20 bilagor som innehåller särskilda statistiska ut- 

redningar och utlåtanden av ett flertal författare. I utredningen lägger Sundbärg stor vikt vid 

jordbruket och att den vikande befolkningssiffran för jordbruksområdena var till följd av en 

stagnation inom jordbruket. Sundberg menar att anledningen till att emigrationen inte blev 

ännu större beror på den snabba svenska industrialiseringen där en ökande del av 

befolkningen fick sin inkomst.
4
 

  

Dock dröjde det till 1960-talet innan emigrationsforskningen tog fart i någon större ut- 

sträckning i Sverige. Under den internationella historikerkongressen i Stockholm 1960 la den 

engelska historikern Frank Thistlethwaite fram delar av den amerikanska immigrations- 

forskningen sedan 1920-talet och drog upp riktlinjer för de europeiska emigrationsstudierna. 

Thistlethwaite menade att den transoceana emigrationen inte borde skiljas ifrån varken 

inomeuropeisk migration eller inrikes flyttning då allt bildade en komplex enhet. Han 

förordade också mikrostudier före makrostudier för att den verkliga strukturen skulle kunna 

uppfattas.
5
 

 

I ljuset av detta bildades bl. a. ett forskningsprojekt i Uppsala 1962 med titeln Sverige och 

Amerika efter 1860. Utvandring, återinvandring, social och politisk debatt. Projektet är också 

känt vid namnet Uppsala-projektet och pågick ett tiotal år vid historiska institutitionen vid 

Uppsala universitet. Huvudsyftet med projektet var att undersöka, kartlägga och analysera 

den svenska utvandringen till Amerika. Ett tjugotal avhandlingar och en rad andra 

publikationer publicerades inom projektets ramar. En viktig målsättning med projektet var att 

försöka teckna ut vandringsförloppet i sin helhet, dvs bakgrundsfaktorer, kronologiskt 

förlopp, geografisk spridning, emigranternas sociala struktur, transport- och agentväsendet 

                                                
4
 Nationalencyklopedin, Emigrationsutredningen. 

<http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/emigrationsutredningen> (hämtad 2017-12-22) 
5
 Höjfors Hong, Margot, Ölänningar över haven, Utvandring från Öland 1840-1930 - bakgrund, förlopp, 

effekter, s. 15-17, 1986, Textgrupp AB.  
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samt bosättningen i Amerika. I samband med att projektet officiellt avslutades 1976 

publicerades en sammanfattande rapport, From Sweden to America. De omkring 20 

avhandlingar be-handlade mycket kopplat till emigrationen, bl. a. övergången från 

familjeutvandring till singelutvandring, sambandet mellan inrikes flyttning, arbetsinvandring 

och emigrationen samt svenska immigranters situation i USA.
6
  

 

En studie som ligger relativt geografiskt nära Högsby är Ölänningar över haven, Utvandring 

från Öland 1840-1930 - bakgrund, förlopp, effekter av Margot Höjfors Hong. I arbetet skil- 

dras Ölands emigration under närmare sekel mot bakgrunden av den öländska befolknings- 

utvecklingen, näringsstrukturen och inrikesflyttningen. Höjfors Hong uppmärksammar även 

de följder som den enorma avfolkningen fick för dem som lämnades kvar på ön. I resultaten 

presenterar Höjfors Hong bl.a. att det fanns tydliga skillnader mellan Ölands olika delar. Till 

exempel hade norra Öland en förskjuten emigration som berodde på att man i det området 

splittrade gårdarna i mindre enheter i än vad som var brukligt på andra delar av ön. 

Kortsiktigt hindrade detta emigrationen men den men när norra Ölands emigration väl 

började var den intensivare där än på andra delar av ön. Hon uppmärksammar även att när de 

öländska bönder fick ta del av öns skog, som tidigare varit kunglig jaktpark, högg de ner den 

frenetiskt. Detta resulterade i att de bofasta på ön inte hade någon kapitalreserv under 1860- 

och 1800-talets kriser. Den öländska emigrations könsfördelning var att de manliga 

emigranterna stod för 87 % av emigranterna med arbetsbetyg och 61 % av emigranterna med 

flyttningsbetyg. Jämfört med 55 % av den registrerade emigration för hela Sverige under 

perioden 1851-1930.
7
 

 

Ulf Beijboms Amerika, Amerika! En bok om utvandringen är en modern och lättläst 

sammanställning av utvandringshistorien och dess bakgrund, förlopp och konsekvenser.  

Beijboms bok ger en bra grund och sammanfattning om massemigrationen på en lättnådd 

nivå.
8
 

 

 

                                                
6
 Höjfors Hong, Margot, Ölänningar över haven, Utvandring från Öland 1840-1930 - bakgrund, förlopp, 

effekter, 1986, s. 15-19; Söderberg, Kjell, Den första mass-utvandringen, En studie av befolkningsrörlighet och 

emigration utgående från Alfta socken i Hälsingland 1846-1895, 1981, s. 13-15.  
7
 Höjfors Hong, Margot, Ölänningar över haven, Utvandring från Öland 1840-1930 - bakgrund, förlopp, 

effekter, 1986.  
8
 Beijbom, Ulf.  AMERIKA, AMERIKA!, En bok om utvandringen, 1977. 
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Utvandring, Den svenska emigrationen till Amerika i historiskt perspektiv är en antologi redi- 

gerad av Ann Sofie Kälvemark (numera Ohlander). Boken skapades i avsikt att redogöra 

resultaten för den intensiva vetenskapliga forskning som pågått. I boken presenteras en rad 

arbeten från Uppsala-projektet. Men även arbeten från Birgitta Odén, Lund, och Lars 

Ljungmark, Göteborg, redovisas för.  Ett urval av de avhandlingar som presenteras är bl. a.  

Björn Rondahls  Ljusne 1906 - en politisk motiverad utvandring och Lars Ljungmarks 

Svenska magneter, Kolonisationsområdenas dragningskraft på svenska utvandrare. I 

resultatet belys bl.a. flyttningstraditionens påverkan. Bygder där emigrationen började tidigt 

hade en större utvandring än bygder där emigrationen började senare. Detta kan hänvisas till t. 

ex. täta brevkontakter och en förbetald biljett. Även städers påverkan på emigrationen lyfts 

upp. Södra hälften av Göteborgs och Bohus län samt ett område öster om Älvsborgs län hade 

en obetydlig emigration utomlands. Detta beror på att nämnda områden låg i den fram-

växande storstaden Göteborgs dominansområde. Människorna som inte kunde försörja sig i 

områdena flyttade till Göteborg istället för att emigrera till t. ex Nordamerika.   
9
 

 

Sverige och Amerika efter 1860. Utvandring, återinvandring, social och politisk debatt eller 

Uppsala-projektet publicerade i och med projektets officiella avslut en antologi, From 

Sweden to America under redaktion av Harald Runblom och Hans Norman. Projektets 

huvudfokus blev emigrationen som behandlas i den sammanfattande boken. Teorier och 

metoder för migrationsforskning behandlas samt en kronologisk genomgång av emigrations-

förloppet och emigrationens sociala struktur och regionala distribution m.m. Resultatet av 

forskningen är bl.a. hur emigrationen gick från att vara dominerad av familje-utvandring till 

singel-utvandring och hur yrkesfördelningen av emigranterna gick från bönder till söner och 

döttrar som levde hemma, drängar och pigor, smeder och tjänsteflickor. I resultaten 

diskuteras även den regionala distributionens förändring där t.ex. delar av norra Sverige inte 

hade sina högsta emigrationssiffror förrän början av 1900-talet. Även emigrationens 

könsfördelning fastställs. Männen emigrerade i större utsträckning än kvinnorna i princip 

under hela emigrationsperioden.
10

 

 

 

 

 

                                                
9
  Kälvemark, Ann-Sofie (red), Utvandring, Den svenska emigrationen till Amerika i historiskt perspektiv, 1973. 

10
 Runblom, Harald. Norman, Hans (red.). From Sweden to America, A History of the Migration. 1976. 
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Högsbyböckerna är en skildring över högsbybygdens historia. Ansvarig utgivare är Högsby 

kommun. Böckerna innehåller en rad kapitel som skildrar allt mellan förhistorisk historia i 

bygden och till exempel dackefejdens och Kalmarkrigets historia i området. I bok två finns 

det ett kapitel om emigrationen skrivet av överlärare kantor Göran Petersson. Tyvärr är 

kapitlet inte så fokuserat på Högbybygden utan fokuserar mest på Sverige som helhet. Det 

som finns att ta del av rörande Högsby är antalet emigranter från Sverige till resten av Europa 

i fyraårsperioden, en befolkningsstatistik och emigrationsutredningens beskrivning av 

Handbörds härad. 
11

 

 

3. Frågeställning 

 

Uppsatsen utgår ifrån följande frågor: 

 

Hur många var det som emigrerade till Nordamerika från Högsby socken under åren 1887-

88? 

 

Hur såg åldersfördelningen ut hos de personer som emigrerade? 

 

Var det mest kvinnor eller män som emigrerade? 

 

Vilken civilståndsfördelning hade de som emigrerade? 

 

Hur såg yrkesfördelningen ut hos emigranterna? 

 

Vilka likheter och skillnader kan man se mellan Högsby sockens siffror på ovanstående 

frågor jämfört med Sveriges siffror på riksnivå?  

 

Om det finns stora skillnader, varför? 

 

 

 

 

 

                                                
11

 Eriksson, Herberth. Franzén, Olle (red.). Högsbyboken 2. 1969. 
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4. Teoretiska perspektiv  

 

Förgrundsgestalt för den internationella migrationsforskningen blev tidigt den engelska 

statistikern Ravenstein, som formulerade en serie “lagar” och mönster inom migrationen. 

Ravenstein menade t. ex att omflyttningen alltid är mest omfattande i de yngre arbetsföra 

åldrarna ungefär vid 15-30 års ålder. Vidare påpekade han att kvinnorna alltid är rörligare än 

männen och att de flesta migrationerna sker på korta avstånd. Ravenstein menade också att 

varje flyttningsström motsvaras av en motström av omfattande magnitud. Andra viktiga iakt- 

tagelser var att ensamstående personer alltid flyttar mer än personer som tillhör en familj och 

att flyttningarna i stort sett alltid sker från regioner med svagare utvecklad industri och  

näringsliv till regioner som har en stark utveckling inom dessa områden. 
12

 

 

Kritik kom dock mot Ravenstein att lagarna var sämre på att förklara migrationen, eller mäta 

olika faktorers betydelse för migrationens riktning, omfattning och tidpunkt. 1926 pu- 

blicerade Harry Jerome sitt arbete Migration and Business Cycles. Jeromes hävdade att 

immigrationen till Amerika huvudsakligen styrdes av ekonomiska konjunkturer i Amerika. 

De ekonomiska konjunkturerna i mottagarlandet skapade en “pull”, som utlöste ökad im- 

migration. “Push”-faktorerna i hemlandet ignorerades inte av Jerome, men han ansåg sig ha 

empiriska bevis för att “push” var svagare än “pull”. Jeromes migrationsmodell var o- 

komplicerad: ekonomiska konjunkturen i USA genererade arbetskraftsförflyttningar fram och 

tillbaka över Atlanten.
13

 

 

Ett klassiskt arbete publicerades 1954 av Brinley Thomas, Migration and Economic Growth. 

Thomas undersökning inleds med en explicit emigrationsmodell, där den atlantiska ekonomin 

betraktas som en enhet. I denna modellen får Push-faktorer större vikt än i Jeromes modell. 

Förutsättningen för migration enligt Thomas är bristen på överensstämmelse i arbetskraftens 

villkor mellan ursprungslandet och mottagarlandet, nämligen skillnaden i den sociala mobili- 

teten. De långa cyklerna bestäms av samma efterfrågefaktor, som bestämmer kapitalflödet 

mellan länder. Arbetskraften söker sig till de höga lönerna och invandringen i mottagarlandet 

                                                
12

  Kälvemark, Ann-Sofie (red), Utvandring, Den svenska emigrationen till Amerika i historiskt perspektiv, 

1973, s. 22-23 
13

 Kälvemark, Ann-Sofie (red), Utvandring, Den svenska emigrationen till Amerika i historiskt perspektiv, 

1973, s. 60-61; Vernersson Wiberg, Ann-kristin, Migration och Identitet En studie av utvandringen från 

Blekinge till Danmark och Tyskland 1860–1914, 2016, s. 19-20. 
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utlöser en högkonjunktur. Minskningen i migrationsvolymen bestäms av kriser och 

arbetslöshet i mottagarlandet, men också av pullfaktorer i hemlandet, som leder till 

emigration.
14

 

 

Då migrationsforskningen är ett forskningsområde som ligger mellan ett flertal etablerade 

universitetsämnen har det hävdats att detta är ett hinder för en snabb utveckling på det teore- 

tiska planet liksom att fackstatistiker länge hade en dominerande ställning bland dem, som 

överhuvudtaget ägnat migrationen något intresse. Detta har resulterat i att det finns få stora 

och heltäckande migrationsmodeller. En som försökte sig på en större förklaringsmodell är 

den amerikanska demografen Everett S. Lee som publicerade sitt arbete A Theory of 

Migration 1966. Lee tycker sig finna fyra grupper av faktorer som påverkar 

migrationsprocessen. Dessa är: 

 

1) Faktorer förbundna med ursprungsområdet 

2) Faktorer förbundna med mottagarområdet 

3) Mellankommande hinder 

4) Personliga faktorer 

 

Bild 1. Lee:s migrationsmodell. 

 
Källa: Kälvemark, Ann-Sofie (red), Utvandring, Den svenska emigrationen till Amerika i 

historiskt perspektiv, 1973, s. 30-32. 

                                                
14

 Kälvemark, Ann-Sofie (red), Utvandring, Den svenska emigrationen till Amerika i historiskt perspektiv, 

1973, s. 64-66 
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Lee redogör för en rad hypoteser som påverkar migrationens volym under varierande 

förhållanden. Viktiga faktorer vid sidan av den ekonomiska utvecklingen blir hur pass 

komplex näringsstrukturen i ett område är. Lee menar också att en emigrationsström bör 

accelerera över tiden på ett närmast mekaniskt sätt om inga hinder reses. Migrations- 

strömmarna tenderar att gå i vissa fåror, och varje sådan ström motsvaras av en motström. 

Emigrationen är också beroende av de mellankommande hinder som eventuellt reses i dess 

väg. En migrationsströms effektivitet är beroende av om minusfaktorerna i avgivarområdet 

var dominerande och samtidigt att de mellankommande hindrena var stora eller små vid 

utflyttningstillfället. Under goda konjunkturer kan vi räkna med mera effektiva strömmar. 

Personliga faktorer anser Lee var ålder, kön, utbildning och etnicitet som påverkar valet om 

att emigrera. Det är slutligen, enligt Lee, värt att betona att en emigrerande befolkning i flera 

avseenden tycks inta en mellanposition mellan avgivarområdets och mottagarområdets 

befolkningar. 
15

 

 

Uppsala-projektet konstruerade en modell som de ansåg vara i väsentliga avseenden vara mer 

realistisk än de modeller som ekonometrikerna presterat. I deras modell kombinerar de iakt- 

tagelser och faktorer från demografisk, ekonomisk, sociologisk, psykologisk och historisk 

forskning. De använder sig av fyra grupper av komponenter: 

 

A. Konstanta förhållanden 

B. Förändringar i grundstrukturen 

C. Impulsgivare 

D. Psykologisk-Sociologiska förstärkningseffekter
16
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 Kälvemark, Ann-Sofie (red), Utvandring, Den svenska emigrationen till Amerika i historiskt perspektiv, 

1973, s. 30-31. 
16

 Kälvemark, Ann-Sofie (red), Utvandring, Den svenska emigrationen till Amerika i historiskt perspektiv, 

1973, s. 39-43. 
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Bild 2. Sune Åkermans förklaringsmodell för migration. 

 

Källa: Runblom, Harald. Norman, Hans (red.). From Sweden to America, A History of the 

Migration. 1976. s. 73. 

 

I komponentgrupp A. Konstanta förhållanden ges faktorer som utbildningsnivå, politiskt 

maktstruktur, religiösa förhållanden och sociala avancemangsmöjligheter en stor betydelse. 

De anmärker också att förhållanden mellan ekonomisk tillväxt i avgivar- och mottagar -

områdena antagligen är en bättre mätare på de konstitutiva ekonomiska förhållanden än 

tidigare faktorer som prövats.
17

   

 

Den andra komponentgruppen är “förändringar i grundstrukturen”. En viktig iakttagelse är att 

inga förändringar i grundstrukturen måste ske för att en massemigration ska ske, utan en 

massemigration kan t.o.m bidra till att rådande ekonomiskt och socialt system fortsätter. Men 

om en förändring sker, måste den tas med i modellen. Det faktum att en rad konstanta för- 

hållanden som främjar en omfattande befolkningsrörelse existerar är inte en förutsättning för 

realiseringen av sådana rörelser. Inte heller kommer ett sådant villkor att skapas om vi också 

lägger till förändringar i grundstrukturen som är relevanta för migrationsrörelser. 

                                                
17

 Runblom, Harald. Norman, Hans (red.). From Sweden to America, A History of the Migration. 1976. s. 71-75. 
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Detta påstående är enligt Uppsala-projektet lätt att verifiera genom att referera till den långa 

passiva period i Sverige under 1800-talet innan emigrationen började. En period som 

kännetecknades av en stor befolkningsökning och en ökande fattigdom hos en stor del av 

befolkningen.
18

 

 

Därför behövs en till grupp av komponenter. I denna modell kallas denna grupp för 

impulsgivare. De mer viktiga variablerna i denna komponentgrupp och där fokus ligger är 

konjunkturvariationerna. Men impulsgivarna är med mening i modellen ett brett begrepp, t. 

ex. är flödet av information om ett område av immigration en impulsgivare. Isolerade 

fenomen som goldrushen i kalifornien och den förväntade kvotlegalistionen under 1920-talet 

måste också införlivas i denna komponentgrupp.
19

 

 

Komponent grupp D kallas för psykologisk-sociologiska förstärkningsefftekter. Uppsala-

projektet menar att denna grupp behövs för att kunna få en inblick i hur migrationskurvan kan 

uppvisa sådana svängningar. De pratar om en multiplikator-effekt. De har konstaterat att 

emigrant-agenterna redan i början på året kunde göra en rimlig prognos på hur resten av året 

skulle se ut. Deras bedömning gjordes på iakttagelser av hur årets inledande emigrations 

omfattning, struktur och regionala rekrytering såg ut.
20
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 Runblom, Harald. Norman, Hans (red.). From Sweden to America, A History of the Migration. 1976. s. 71-75. 
19

 Runblom, Harald. Norman, Hans (red.). From Sweden to America, A History of the Migration. 1976. s. 71-75. 
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 Kälvemark, Ann-Sofie (red), Utvandring, Den svenska emigrationen till Amerika i historiskt perspektiv, 
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Uppsala-projektet använder en sociologisk modell av den holländske sociologen Ellmers där 

de kombinerar följande begrepp med variabler: 

 

Tabell 1. Ellmers sociologiska modell. 

Begrepp Variabler 

Structural Strain Yrkesgrupp 

Familjestorlek 

Ålder 

Civilstånd 

Kön 

Migration offer By (rote) 

Personal structure Läskunnighet (graderad) 

Flyttat antal gånger 

Social Kontroll Inskrivning 

Födelselän 

Källa: Kälvemark, Ann-Sofie (red), Utvandring, Den svenska emigrationen till Amerika i 

historiskt perspektiv, 1973, s. 42. 

 

I variabeln yrkesgrupp kan det hittas skillnaden mellan jordägare och obesuttna samt skill- 

nader mellan yrkeskunniga arbetare och andra. Ålder och kön påvisar en individs läge i livs- 

cykeln. Variabeln läskunnighet avslöjar drag i personlighetsstrukturen samt “tidigare 

flyttningar” tillhör samma begrepp och kan visa ett indicium för anpassningssvårigheter. Den 

geografiska variabeln by(rote) åskådliggör sambandet mellan ett avgränsat område och 

informationsmängden det får från en emigrationsdestination, t. ex Nordamerika. Inskrivning i 

husförhörslängderna motiveras med att de kan uppenbara den sociala kontrollens styrka. 

Skillnaden är att en person som är uppväxt i en speciell social omgivning kan förväntas 

reagera starkare på ett socialt tryck än vad en nyinflyttad eller pendlare skulle göra.
21

  

 

Den statistiska metod de använder för att systematisera detta är en dataklyvningsmetod som 

kallas AID-analys (Automatic Interaction Detector) och används för att hitta en interaktion 

mellan olika variabler. Variablerna används på undersökningspopulationen för att spjälkas ut 

efter ett valt kriterium som i detta fall är migration- ej migration. De nya grupper som skapas 

av detta rangordnar sig i till förhållande till varandra och ger forskare möjligheten att jämföra 

                                                
21

 Kälvemark, Ann-Sofie (red), Utvandring, Den svenska emigrationen till Amerika i historiskt perspektiv, 

1973, s. 41-47. 
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olika variablers relativa betydelse för kriteriet. Uppsala-projektet kom fram att de mest starkt 

bestämmande variablerna var ålder och civilstånd som följdes av yrke och familjestorlek. 
22

  

  

Denna genomgång av migrationsteorier och förklaringsmodeller visar hur synen på 

migrationen definieras av vilket perspektiv betraktaren har, i detta fall är skillnaden mellan 

ekonometrikerna och sociologerna tydliga. Därför är min uppfattning att Uppsala-projektets 

förklaringsmodell är den allra bästa att försöka använda då de kombinerar iakttagelser och 

faktorer från demografisk, ekonomisk, sociologisk, psykologisk och historisk forskning i ett 

försök att få så komplett förklaringsmodell som möjligt. Dock är det diskuterbart om 

Uppsala-projektets stora förklaringsmodell går att applicera på en mikrostudie av detta 

omfång då den är anpassad efter studier av större magnituder.   

 

Ett annat perspektiv är att diskutera hur en ideal-emigrant från Högsby socken under 1887-

1888 skulle se ut om sett till tidigare forskning. Enligt tidigare forsking ska ideal-emigranten 

för denna period vara en ung man som är singel. Antingen skulle han bo hemma hos sina 

föräldrar eller vara yrkesverksam som dräng om Högsby sockens emigration under denna 

tidpunkt följde hela Sveriges emigrations tendenser och komposition.  
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5. Material och metod  

 

5.1 Material 

 

Källmaterialet som använts i denna undersökning är in- och utflyttningslängder samt hus- 

förhörslängder. Högsby sockens in- och utflyttningslängder ger besked vart och från vilken 

plats en person har flyttat, när det gäller en flyttning över församlingsgränsen. När en hel 

familj flyttade utanför församlingsgränsen antecknades oftast bara huvudpersonens namn. De 

övriga medlemmarna i familjen noterades med benämningar som familj, hustru och hushåll.  

 

För att få mer specifika detaljer än vad in- och utflyttningslängderna erbjuder får man titta på 

husförhörslängderna. Här finns namnet på gården och roten samt hushållsmedlemmarnas 

namn och födelseår. Husförhörslängderna ger även besked om flyttningar inom församlingen 

och personer som lämnat församlingen med arbets- eller fredjebetyg. Orienteringen mellan 

in- och utflyttningslängder och husförhörslängder underlättas av att personerna som noterats i 

in- och utflyttningslängderna också fått sitt nummer i husförhörslängderna nedskrivet. 

 

En annan källa är de summariska folkredogörelserna från Statistiska centralbyrån (SCB). 

Från 1860 var det pastorämbetenas uppgift att sända in en summarisk redogörelse till SCB 

efter varje årsskifte. Redogörelserna omfattar rapporter om folkmängden vid årets början och 

dess slut, om antalet födda, döda, inflyttade och utflyttade samt fr.o.m. 1895 också antalet 

överförda till boken över obefintliga. Från 1865 förtecknad de till främmande länder ut-

flyttade personerna med angivande av kön, yrke, födelseår och destinationsland samt fr.o.m. 

1870 också civilstånd. 1875 började det också kompletteras med en motsvarande lista över 

immigranter. Trots att de summariska folkmängdsredogörelserna är en sekundärkälla i 

förhållande till kyrkoboksmaterialet har de ansetts ha ett högt källvärde.
23
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 Höjfors Hong, Margot, Ölänningar över haven, Utvandring från Öland 1840-1930 - bakgrund, förlopp, 
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Även om källmaterialet har ett högt anseende och källvärde, är det viktigt att ha i åtanke att 

det förekommer en oredovisad utvandring. Skillnaden mellan en person med flyttningsbetyg 

till ett främmande land och en med arbetsbetyg till utlandet var liten. Båda kunde komma 

tillbaka hem, bådas sejour utomlands kunde vara exakt lika lång och båda kunde stanna 

utomlands för den återstående delen av sitt liv om de ville. Det finns dock en viktigt 

bokföringsskillnad, det är bara den förstnämnda som registrerades som emigrant.
24

 

   

På den Statistiska centralbyrån kom man dock redan under 1880-talet underfund med att det 

förekom en betydande oredovisad emigration. Gustav Sundbärg, som var ledande i 

Emigrationsutredningen under början på 1900-talet gjorde beräkningar av den oredovisade 

utvandringen. Han kom fram till att under 1850-talet ska den oredovisade utvandringen 

uppgått till 119 % av den redovisade, 32 % under 1860-talet, 12 % under 1870-talet, 5 % 

under både 1880- och 1890-talet samt till 7 % under 1910-talet. Genomsnittet för hela 

perioden 1851-1910 är 10,8%.
25

 

 

Dock har Sundbärgs uträkningar granskats och kritiserats av exempelvis Lars-Göran 

Tedebrand och Anders Nordberg. Tedebrand uttrycker tvivel om Sundbärgs tillvägagångsätt 

och slutsasten, att den oredovisade utvandringen var lika stor varje år i relation till den 

redovisade under ett helt årtionde. Han påstår istället, att den oredovisade utvandringen 

istället sannolikt varierade från år till år. Nordberg har i sin tur funnit att en del av de som 

Sundbärg kategoriserar som oredovisade emigranter istället bör kategoriseras som 

oredovisade inrikes flyttare.
26
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 Höjfors Hong, Margot, Ölänningar över haven, Utvandring från Öland 1840-1930 - bakgrund, förlopp, 

effekter, 1986, s. 92. 
25

 Höjfors Hong, Margot, Ölänningar över haven, Utvandring från Öland 1840-1930 - bakgrund, förlopp, 

effekter, 1986, s. 92-93. 
26

 Höjfors Hong, Margot, Ölänningar över haven, Utvandring från Öland 1840-1930 - bakgrund, förlopp, 
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5.3 Avgränsning 

 

Avgränsningen är tidsmotiverad till två år, nämligen 1887 och 1888. Valet av just dessa två 

år motiveras av att det var de två absoluta toppåren i den svenska massemigration samt lag- 

stiftningen 1885 som innebar en hårdare kontroll på emigranter och resulterade i en minsk-

ning av oregistrerade utvandrare. Detta innebär att arbetet kommer få ett mer sanningsenligt 

resultat över emigrationen än om avgränsningen varit på tidigare årtal.
27

 

 

5. 4 Metod 

 

Arbetet kommer ha en utgångspunkt i den kvantitativa och komparativa metoden. Den 

kvantitativa metoden används för att samla in data från källmaterialet för att sedan samman-  

fatta data i en statistisk form. Källmaterialet är som tidigare diskuterat in och utflyttnings-

längder och husförhörslängder från Högsby kyrkoarkiv. Tillvägagångsättet i uppsatsen var att 

först studera in och utflyttningslängderna för att få en överblick över antal samt kön och 

yrkestitel. Därefter utforskades husförhörslängderna för att komplementera informationen 

från in och utflyttningslängderna med information som ålder och civilståndsfördelning hos de 

som emigrerade. Informationen från källmaterialet har sedan kategoriserats och 

systematiserats i tabeller och diagram som redovisas i kapitlet resultat.   

 

Tabellerna och digramen som framställts med data från källmaterialet analyseras i en 

komparativ metod med fakta och statistisk för hela Sveriges emigration för att kunna visa på 

tendentiella likheter och skillnader. Statistisken för hela Sveriges emigration kommer till stor 

del från Historisk Statistisk för Sverige del 1 men även emigrationsutredningen och litteratur 

som From Sweden to America, A History of Migration och Ölänningar över haven, 

Utvandring från Öland 1840-1910 – bakgrund, förlopp, effekter har i uppsatsens resultat och 

analys bidragit med fakta. Statistiken har i största mån som möjligt anpassats för att vara i 

perioder över hela migrationen samt perioder som ligger så nära undersökningsåren i 

uppsatsen som statistiken inbjuder till. 

 

 

                                                
27

  Runblom, Harald. Norman, Hans (red.). From Sweden to America, A History of the Migration. 1976. s. 124. 
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6. Bakgrund  

 

6.1 Sveriges bakgrund till massemigrationen 

 

I 1700-talets Sverige sågs en stor befolkningen som en maktfaktor. I ljuset av detta bildades 

världens första statistiska centralbyrå 1749 för att kartlägga befolkningen Trots att endast 1,8 

miljoner svenskar inräknades inom Sverige så fanns det en hoppfullhet om en snabb 

befolkningsökning.  

 

Detta omsattes i en rad reformer under 1700-talet. De viktigaste reformerna för befolknings- 

utvecklingen var att hindren mot en mantalsuppstyckning i mindre arvslotter togs bort. Staten 

uppmuntrade också till nyodlingar som gav torp och backstugor. Den mest omtalade re- 

formen blev storskiftet som resulterade i att bönderna skulle skifta ihop sina splittrade ägor 

till ekonomiskt bärkraftiga enheter. Reformernas viktigaste konsekvens var att de skapade en 

positiv attityd till folkökning, jordbruksrationaliseringar och begynnande industrialisering. 

Dock fanns det inte i åtanke att befolkningsutvecklingen kunde leda till en befolknings- 

explosion och fattigdom som följd.
28

 

 

Skiftesrörelsen skulle fortgå i mer än hundra år och detta förändrade sakta jordbrukets villkor. 

Sönerna som ärvde 1/32-dels mantals kunde knappast dela sin mark mer till sina barn. 

Resultatet av detta blev en lavinartad utveckling av ett jordbruksproletariat då många 

tvingades bli lantarbetare, torpare eller stadsbor. De nya förhållandena gav en befolkning- 

sökning från 1,8 miljoner 1750 till 2,3 miljoner 1800. Ansträngningen att industrialisera 

landet blev misslyckat, i slutet av 1700-talet bodde inte ens var tionde svensk i en stad. 

Sverige var fortsatt ett av Europas mest landsbygdspräglade länder. De som drev igenom 

reformerna ville ha en befolkningsökning som skulle resultera i välstånd och makt men fick 

istället fattigdom och elände. 
29
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 Beijbom, Ulf, AMERIKA, AMERIKA!, En bok om utvandringen, 1977, s. 8-11.  
29
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I början av 1800-talet började dödstalen sjunka och förklaras många gånger med det kända 

citatet “Freden, vaccinen och potäterna” myntat av Esaias Tegnér. Efter 1814 förde ingen 

svensk konung män i krig, allt fler människor vaccinerades och potatisen slog igenom på 

riktigt som “fattigmansbröd”.
30

 

 

När dödligheten minskade ökade befolkningstillväxten till närmare 1 % om året men under 

1800-talets tidigare hälft fick landet svårt att klara av befolkningsutvecklingen med ny-

odlingar och hemmansklyvningar. Ökningen av lantarbetare och obesuttna fortsatte öka.  

Skifterörelsens materiella vinster hamnade till stor del endast hos en mindre del av lands-

bygdsbefolkningen och hemmansägarna fick på lång sikt bättre ekonomi och boendemiljö. 

Det var landsbygdens underklasser som blev hårdast drabbade av skiftet. De obesuttna 

tvingades flytta på sig efter att allmänningen delats upp. Backstugusittaren fick ge sig ut i 

skogen och röja upp ny mark och fattighjonen som tidigare klarat sig med en liten trädgårds-

täppa och några få djur hänvisades nu till fattigvården.  På detta och på andra sätt befäste 

skiftet gapet mellan jordägare och obesuttna.
31

 

 

Proletariseringsprocessen hade 1850, jämfört med hundra år tidigare, resulterat i en 

tredubbling av torparna samt en fyrdubbling av backstugusittarna, drängarna, pigorna och 

inhyseshjonen. 65% av den folkökning som hade skett gick till jordbruksproletariatet. Den 

största ökningen skedde i Västergötland, Värmland, Småland och Norrland, områden som 

senare skulle bli stora emigrationsområden. Landets jordbruksbefolkning beräknades 1870 till 

2,7 miljoner, där nästan hälften var tjänstefolk, torpare och backstugusittare.
32

 

 

Den stora folkökningen kan dock inte ses som den enda förklaringen till framväxten av 

jordbruksproletariatet. Även ekonomiska och sociala faktorer spelade in, de obesuttnas 

jordinnehav var otillräckligt för att ifrågavarande skulle kunna försörja sig. Under den stora 

befolkningstillväxten var antalet jordägande bönder oförändrat vilket resulterade i en 

nedåtgående social rörlighet, vilket var en av de stora anledningarna till 

jordbruksproletariatets framväxt.
33

  

 

 

                                                
30

 Beijbom, Ulf, AMERIKA, AMERIKA!, En bok om utvandringen, 1977, s. 15-17. 
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6.2 Massemigrationens förlopp 

 

6.2.1 Pionjär-perioden (1845-1854) 

 

Massemigrationen från Sverige kan sägas startade 1845, dock uppgår bara siffran av 

emigranter till USA till 65 personer under det året. Men bland dessa personer fanns Nisse 

Cassel från Kisa, Östergötland, som kom att spela en viktig roll i den följande emigrationen. 

Cassel hade noga planerat sin utvandring och begav sig direkt till Jefferson County, Iowa. 

Där grundade han “Nya Sverige”-kolonin och under åren kom flera hundra personer från 

Östergötland och Småland att ansluta sig till honom i det nya landet. 
34

 

 

Totalt för perioden 1845-1854 emigrerade cirka 14 500 personer. Majoriteten av de emi- 

grerande var bönder med familj. Tidigare år var majoriteten av de emigrerande över- eller 

medel-klass, men dessa gruppers emigrering minskande nu sett till det totala numret.
35

 

 

Under pionjär-perioden var emigrationen från Sverige bunden till vissa regionerna. Stora och 

viktiga områden var Cassels Östergötland och norra Småland samt områden i Hälsingland, 

östra Dalarna och nordvästra Uppland. Andra viktiga områden var Karlskogas gruvdistrikt, 

södra delen av Kronobergs län i Småland och jämshögområdet i Blekinge. Större delen av 

dessa emigranter bosatte sig i mellanvästern. Även om de var små till antalet var dessa 

pionjärs-emigranter viktiga för den framtida placeringen av svenska bosättningar i denna 

delen USA.
36
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6.2.2. Emigrationen under nödåren (1863-1873) 

 

Under åren 1855-1860 emigrerade endast ungefär 4000 personer. Det amerikanska inbördes- 

kriget fungerade som en avskräckande faktor men motverkades av Homestead-akten från 

1862. Cirka 12 000 personer emigrerade 1863-1867. Inbördeskrigets slut ledde till en viss 

ökning av emigrationen.
37

  

 

1867 och 1868 drabbades Sverige av en allvarlig missväxt i jordbruket, detta resulterade i den 

största förändringen i den svenska emigrationen. De tidigare vågorna av emigration kan för- 

klaras vara ett resultat av starka pull-faktorer som den starka amerikanska ekonomin och 

konjunkturcyklerna, men under denna period är det klart att det var push-faktorer i Sverige 

som var den stora anledningen. De försämrade förhållanden i Sverige under missväxten och 

nödåren medförde att stor del av befolkningen blev fattigare. Konsekvensen av detta blev att 

under 1868-1873 emigrerade 103 000 personer enligt statistiken. 32 000 av dessa emigrerade 

under 1869. Majoriteten av emigranterna var nu ensamma män och kvinnor. Majoriteten 

gällande yrken har också förskjutits från bönder till söner och döttrar som levde hemma, 

drängar och pigor, smeder och tjänsteflickor. 
38

 

 

De högsta emigrationssiffrorna hittas i norra Småland, sydvästra Östergötland, Karlskoga 

gruvdistrikt och områden i Hälsingland. Under denna period har dock den geografiska 

spridningen av emigrationen ökat mer än under pionjär-perioden. Sydöstra Småland, västra 

Blekinge, norra Skåne, centrala Västergötland visar tillsammans med områden i Värmland, 

Dalarna och Jämtland upp höga emigrationssiffror.
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6.2.3 Kulmineringen av svensk emigration (1879-1893) 

  

1874 registrerades endast 3500 emigranter och emigrationen låg på en liknande nivå fram till 

1879. Det året ökade emigrationen till 12 500 registrerade och ökningen fortsatte. 1882 

uppnåddes siffran 44 500 för att 1887 uppnå den högsta emigrationssiffran noterad i svensk 

historia, 46 500. Då emigrationen var fortsatt hög fram till 1893 är totalsiffran för perioden 

1879-1893 493 000 emigranter. En siffra som innebär att 40 % av den totala emigrationen 

under perioden 1845-1930 var koncentrerad till dessa 15 år.
40

 

 

Den massiva emigrationen under denna period förklaras av samverkande pull- och push- 

faktorer. De ekonomiska konjunkturerna i både USA och Sverige spelade in. Sverige 

drabbades 1879 av en ekonomisk kris som tog hårt på många sektorer i Sveriges ekonomi.  

Majoriteten av emigranter var fortfarande från jordbrukssektorn. Jordbruket drabbades under 

1880-talet hårt av att marknaden översvämmades av spannmål från Ryssland och USA, vilket 

resulterade i en kraftig nedgång i spannmålets pris. Till exempel råg, som var det viktigaste 

spannmålet under perioden, hade en prisnedgång på över 50% under åren 1881 till 1887.
41

 

 

Vissa agrara områden som västra Småland, Öland, Halland och Dalsland, som tidigare hade 

haft en måttlig emigrationen, fick nu en stor emigration till följd den ekonomiska krisen inom 

jordbruket. Sju agrara län stod för mer än hälften av emigrationen 1887, nämligen Kalmar, 

Kronobergs, Jönköping, Skaraborgs, Älvsborgs, Värmland och Halland. Emigrationen under 

1891-1893 hade dock en mer industriell och urban prägel då Stockholm samt Västernorrland 

noterade sin högsta emigrationssiffra. Även under denna period fortsatte den geografiska och 

sociala distributionen av emigranter samt skiftet från familje- till singel-emigration.
42
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6.2.4 Emigrationen innan kriget (1900-1913) 

 

Under perioden 1894-1899 emigrerade 72 000 registrerade personer. Vid seklets vändning 

ökade återigen emigration och var fortsatt hög framtill första världskrigets utbrott. Under 

perioden 1900-1913 emigrerade totalt 289 000 registrerade personer.
43

 

 

Under denna period åtnjöt Sverige en utveckling av en förbättrad ekonomisk situation. Detta 

pekar på att pull-faktorn från USA, attraktionen från arbetsmarknaden, under denna tid var 

central. En annan viktig faktor var det enorma trycket som svensk-amerikaner satte på sin 

familj och vänner via bl. a. de kända amerikabreven. Emigrationen var således inte längre 

motiverad av en överbefolkning i Sverige.
44

 

 

Emigration fortsatte till stor del huvudsakligen från samma områden som tidigare, men en 

växling till norra Sverige iakttas. Gävleborgs, Västerbottens och Jämtlands län hade sina 

högsta emigrationssiffror 1903 medan Norrbotten inte hade sin högsta siffra förrän 1910. 

Familjeutvandringen från Norrland var relativt sett stor, men i det stora hela var singel- 

utvandringen dominerande.
45
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6.2.5 Efterkrigsemigrationen (1920-1929) 

 

Första världskrigets utbrott resulterade i att emigrationen sjönk, men den stoppades inte helt. 

Under krigsåren 1914-1919 emigrerade 30 000 personer. Under 1920-talet började emigra- 

tionen återigen öka. Anledningen till ökningen kan hänvisas till Sveriges ekonomiskt tuffa 

period efter första världskriget samt pull-faktorer från USA. Under perioden 1920-1929 

emigrerade 109 000 registrerade personer, 26 600 av dessa emigrerade 1923.
46

 

 

Emigrationens regionala fördelning var samma som tidigare, traditionsemigrationsområdena 

samt Jämtland och Norrbotten hade fortfarande en central roll. Singelutvandringen var fort- 

satt större än familjeutvandringen. Utmärkande för denna period var att män i ännu större 

utsträckning än tidigare emigrerade än kvinnor.
47

 

 

En minskning av emigrationen kom att komma och förklaras av den förbättrade svenska 

ekonomin efter 1923 och “the great depression” som började i USA 1929. Mellan åren 1930-

1940 registrerades endast 9000 emigranter. Istället hade immigrationen från länder utifrån 

Europa, speciellt USA, till Sverige ökat och var nu större än emigrationen. Mass-

emigrationens epok var nu slut.
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6.3 Högsby socken 

 

Den vackra högsbybygden med sina natursköna inspel som Emån ringlandes genom trakten 

på sin väg till Östersjön och Smålands Grand Canyon, More kastell som tonar upp ur den 

småländska skogen, har varit bebott i över tusen år. Anor från vikingatiden blir tydligt med 

ortsnamn som Frövi och Odensvi där asatroende offrade till gudarna Frö och Oden. Häradets 

tingplats kom att centraliseras till Högsby och när kristendomen kom till trakten byggdes 

även en kyrka. Dock fanns inte någon egentlig samhällsbildning förrän 1800-talet.
49

 

 

Skogen har alltid genom åren varit bygdens viktigaste råvara och trakten var fram till ungefär 

slutet av 1880-talet en till stor del uteslutande jordbruksbygd. Samhällsutvecklingen under 

1800-talet gjorde att under 1880-talet var industrin allt på mer stadig frammarsch i bygden. 

Den stora vändpunkten i Högsbys industrialiseringen kom dock 1897 då järnvägen mellan 

Kalmar och Berga färdigställdes. Järnvägen innebar att industrin och handeln som tidigare 

bara tillfredsställde den direkt omgivande befolkningen nu hade möjlighet att frakta sina 

varor till städer och hamnar på ett mer effektivt sätt. Speciellt den dominerande skogssektorn 

gynnades av att slippa köra sina skogsprodukter till Döderhultsvik eller Mönsterås och 

lantmännen kunde nu spendera mer tid i skogen.
50

 

  

Den andra industrin som fanns i bygden som b.la. Högholms Kvarn, Frövis sågverk, kvarn 

och tegelbruk, Nötebros spinneri och väveri och färgeriet vid Kyrkebro gynnades också av 

järnvägen. Den färdigställda järnvägen innebar också att rad nya industrier grundades som 

t.ex. Högsby tegelbruk, slutet av 1890-talet, Berga tegelbruk, 1898, Högsby mejeriförening 

1898, Högsby möbelfabrik 1901 och Högby Bil- och Industri Ab som hade sin upprinnelse 

redan 1896 i en nygrundad smedja som sedan utvecklades. 
51

 

 

Under denna period pågick även massemigrationen, något som även påverkade 

högsbybygden. Mellan åren 1861-1935 emigrerade totalt 3324 personer utomlands från 

Högsby, Fågelfors och Långemåla.
52
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I emigrationsutredningen behandlas Sverige bl.a. på en häradsnivå, Handbörds härad som 

Högsbybygden tillhörde beskrivs på följande sätt: 

 

Handbörds härad, inuti landet, väster om Stranda, 1.165 kvadratkilometer land varaf 

10 procent åkerjord, 5 procent naturlig äng och ända till 80 procent skog, 16 600 inb. 

Om Handbörds härad gäller liksom om Aspelands, att folkminskningen har varit 

jämförelsevis obetydlig och äfven här ligger väl förklaringen i de stora 

skogsmarkerna. Närmare angifvet har folkmängden under utvandrings-perioden 

hvarken ökats eller minskat i Högsby, Fågelsfors och Fliseryd, som ligga omkring 

Emån; däremot har den nedgått i de öfriga, mera afsides belägna socknarna. I allt har 

häradet på 100 år förlorat bortåt 12.000 människor genom utflytting; äfven här är 

folkrörelsen af gammalt datum. Trots låga äktenskapsfrekvensen är 

födelseöfverskottet fortfarande högt; också höra vi med Tunaläns, Aspelands och 

Handbörds härader till den del av Kalmar län, som har västsvenska 

befolkningsförhållanden, alltså hög fruktsamhet, och särskilt i Handbörds härad är 

barnrikedomen sällsynt stor. I motsats till Aspelands härad tyngas Handbörds härads 

kommuner af ganska tryckande utskylder.
53

  

 

 

Invånarantalet i själva högsbybygden under den stora massemigrationens period var relativt 

oberörd som emigrationsutredning skriver, dock finns en minsking på ett antal hundra 

personer mellan åren 1880 till 1890.  

 

Tabell 2. Högsbybygdens befolkningsmängd 1860-1910. 

År Högsby Fågelsfors Långemåla  

1860 6505 6505 2086 

1870 6701 6701 1978 

1880 6880 6880 2035 

1890 4934 1316 1964 

1900 5070 1405 1855 

1910 5577 1362 1616 

1920 5770 1327 1650 

Källa:  Eriksson, Herberth. Franzén, Olle (red.). Högsbyboken 2. 1969. s. 64-65. 
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P.g.a. indelningen av socknar räknades Högsbys och Fågelsfors invånarantal tillsammans 

fram till 1890 där de skildes åt. Detta gör att det blir svårt att se enskilt hur stor minskningen 

var i varje by, siffran som går att får fram dock, är att minskningen i Högsby och Fågelsfors i 

befolkningsantal mellan åren 1880 till 1890 var 630 personer om man adderar Högsbys siffor 

med Fågelsfors för att sedan subtrahera den summan med invånarantalet för 1880.
54

 

 

Sett till befolkningsutvecklingen var en minskning på 630 personer stor. Under de andra tio-

årsperioder var det antingen överskott eller små underskott. Sannolikt spelade emigration en 

roll i detta sammanhang.  

 

Tabell 3. Giftemålsfrekvens, antal gifta kvinnor, fruktsamhet och Födda barn i 

Handbörds härad 1891-1990. 

Område Giftermålsfrekvens 

i ‰ 1891-1900 

Gifta kvinnor 

i åldern 15-45 

per 1000 

invånare år 

1900 

Fruktsamheten 

i  ‰ 1891-1900 

Födda barn per 

1000 invånare 

1891-1900 

Handbörds härad 4,99 80,2 323 27,0 

Kalmar län 5,24 82,6 274 24,4 

Källa: Emigrationsutrednigen, bilaga 5, sida 164-166*. 

 

Som emigrationsutredningen poängterade i sin beskrivning av Handbörds härad visar tabellen 

att giftemålsfrekvensen och antalet gifta kvinnor i häraden var mindre än snittet för hela 

Kalmar län. Detta under perioden 1891-1900, en period som ligger väldigt nära arbetets 

undersökningsår. Trots att giftemålsfrekvensen och antalet gifta kvinnor var lägre än länets 

snitt så var ändå fruktsamheten och antalet födda barn under samma period högre än länets 

snitt.   
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Tabell 4. Födelseöverskott i ‰ i Sverige, Kalmar län och Handbörds härad 1881-1900. 

År Sverige Kalmar Län Handbörds härad 

1881-1890 12,1 10,1 13,4 

1891-1900 10,8 8,4 12,3 

Källa: Emigrationsutredningen, bilaga 5, s. 164-166*. 

 

Födelseöverskottet som avser skillnaden mellan antalet födda och döda var i Handbörds 

härad högre än snittet för Sverige och Kalmar Län, detta är sannolikt kopplat till den höga 

fruktsamheten i häraden. En annan trolig förklaring kan vara att häradens siffror inte dras ner 

av att någon större stad ligger i det geografiska området då städerna hade en högre dödlighet 

än landsbygden p.g.a. sjukdomar och hygienen.
55

 

 

Tabell 5. Folkmängdsförändring i ‰ i Sverige, Kalmar län och Handbörds härad 1866-

1900. 

År Sverige Kalmar Län Handbörds härad 

1866-1900 7,1 -0,9 -2,2 

1891-1900 7,1 -2,3 -0,8 

Källa: Emigrationsutrednigen, bilaga 5, s. 164-166*; Höjfors Hong, Margot, Ölänningar över haven, 

Utvandring från Öland 1840-1930 - bakgrund, förlopp, effekter, 1986, s. 47 

 

Under åren 1866-1900 hade Sverige en stabil folkmängdsförändring på 7,1 ‰, något som 

dock inte Kalmar län och Handbörds härad visade upp. Under perioden 1866-1900 hade 

Handbörds härad en folkmängdsförändring på - 2,2 ‰. Mellan åren 1891-1900 var samma 

siffra - 0,8 ‰ trotts födelseöverskottet som för samma period var 12,3 ‰. Förklaringen ligger 

sannolikt delvis i massemigrationen men även inrikes flyttningar inom landet. Kalmar län var 

ett av de mest hårt drabbade områdena under massemigrationen vilket även folkmängds- 

förändringen påvisar.
56
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7. Resultat 

 

I detta kapitel kommer det systematiserade källmaterialet att presenteras i en rad olika tab- 

eller och diagram efter kategorierna näringsstruktur, antal, ålder, kön, civilstånd och yrke. I 

samband med tabellerna och diagrammet baserade på källmaterialet introduceras även 

relevant statistik och fakta för Sverige och Kalmar län i samma kategorier.  

 

7.1 Högsby sockens näringsstruktur 

 

När emigrationen undersöks i ett område kan det vara av intresse att granska 

näringsstrukturen i försök att hitta bakgrund och orsaker till emigrationen. Margot Höjfors 

Hong granskade Ölands näringsstruktur i sin avhandling Ölänningar över haven, Utvandring 

från Öland 1840-1930 - bakgrund, förlopp, effekter. Höjförs Hong uppmärksammar 

intressanta företeelser som att befolkningen på norra Öland var till större del sysselsatta inom 

jordbruket än södra Ölands befolkning. Den södra sidan av ön industrialiserades också mer än 

mer än de andra områdena samt att västra sidan var mer långt gången i sin industrialisering än 

den östra. Norra Ölands befolkning hade också till en högre grad än resterande delar av ön en 

bisyssla, inte sällan bearbetning av kalksten då de ansåg att jordbruket inte gav tillräckligt 

stor avkastning. Norra Öland hade också en senarelagd emigration än den Södra delen vilket 

Höjfors Hong menar delvis kan bero på att på Norra Öland delade man gårdarna i mindre 

enheter än vad som var brukligt på de andra delarna av ön, detta förhindrade dock inte 

emigrationen utan försköt den 10-15 år bara när gårdarna inte kunde delas upp mer.
57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
57

 Höjfors Hong, Margot, Ölänningar över haven, Utvandring från Öland 1840-1930 - bakgrund, förlopp, 

effekter, 1986, s. 26-32 



 

 

31 
 

Tabell 6. Högsby Sockens näringsstruktur 1880 och 1890. 

År Jordbruk 

med 

Binäringar 

 

N              % 

Industri och 

Hantverk     

 

 

N              %      

Handel och 

samfärdsel 

 

 

N              %  

Allmän tjänst 

m.m 

 

 

N              % 

Övrigt 

 

 

 

N              % 

1880 1338      75,4 329        18,5 26            1,5 66            3,8 14            0,8 

1890 1000      73,9 281        20,8 20            1,5 47            3,5 5              0,3 

Källa: SCB: Folkräkning 1880 och 1890. 

 

Siffrorna i tabellen är framtagna med uppgifter från SCBS folkräkning gällande Högsby hem- 

församling. Tabellen i sig är ofullständig, då bara yrkesgrupper med fler än fem personer 

räknades med p.g.a. avgränsningsskäl. Sannolikt skulle procentfördelningen förskjutas någon 

procentenhet från jordbruk med binäringar till de andra fyra kategorierna om alla yrkes- 

verksamma i församlingen räknats med. Men tabellen ger ändå en viss överblick i hur 

näringsstrukturen i Högsby socken var gällande tiden som undersökts i arbetet. Tabellen visar 

tydligt att Jordbruket var den dominerande arbetssektorn under både 1880 och 1890. 

Strukturen var i stort sett oförändrad mellan årtalen, dock framträder en minskning i antalet 

personer mellan årtalen, något som diskuterats tidigare. Sannolikt spelar emigrationen en roll 

och/eller är det fler personer som är verksamma i yrken som inte räknades med i tabellen.  

 

Tabell 7. Yrkesfördelning Handbörds härad i % 1900. 

År Jordbruk och fiske Industri Handel och 

samfärdsel 

Allmän tjänst m.m 

1900 71,3 19,9 3,2 4,9 

Källa: Emigrationsutrednigen, bilaga 5, s. 137*. 

 

Även emigrationsutredningens tabell 7 över Handbörds härad yrkesfördelning visar upp 

liknande siffror som tabell 6 år 1890. Det är dock värt att notera, något som gäller när man 

jämför alla tre tabeller, att kategoriseringen av yrken kan se olika ut, vilket kan resultera i viss 

felmarginal.  
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Tabell 8. Kalmar läns näringsstruktur i procent 1751-1900. 

År Jordbruk med 

Binäringar 

Industri och  

bergsbruk  

Handel och 

samfärdsel 

Allmän tjänst 

m.m 

1751 83,8 4,0 1,6 10,6 

1800 85,0 5,8 1,1 8,1 

1840 86,5 5,7 2,1 5,7 

1900 59,5 24,4 10,7 5,4 

Källa:  Emigrationsutredningen, bilaga 4, sida 85. 

 

 

Tabell 8 visar att ordbruket var den dominerande sektorn följt av Industrin och Hantverk. 

Under 1900-talet blir jordbrukets minskning och industrins ökning tydlig. Även handeln ökar 

samtidigt som allmän tjänst minskar. 
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7.2 De som utvandrade till Nordamerika  

 

7.2.1 Antalet 

 

Diagram 1. Antal personer som emigrerade från Högsby socken till Nordamerika åren 

1887 och 1888.  

 
Källa: Husförhörs- och utflyttnings-längder för Högsby socken 1887-1888                      T:178                                                                                                                                          

 

Som framgår av diagram 1 emigrerade totalt 178 personer från Högsby socken till 

Nordamerika under 1887 och 1888. Fördelat på 75 personer 1887 och 103 personer 1888. Det 

totala antalet motsvarar 2,6 % av Högsby och Fågelfors befolkning 1880 och 3,6 % av 

Högsbys befolkning 1890. I Högsby- boken del 2 av Herberth Eriksson och Olle Franzén 

(red) finns Högsbys emigrationssiffor i fyraårsperioder. Innan 1885 finns bara siffror för 

Högsbys och Fågelsfors emigration gemen- samt för att efter 1885 skiljas. Mellan 1886 och 

1935 emigrerade totalt 1326 personer från Högsby. 178 av dessa personer emigrerade alltså 

under 1887 och 1888 vilket ger en procent på 13,4. %. Tas Fågelfors siffror också i beaktning 

var det totalt 2274 personer som emigrerade under perioden 1861 till 1935, 7,8 % av dessa 

personer emigrerade från Högsby socken till Nordamerika under åren 1887 och 1888. 
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Värt att notera när dessa siffror jämförs är att Högsbybokens del 2 siffror inte bara räknar 

Nordamerika exklusivt, som gjorts i detta arbete, utan en del av emigranterna i deras siffror 

emigrerade även till Tyskland och till de skandinaviska grannländerna. Det är inte heller 

säkert att emigranterna systematiserats på samma sätt, vilket även de kan resultera i 

olikheter
59

    

 

Diagram 2. Sverige och Högsbys emigration under olika perioder och 1887-1888 

emigrations procentandel satt i jämförelse. 

 
Källa: SCB; Historisk statistik del 1, s. 120-126; Husförhörs- och utflyttnings-längder för 

Högsby socken 1887-1888; Eriksson, Herberth. Franzén, Olle (red.). Högsbyboken 2. 1969. s. 

64-65. 

 

Diagram 2 påvisar hur stor procentuell andel 1887-1888 emigration hade satt i jämförelse 

med olika perioder. Sveriges totala utvandring till Nordamerika mellan åren 1861 till 1935 

var 1 111 786, antalet personer som valde att emigrera under åren 1887 och 1888 var 92 420. 

Dessa siffror betyder att 8,3 % av emigranter från Sverige till Nordamerika mellan åren 1861-

1935 valde att emigrera 1887 och 1888.
60

 

 

Mellan åren 1886-1935 var istället den totala utvandringen från Sverige till Nordamerika 778 

528. Under denna period stod 1887 och 1888 emigranter för 11,9 % av emigrationen.
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7.2.2 Åldersfördelning 

 

Diagram 3. Åldersfördelningen hos emigranterna från Högsby socken till Nordamerika 

1887-1888. 

 
Källa: Husförhörs- och utflyttnings-längder för Högsby socken 1887-1888. 

 

I detta diagram är det en person mer i ålderskategorin 0-15 år, som i senare diagram benämns 

som barn. Detta motiveras med att det är en 15-årig man med yrkestiteln arbetare som då inte 

valdes att inkluderas i kategorin barn i de andra diagrammen.  

 

Diagram 3 demonstrerar tydligt att de mest emigrationsbenägna var i åldern 16-30. 56,7 % av 

de manliga och 59,2 % av de kvinnliga emigranterna var mellan 16 och 30 år. Den näst 

största kategorin var 0-15 år som representerade 19,6 % av den manliga emigrationen och 

22,2 % av den kvinnliga. Majoriteten av personerna i denna kategori emigrerade till- 

sammans med antingen båda eller någon av föräldrarna samt stundtals med ett äldre syskon. 

 

Diagramet visar att i kategorin 31-44 år representerar männen 14,4 % av den manliga 

emigrationen och kvinnorna 11,2 % i samma kategori. 45+ år-kategorin visar att männen i 

denna ålder stod för 9,3 % av emigrationen. Kvinnornas procent i samma kategori var 7,4 %.  
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I Sverige under perioden 1861-1915 och 1881-1890 var åldersfördelningen hos emigranterna 

följande: 

  

Tabell 9. Sveriges emigranters åldersfördelning 1861-1915 och 1881-1890. 

Ålder: 1861-1915 1881-1890 

Män   

0-14 15,3 16 

15-29 62,3 61,8 

30-49 19,1  18,7 

50+ 3,3 3,5 

Summa totalt:  100 % 100 % 

Kvinnor   

0-14 18,1 19,3 

15-29 59,4 58,4 

30-49 17,8 17,3 

50+ 4,7 5 

Summa totalt:  100 % 100 % 

Källa: SCB; Historisk statistik del 1, s. 128. 
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7.2.3 Könsfördelningen  

 

Diagram 4. Könsfördelning hos emigranter mellan män och kvinnor 1887 och 1888. 

 
Källa: Husförhörs- och utflyttnings-längder för Högsby socken 1887-1888. 

 

Med hänvisning till diagram 4 är det tydligt att könsfördelningen hos emigranterna från 

Högsby socken 1887-188 var jämn.Totalt emigrerade 178 personer, 97 av dessa var män 

vilket ger männen en procent på 55 %. Resterande 45 % var då kvinnor som uppgick till 81 i 

antalet.  

 

Under perioden 1851-1930 var Sveriges rikssiffror gällande könsfördelning hos emigranterna 

liknande de siffror som Högsby socken visade upp 1887-1888. 1815-1930 emigrerade totalt 

1417 476 personer, 780 661 av dessa var män och 636 815 var kvinnor, vilket ger en 

könsfördelning på 55 % män respektive 45 %. kvinnor.
62

 

 

Mellan åren 1886-1890 emigrerade totalt 179 886 personer från Sverige, 102 773 eller 57 % 

av dessa var män och 77 113 eller 43 % var kvinnor. Så även under den aktuella perioden 

följer Högsby sockens emigrations könsfördelning tendenserna hos Sverige som helhet.
63

 

Det ska också tas i beaktning att den manliga överrepresentationen egentligen var ännu större 

när man räknar med könsproportionerna inom totalbefolkningen.  
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 Höjfors Hong, Margot, Ölänningar över haven, Utvandring från Öland 1840-1930 - bakgrund, förlopp, 

effekter, 1986, s. 111. 
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 SCB; historisk statistik del 1, s. 129. 
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Perioden 1850-1900 gick det ungefär 1049-1067 kvinnor per 1000 män. Siffror sjönk 1901-

1930 till 1033 kvinnor per 1000 män.
64

 

  

Tabell 10. Könsproportioner i Högsby socken 1880-1930. 

År Män Kvinnor Antalet kvinnor per 1000 män 

1880 3434 3480 1013 

1890 2437 2560 1050 

1900 2513 2541 1011 

1910 2766 2823 1021 

1930 2262 2322 1027 

Källa: SCB; folkräkningar 1880. 1890, 1900, 1910, 1930. 

 

Som framgår av tabell 10 fanns det även i Högsby socken en majoritet av kvinnor, under 

perioden 1890-1930 var snittet 1024 kvinnor per 1000 män. En siffra som är under snittet för 

Sverige rike för båda perioderna 1850-1900 och 1901-1930. Så även i Högsby socken finns 

det en ännu större överrepresentation i könsfördelningen än när man bara tittar på 

emigrationssiffrorna. Ökningen mellan 1880 till 1890 kan återigen sannolikt delvis förklaras 

av emigrationen. Om perioden innan följt Sveriges emigrationsmönster ska fler män än 

kvinnor emigrerat, vilket skulle kunna förklara ökningen.  
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 Höjfors Hong, Margot, Ölänningar över haven, Utvandring från Öland 1840-1930 - bakgrund, förlopp, 

effekter, 1986, s. 111. 
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7.2.4 Civilståndsfördelning 

 

Diagram 5. Civilståndsfördelningen hos emigranter från Högsby socken 1887 och 1888. 

 
Källa: Husförhörs- och utflyttnings-längder för Högsby socken 1887-1888. 

 

Som diagram 5 åskådliggör är tydligt att singelemigrationen var dominerande i 

civilståndsfördelningen i Högsby sockens emigration under 1887 och 1888. Singel-

emigrationen motsvarade hela 79 % vilket innebar att ungefär 4/5 emigranter var singlar. De 

giftas del uppgick till 20 % och de två än- korna som emigrerade del motsvarande 1 %. 

Denna fördelning följer civilståndsfördelningen för hela Sverige under åren 1851-1930 där 

singelutvandringen var 83 % och de giftas emigration var 17 %. I diagrammet är barn under 

15 ej medräknade. Antalet barn uppgick till 36. Skulle de räknas skulle antalet singlar vara 

148 och stå för 83 % av emigrationen.
65

  

 

Under perioden 1886 till 1890 emigrerade 152 343 vuxna personer, barn under 15 år 

borträknade. 121 366 av dessa vuxna personer som emigrerade var singlar och 30 977 var 

gifta. Civilståndsfördelningen under de här åren var således 80 % singlar och 20 % gifta. I 

dessa siffror är änklingar, änkor och frånskilda medräknade i singelkategorin.
66
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 Höjfors Hong, Margot, Ölänningar över haven, Utvandring från Öland 1840-1930 - bakgrund, förlopp, 

effekter, 1986, s. 111. 
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 SCB; historisk statistik del 1, s. 129. 
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Diagram 6. Antalet vuxna emigranter från Högsby socken till Nordamerika under 1887-

188 fördelat i ogifta och gifta. 

 
Källa: Husförhörs- och utflyttnings-längder för Högsby socken 1887-1888. 

 

Diagram 6 visar att även i den här fördelningen så hade männen majoriteten. Procentuellt är 

fördelningen följande: 44,3 % var ogifta män, 11,2 % var gifta män samt 36 % av emi-

granterna var ogifta kvinnor och 8,5 % var gifta kvinnor. I diagrammet är änkorna med-

räknade i kategorin ogifta. Detta motiveras med att änklingar, änkor och frånskilda räknades 

med i den kategorin för Sveriges siffror i Historisk statistisk del 1.
67

 

 

Siffrorna för hela landet mellan 1851-1930 var följande. Ogifta män utgjorde 46 % av 

emigrationen och de gifta männen 9 %. De ogifta kvinnorna räknades till 37 % och de gifta 

kvinnorna till 8 %. För perioden 1886-1890 var det totalt 152 343 vuxna som emigrerade. 

46,5 % och 11,8 % var ogifta respektive gifta män. Kvinnornas siffror uppgick till 33,2 % 

ogifta och 8,5 % gifta.
68
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 SCB; Historisk statistik del 1, s. 129. 
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 SCB; Historisk statistik del 1, s. 129. 
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7.2.5 Yrkesfördelning 

 

Diagram 7. Yrkesfördelning vuxna manliga emigranter från Högsby socken till 

Nordamerika 1887-1888. 

 
Källa: Husförhörs- och utflyttnings-längder för Högsby socken 1887-1888. 

 

Diagram 8 påvisar att hos de vuxna manliga emigranterna var yrkestiteln arbetare dominant 

då mer än hälften av de som emigrerade 1887 och 1888 benämndes med den titeln. Arbetare 

är ett brett begrepp på olika sorters arbete, i SAOB definieras begreppet “ss. yrkesbeteckning 

för person som förrättar kroppsarbete (o. däraf har sin utkomst); numera vanl. om 

(mans)person som af egare till jord, produktionsmedel osv.” och ”Ordet användes i denna bet. 

framför allt om personer sysselsatta inom industri o. handtverk, bergsbruk o. grufdrift, 

äfvensom landtbruk samt om vanliga daglönare, däremot i regeln icke om inom handeln”
69
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 www.SAOB.se, sökord: Arbetare. <https://www.saob.se/artikel/?seek=arbetare&pz=1> (Hämtad 2018-02-04 

15:50)   

http://www.saob.se/
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Efter arbetare var den vanligaste titeln hemmansägarson och hemmansägare på 10 % 

respektive 6 %. Den manliga yrkesfördelningen var utspridd jämfört med den kvinnliga med 

18 olika yrken. Majoriteten av de yrken som är med i diagrammet hade endast en utövare. 

Orgelnist är ett yrke som kan behöva utkristalliseras, i SAOB är definitionen “titel för person 

som innehar de till en tjänst sammanslagna klockar- o. organisttjänsterna i en församling.” 

Att det är före detta soldat som valt att emigrera är viktigt att notera, hade det varit en aktiv 

soldat hade chansen att han fått emigrera varit låg.
70
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 www.SAOB.se, sökord: Klockare-Orgelnist. 

<https://www.saob.se/artikel/?seek=klockareorgelnist&pz=2#U_K1317_3636> (Hämtad 2018-02-05 19:52) ; 

Runblom, Harald. Norman, Hans (red.). From Sweden to America, A History of the Migration. 1976. s. 164-165. 

http://www.saob.se/
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Diagram 8. Yrkesfördelning vuxna kvinnliga emigranter från Högsby socken till 

Nordamerika 1887-1888. 

 
Källa: Husförhörs- och utflyttnings-längder för Högsby socken 1887-1888. 

 

Som diagram 8 tydligt visar var yrkesfördelningen hos kvinnorna mindre utspridd än hos 

männen, 9 yrken jämfört med männens 18. Var fjärde kvinna som emigrerade under 1887-

1888 hade yrkestiteln Jungfru. I SAOB definieras jungfru som “ tjänarinna, tjänstflicka; jfr 

PIGA.” och “Anm. Jungfru har ss. enkelt ord i denna anv. på senare tid börjat ersättas av 

hembiträde.” Yrket liknar det tredje vanligaste yrket hos de kvinnliga emigranterna, piga.
71 

 

Även yrkerstiteln fröken liknar tidigare nämnda yrken jungfru och piga. I SAOB finns 

definitionen “ -JUNGFRU. (†) ”bättre” hembiträde (som betraktas ss. medlem av familjen o. 

äv. av sitt ”herrskap” tituleras fröken); jfr BARN-, TILLHANDA-FRÖKEN. “ och “ -

FRÖKEN
~20

. (nytt ord) ogift barnsköterska tillhörande den bildade klassen.”
72
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 www.SAOB.se, sökord: Jungfru. <https://www.saob.se/artikel/?seek=jungfru&pz=1> (Hämtad 2018-02-05 

20:01) 
72

 www.SAOB.se, sökord: Fröken, Barn-fröken. <https://www.saob.se/artikel/?seek=fr%C3%B6ken&pz=1>; 

<https://www.saob.se/artikel/?seek=barnfr%C3%B6ken&pz=1#U_B321_53202> (Hämtad 2018-02-05 20:01) 

http://www.saob.se/
http://www.saob.se/
https://www.saob.se/artikel/?seek=fr%C3%B6ken&pz=1
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Tabell 11. Utvandrare efter huvudgrupper av yrke från Högsby socken 1887-1888. 

År Jordbruk 

med 

binäringar 

Industri och 

Hantverk 

Handel och 

sjöfart 

Allmän tjänst 

m.m 

Tjänste-

hjon 

Övrigt och ej 

uppgivna 

yrken 

Sum-

ma 

1887-

1888 

29 38,7 0,7 1,3 15,5 14,8 100% 

Källa: Husförhörs- och utflyttnings-längder för Högsby socken 1887-1888. 

 

Efter att yrkena kategoriserats i huvudgrupper av yrken visas den procentuella fördelningen i 

tabell 11. En felmarginal i tabellen kan finnas och hänvisas till källmaterial. Som definitionen 

på sida 43 upplyser om är arbetare ett brett begrepp och kan även innebära att personen 

jobbar inom lantbruket. Då källmaterialet endast uppger titeln arbetare är det svårt att veta 

inom vilken sektor personen var yrkesaktiv. Alla arbetare från källmaterial kategoriseras 

inom Industri och hantverk och detta motiveras med att definitionen på sida 43 innehåller mer 

yrkesområden som hade hamnat under Industri och hantverk än jordbruk med binäringar. 

 

Tabell 12. Utvandrare efter huvudgrupper av yrke från Sverige 1851-1915 och 1881-

1890. 

År Jordbruk  Industri Handel och Sjöfart Arbetare 

av 

obestämt 

slag 

Tjänste-

hjon 

Övriga och ej 

uppgivna 

yrken 

Sum-

ma 

1851-

1915 

27,8 17,9 3,3 19,0 23,2 8,8 100% 

1881-

1890 

25,5 13,5 2,6 17,8 27,7 12,9 100% 

Källa: SCB; Historisk statistik del 1,s. 132. 
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8. Analys och slutsatser  

 

8.1 Analys 

 

I detta kapitel kommer det systematiserade källmaterialet från föregående kapitel att 

analyseras och jämföras mer ingående med relevant statistik och fakta för Sverige och 

Kalmar län som helhet. Slutsatserna som sedan görs kommer kopplas till tidigare forskning i 

syfte att i så tillfredsställande mån som möjligt besvara frågeställningen. 

 

8.1.1 Antalet 

 

Som diagram 1 visar så var det totalt 178 personer som emigrerade från Högsby socken till 

Nordamerika under 1887-1888. Tyvärr är det svårt att få fram exakt hur stor del av Högsby 

sockens befolkning som emigrerade då folkräkningarna fram till 1890 räknade Högsby och 

Fågelfors socken tillsammans. Även Högsbys och Fågelfors emigranter som redovisades i 

Högsbyboken del 2 räknades tillsammans under perioden 1861-1885. I Kapitel 7 görs försök 

att få fram så rättvisa siffror som möjligt gällande 1887-1888 emigranters andel gällande 

både befolkningsstatistik och siffror för antalet emigranter. 

 

1887-1888 emigranters procentuella andel gällande både Högsby socken och Sverige som 

helhet framförs i diagram 2. Som diagrammet visar är det ingen stor skillnad mellan 1887 -

1888 svenska emigranters andel på Sverige på riksnivå och 1887-1888 emigranter från 

Högsbys andel på Högsbys emigration. Värt att notera är dock att om det funnits information 

om endast Högsby sockens befolkning mellan perioden 1861-1885 hade sannolikt den 

periodens andel ökat något.  

 

1890 var Högsby sockens befolkning på 4 934 personer.(se tabell 2) Av Sveriges totala 

befolkning på  4 784 981 samma år motsvarade Högsby sockens alltså ungefär 0,103 % av 

befolkningen. Högsby sockens emigration under 1887-1888 på 178 personer motsvarade 

ungefär 0,193 % av hela Sveriges totala emigration på 92 420 personer under samma period. 



 

 

46 
 

Högsbys emigrations andel var alltså något högre än befolkningens andel på landet som 

helhet.
73

  

 

Men att det fanns en regional distribution av emigrationen är inget okänt. Att det fanns en 

emigrationsandel som var större än befolkningsandelen i vissa områden var genomgående 

genom hela massemigrationens-epoken. Sten Carlsson skriver i From Sweden to America att 

de sex länen Halland, Jönköping, Värmland, Kronoberg, Kalmar och Älvsborg tillsammans 

med västra Blekinge och Dalarna, sydvästra Östergötland, västligaste delen av Örebro län och 

norra Skåne motsvarade ungefär 30 % av befolkningen men stod för 47 % av alla utom- 

europeiska emigranter. Liknande representerade områdena runt Mälaren, (exkluderat 

Stockholm stad) Västerbotten och Norrbotten 17 % av den totala befolkningen men stod bara 

för 7 % av emigrationen.
74

 

 

8.1.2 Åldersfördelningen  

 

Åldersgruppen 16-30 år var den största åldersgruppen för emigranterna från Högsby 1887-

1888, mer än hälften av både männen och kvinnorna som emigrerade från Högsby socken var 

i detta åldersspann. Som tabell 10 visar stämmer det även för Sveriges emigration som helhet. 

Under perioden 1861-1915 och 1881-1890 stod åldersgruppen 15-19 år för 62,3% respektive 

61,8 % hos männen och 59,4 respektive 58,4 hos kvinnorna. För Högsby socken var samma 

siffror under perioden 1887-1888 56,7 % hos männen och 59,2 % hos kvinnorna.  

 

Som siffrorna visar var den manliga emigrationen i åldern 15-29 procentuella andel år 

ungefär 5 procentenheter högre än motsvarigheten från Högsby socken 1887-1888. Större 

Skillnaderna ligger i de övriga tre åldersgrupperna. För gruppen 0-14 år stod den manliga 

svenska emigrationen 1861-1915 och 1881-1890 för 15,3 % respektive 14 % och den 

kvinnliga 18, 1 % respektive 19,3 %. Den ekvivalenta gruppen för Högsby, 0-15 år, stod den 

manliga för 19, 6 % och den kvinnliga för 22, 2 % 1887-1888. 
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  Höjfors Hong, Margot, Ölänningar över haven, Utvandring från Öland 1840-1930 - bakgrund, förlopp, 

effekter, 1986, s. 47. 
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 Runblom, Harald. Norman, Hans (red.). From Sweden to America, A History of the Migration. 1976. s. 133-

135. 
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För gruppen 30-49 år stod den manliga svenska emigrationen 1861-1915 och 1881-1890 för 

19,1  % respektive 18,7 % och den kvinnliga 17,8  % respektive 17,3 %. Den motsvarande 

gruppen för Högsby, 31-44 år, stod den manliga för 14,4 % och den kvinnliga för 11,2 % 

1887-1888. 

 

För gruppen 50+ år stod den manliga svenska emigrationen 1861-1915 och 1881-1890 för   

3,3 % respektive 3,5 % och den kvinnliga 4,7  % respektive 5 %. Den ekvivalenta gruppen 

för Högsby, 45+ år, stod den manliga för 9,3 % och den kvinnliga för 7,4 % 1887-1888. 

 

När åldersfördelningen jämförs är det inga stora skillnader som det går att dra några större 

slutsatser ifrån utan skillnaderna kan lika gärna hänvisas till de små skillnaderna i mellan 

ålderskategorierna som t.ex. 30-49 år och 31-44 år. Annars för en djupare analys skulle en 

större åldersstruktur över både Sverige och Högsby behövas. Detta har inte gjorts p.g.a. 

tidsmässiga skäl. 

 

8.1.3 Könsfördelning 

 

Könsfördelningen hos de 178 personer som emigrerade från Högsby socken till Nordamerika 

1887-1888 var 55 % män och 45 % kvinnor. Siffrorna för hela Sveriges emigration under 

perioden 1851-1930 var precis samma, 55 % män och 45 % kvinnor. Under perioden 1886-

1890 var det också liknande siffror, 57 % män och 43 % kvinnor. Så Högsby sockens 

emigration 1887-1888 följer hela rikets tendenser gällande könsfördelning under både 

perioden 1851-1930 och 1886-1890. 

 

Även könsproportionerna i socknen följde rikets tendenser. Det fanns mer kvinnor i Högsby 

socken än män, dock var proportionerna något mindre än vad det var i riket som helhet. Så 

överrepresentationen av männen i emigrationen var något mindre i Högsby socken än i 

Sverige. 
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8.1.4 Civilstånd 

 

Även Civilståndsfördelningen hos Högsby sockens emigranter 1887-1888 liknade 

fördelningen hos hela Sveriges emigranter mellan åren 1851 och 1930 samt 1886 till 1890. 

För Högsby socken var den procentuella fördelningen 79 % singlar, 19 % gifta och 1 % 

änkor. För Sverige åren 1851-1930 var fördelningen 83 % singlar och 17 gifta och för 

perioden 1886-1890 var fördelningen 80 % singlar och 20 %. Under båda perioderna för 

Sverige inräknades änklingar, änkor och frånskilda till kategorin singlar. Enligt Sten Carlsson 

i From Sweden to America, A History of the Migration uppstod ett skifte i massemigrationen 

från familjeutvandring till singelutvandring. I början av den stora emigrations-perioden 

utvandrade familjer i syfte att tillägna sig stora jordbruksmarker till bra priser i Nordamerika. 

Emigrationen kom sedan att ändra karaktär till unga personer som ville ha ett jobb i 

Nordamerika, då lönerna där var högre där än hemma i Sverige. För att citera Sten Carlsson  

“ While the early waves of emigration were characterized to some extent by “folk migration”, 

with all the implications and realities of an absolute and definite departure, the lather phase of 

movement increasingly assumed the character of a gigantic transatlantic “labor migration””.
75

 

 

När emigranterna från Högsby socken 1887-1888 även kategoriserade i ogifta/gifta män och 

kvinnor var fördelningen återigen liknande Sveriges fördelning. Som diagram 5 demonstrerar 

var fördelningen 44,3 % ogifta män, 11,2 % gifta män, 36 % ogifta kvinnor och 8,5 % gifta 

kvinnor. Samma fördelning för Sverige 1851-1930 var 46 % ogifta och 9 % gifta män, 37 % 

ogifta kvinnor och 8 % gifta kvinnor, för perioden 1886-1890 var fördelningen 46,5 % ogifta 

män, 11,8 % gifta män, 33,2 % ogifta kvinnor och 8,5 % gifta kvinnor.  

 

Även om de emigrerande ogifta kvinnornas andel från Högsby socken 1887-1888 var 2,8 

procentenheter högre än de emigrerade ogifta kvinnor från Sverige 1886-1890 så skulle det 

kunna förmodas att den skulle vara ännu högre med tanke på den lägre giftemålsfrekvensen 

och antalet gifta kvinnor per 1000 invånare som visas i tabell 3. Dock är detta då inget som 

utkristalliseras i emigrationen 1887-1888.  
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  Runblom, Harald. Norman, Hans (red.). From Sweden to America, A History of the Migration. 1976. s. 130-

132. 
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8.1.5 Yrkesfördelning 

 

Yrkesfördelningen hos emigranterna från Högsby socken 1887-1888 gestaltas i sin helhet i 

diagram 7 och 8. De tre största yrkesgrupperna hos de manliga emigranterna var arbetare, 

hemmansägareson och hemmansägare. Hos de kvinnorna var de tre vanligaste yrkena 

jungfru, hustru och piga. Yrkessspridningen var hos männen 18 olika yrken och hos 

kvinnorna 9 olika yrken. Sten Carlsson skriver i From Sweden to America, A History of the 

Migration att “ The proportion of farmers was not as strong as before: from this point on sons 

and daughters who lived at home, farm-hand, maid-servants, trade apprentices, blacksmiths 

and the like completely dominate the picture.” angående yrkesfördelningen, något som 

stämmer bra överens med Högsby sockens emigration under 1887-1888 förutom att 

hemmansägarna fortfarande stod för en relativt stor del av emigrationen.
76

 

 

För att kunna jämföra yrkesfördelningen med Sveriges emigrations yrkesfördelning 

kategoriserades yrkena in i huvudgrupper av yrken, resultatet blev tabell 11 som går att 

jämföra med tabell 12. Den största skillnaden mellan tabellerna är att kategorin Industri 

procentandel, i tabell 11 som visar Högsby sockens yrkesfördelning har industri och hantverk 

en procentuell andel på 39 % medan samma kategori i tabell 12, Sveriges yrkesfördelning hos 

emigranterna 1851-1915 och 1881-1890 hade en procentuell andel på 17,9 % respektive 13,5 

%.  Dock som redan diskuterat på sida 46 kan Högsbys höga siffra i industri-kategorin vara 

p.g.a. själva kategoriseringen då arbetare är ett väldigt brett begrepp och källmaterial inte ger 

underlag för en mer preciserad kategorisering.  

 

En annan möjlig förklaring till att industri-kategorin har en större procentuell andel än 

jordbruks-kategorin i tabell, då det är tvärtom i tabell 12, kan vara att jordbrukarna, som i 

större utmärkelse ägde skog i denna skogsbygd än de som var verksamma inom industri, 

använde skogen som en kapitalreserv i sämre tider och då inte fick det lika dåligt ställt 

ekonomiskt sett som industriarbetarna. 
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8.1.6 Näringsstruktur 

 

Tabell 6,7 och 8 som visar olika geografiska områdens näringsstruktur under olika perioder är 

svåra att jämföra då det som nämnt är olika tidsperioder och kategoriseringen av yrken kan  

genomförts på olika sätt, men kan visa upp tendenserna över yrkesfördelningen. 

 

En granskning av tabell 7 visar att industrin i Högsby socken ökar sin andel, vilket stämmer 

överens med den pågående industrialiseringen i det svenska samhället. Genomgående genom 

tabellerna är också jordbrukssektorn är den största. I tabell 7 är också handel och samfärdsel 

samt allmän tjänst m.m. procentuella andel mindre än i tabell 6 och 8. Återigen kan 

skillnaderna hänvisas till kategoriseringen men också att Högsby inte var lika utvecklat i 

dessa sektorer vilket inte är helt orimligt med tanke på befolkningsmängden, avsaknaden av 

en större ort inom området och att det var en präglad jordbruksbygd. 

 

Margot Höjfors Hong skriver även i Ölänningar över haven, Utvandring från Öland 1840-

1930 - bakgrund, förlopp, effekter att Ölänningarna skövlade upp till stor del öns skog under 

början på 1800-talet, vilket kom att bli katastrofalt under 1860- och 1880-talets kriser då den 

möjlighet till kapitalreserv som skogen var hade försvunnit. Detta kan ses som en av 

förklaringarna till att Öland hade en av Sveriges mest intensiva emigrationer. Kopplat till 

Högsby och Handbörds härad faställde Emigrationsutredning redan i början av 1900-talet att 

“att folkminskningen har varit jämförelsevis obetydlig och äfven här ligger väl förklaringen i 

de stora skogsmarkerna”. Alltså att en del av förklaringen av att Öland hade en mer intensiv 

emigration än Handbörds härad kan ligga i att Handbörds härads befolkning hade möjligheten 

att använda sina skogsmarker som en kapitalreserv under kriserna under 1800-talet. 
77
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8.2 Slutsatser  

 

Slutsatserna som går att dra från analysen kopplat till syfte och frågeställning är att det i stort 

sett inte fanns några stora skillnader mellan Högsby sockens emigration tendenser 1887-1888 

och den svenska emigrationens tendenser. Om det finns några skulle en undersökning över en 

längre tidsperiod behövas, vilket vederbörande gärna hade gjort om det funnits tid för det.  

 

Den största skillnaden som urskiljdes i analysen uppstod när yrken efter huvudgrupper från 

Högsby socken jämfördes med motsvarande gällande hela Sveriges emigration (Se tabell 11 

och 12.) och kategorin industri stod för en drygt 20 procentenheter större andel i Högsbys 

emigration än vad den gjorde i den svenska emigrationen. Förklaringen till denna skillnad 

kan dock vara så enkelt att den är annorlunda kategorisering som ligger bakom. En annan 

förklaring skulle kunna vara att många jordbrukare använde sina skogsmarker som en kapital- 

reserv vilket resulterade i att de inte hade behovet av att emigrera som i sin följd gav upphov 

till industrins stora andel i yrkesfördelningen hos emigranterna.  

 

Gällande de andra jämförelserna som gjordes gällande antal, ålder-, kön- och civils-

ståndsfördelning var skillnaderna obefintliga eller för små för att dra några slutsatser om. 

 

I kapitlet teorietiska perspektiv diskuteras även hur en ideal-emigrant från Högsby socken 

under 1887-1888 sett till tidigare forskningen skulle se ut. Ideal-emigranten skulle vara en 

ung man som är singel och antingen bodde hemma hos sina föräldrar eller jobbade som dräng 

eller smed. Resultat-kapitlet visar att ideal-bilden av en emigrant i stämde överens i mycket.  

Ålder och könsfördelningen visar att unga män var dominerande i Högsby sockens 

emigration 1887-1888. Sett till civilståndsfördelningen var även här singel det dominerande 

civilståndet. Skillnaden som finns, som diskuterats tidigare i analysen, är att 

yrkesfördelningen hos Högsby sockens emigranter inte överensstämmer med ideal-

emigranten. Dock värt att nämna at hemmansägaresöner var tredje största yrkeskategorin men 

bara till en procentandel på 6 %. 
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9. Sammanfattning  

 

Uppsatsens syfte är att redogöra för Högsby sockens emigration under 1887 och 1888 och 

göra en demografisk kartläggning över de personer som emigrerade. Tendenserna i Högsby 

sockens emigration jämförs med tendenserna i Sveriges emigration för att urskilja likheter 

och skillnader.  

 

Frågeställningen i uppsatsen var att besvara hur många som emigrerade från Högsby socken 

1887-1888, hur åldersfördelningen såg ut, om det var mest kvinnor eller män, fördelningen 

gällande gifta och singel hos emigranterna, hur yrkesfördelningen såg ut samt jämföra 

Högsby sockens emigration med Sveriges emigration på ovanstående frågor.  

 

Källmaterialet som använts arbetet är Högsby sockens Husförhörs- och utflyttningslängder. 

För att kunna besvara frågeställningen har källmaterialet enligt en kvantitativ metod 

systematiserats i tabeller i diagram och tabeller. En komparativ metod används för att jämföra 

tendenserna i Högsbys emigration med Sveriges. 

 

Resultatet kopplat till frågeställningen blev följande: 

 

Antalet människor som emigrerade från Högsby socken 1887-1888 var totalt 178 personer.  

19,6 % av de manliga emigranterna och 22, 2 % av de kvinnliga emigranterna var 0-15 år.  

Av emigranterna var 56,7 % av männen och 59,2 % av kvinnorna i åldern 16-30.  I ålders- 

gruppen 31-44 år finns 14.4 % av den manliga emigration och 11,2 % av den kvinnliga. 45+ 

årskategorin har en procentandel på 9,4 % hos männen och 7,4 % hos kvinnorna. 

 

Majoriteten av emigranterna var männen, närmare 55 %. Alltså var 45 % av emigranterna 

kvinnor. Även könsproportionen i Högsby socken har undersökt och visade att kvinnorna var 

fler till antalet. Så den manliga överrepresentationen i emigrationen var egentligen större med 

det i åtanke. 

 

Gällande civilståndsfördelningen hos Högsbys emigranter var 79 % singlar, 19 % gifta och 1 

% var änkor.  Av de 142 vuxna emigranterna var 44,3 % ogifta män, 11,2 % gifta män, 36 % 

ogifta kvinnor och 8,5 % gifta kvinnor.  
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De manliga emigranterna hade en yrkesspridning på 18 olika yrken. De tre vanligaste yrkena 

hos männen var arbetare, hemmansägareson och hemmansägare. Dessa tre yrken hade en 

procentandel på 70 % där arbetare var den överlägset största med en andel på 54 %. 

Kvinnorna hade en yrkesspridning på 9 olika yrken och de tre vanligaste kvinnliga yrkena var 

Jungfru, hustru och piga som hade en procentandel på 61 %. Det vanligaste yrket hos kvinnor 

var Jungfru med en andel på 25 %.  Emigranternas yrken delades också in i huvudgrupper av 

yrken. Fördelningen blev då 29 % jordbruk med binäringar, 38,7 % industri och hantverk, 0,7 

% handel och samfärdsel, 1,3 % allmän tjänst m.m. 15,5 % tjänstehjon och 14, 8 % övrigt 

och ej uppgivna yrken.  

 

Den största skillnaden hittas när fördelningen av yrken i huvudgrupper från Högsby socken 

1887-1888 jämförs med fördelningen av yrken i huvudgrupper för hela den svenska 

emigrationen. Kategorin industri stod för en drygt 20 procentenheter större andel i Högsbys 

emigration än vad den gjorde i den svenska emigrationen. Förklaringen till denna skillnad 

kan dock vara så enkelt att den är annorlunda kategorisering som ligger bakom. En annan 

förklaring skulle kunna vara att många jordbrukare använde sina skogsmarker som en 

kapitalreserv vilket resulterade i att de inte hade behovet av att emigrera som i sin följd gav 

upphov till industrins stora andel i yrkesfördelningen hos emigranterna.  

 

I de andra jämförelserna som gjordes gällande antal, ålder-, kön- och civils-ståndsfördelning 

var skillnaderna obefintliga eller för små för att dra några slutsatser om. 
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10. Didaktisk Reflektion  

 

Som nämnt i inledningen av arbetet är mitt intryck att den svenska massemigrationen är ett 

starkt kollektiv minne och en del av vår historiekultur hos en stor del av befolkningen. 

Massemigrationen är också en viktig del av vår historiemedvetenhet, för dagens elever är det 

säkert nästan omöjligt att förstå varför en så stor del av befolkningen skulle vilja emigrera 

från Sverige. Därför är det idag viktigt att lära ut om hur det svenska samhället såg ut under 

massemigrationens tid. Emigrationens orsaker och konsekvenser är också betydelsefull för en 

ökad förståelse av fenomenet. 

 

Att få dagens elever att förstå att Sverige var ett stort utvandrarland tills för bara ungefär 100 

år sedan är viktig för den kollektiva historiemedvetenheten med tanke på dagen samhälle och 

den multikulturella skola som vi måste ta vara på. Som Klas-Göran Karlsson skriver i 

Historien är närvarande, historiedidaktik som teori och tillämpning: 

 

Den dagen du inte bara uppmärksammar att morfar har ett mycket rynkigare ansikte 

än du, utan också gör reflexionen att ditt ansikte så småningom, om du får leva och ha 

hälsan, kommer att ha lika djupa rynkor som morfars, och att - tanken svindlar - 

morfars ansikte en gång hade lika slät hud som ditt, har du utan tvekan aktiverat ditt 

historiemedvetande genom att vidga och fördjupa tidsförståelsen för en nutida 

iakttagelse eller situation. Du har fått en flerdimensionell spegelbild av dig själv och 

blivit mer självreflexiv. 
78

 

 

Exemplet som Karlsson beskriver anser jag går att tillämpa på den svenska massemigrationen 

både som ett dåtida fenomen men även kanske som ett framtida fenomen. Syrien är på senare 

år ett land som har haft ett stort antal flyktingar till Sverige och kommer användas i mitt 

exempel. Det är viktigt att förstå att ett lands status om ett utvandrar- eller invandrar-land inte 

är satt i sten.  
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Syrien är ett utvandrarland nu, men var inte det under en lång period fram till för några år 

sedan. Hur framtidens Syrien kommer se ut är i dagsläget oklart, men med förhoppning om 

att konflikten kommer få ett avslut kan man hoppas att människor inte längre behöver fly. 

 

Sverige är ett invandrarland nu, men var inte det för bara ungefär 100 år sedan då vi hade en 

väldigt stor emigration till andra länder. Hur Sveriges status som utvandrings- eller 

invandrings-land kommer se ut i framtiden går inte heller att sätta i sten. Det världspolitiska 

läget är allt mer instabilt än på många år och växthuseffektens konsekvenser blir allt tydligare 

år för år för att nämna några exempel. 

 

Att få människor att förstå det här, att kunna jämföra nutida situationer i en flerdimensionell 

tidsförståelse, resulterar förhoppningsvis i en större acceptans för människor, som likt en stor 

del av våra förfäder, behövde emigrera. Något som är ack så viktigt i vårt samhälle idag.  

 

Vilket fokus får då den svenska massemigrationen i den svenska skolans läroplaner? 

I det centrala innehållet för hela grundskolan samt gymnasieskolans kurser finns det inget 

som explicit säger att den svenska emigrationen ska behandlas utan formuleringar är ur ett 

mer globalt perspektiv, t. ex. står det följande i grundskolans kursplan för historia:  

 

Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till 

industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors 

levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration 

inom och mellan länder.
79

 

 

I gymnasiekursen Historia 1B centrala innehåll finns följande punkt: 

 

Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och 

globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel 

migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt 

samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, 

folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på 

förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem
80
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Formuleringarna utesluter inte att den svenska massemigrationen behandlas, men som 

tidigare nämnt, så säger inte heller formuleringarna explicit att den den svenska emigrationen 

ska behandlas. Så valet faller alltså på historieläraren om att denna viktiga företeelse i svensk 

historia ska behandlas eller inte.  

 

Denna uppsats användsområde i skolan ser jag framförallt vara på en lokal nivå. Att ta del av 

ett arbete som ligger nära geografiskt kan vara väldigt inspirerande för många. Det är 

självklart att denna uppsats är mer intressant för elever i Högsby kommun än t.ex. elever i 

Örebro kommun. Uppsatsen skulle kunna fungera som en introduktion till ett nytt 

arbetsområde eller som referensmaterial i en uppsats på t. ex. gymnasienivå. 
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