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Abstract 

“I seek a land where I through my work can help myself and mine” 

What reasons did the America emigrants (1840-1914) state for their exodus from Sweden? 

This Bachelor thesis aims to uncover the main reasons the Swedish emigrants stated for 

migration during the mass migration to North America during 1840 to 1914.  

The research material used for this thesis is a mix of Swedish emigrant letters, letters to the 

Swedish government’s report on migration (Emigrationsutredningen) and letters to the editor 

of the Chicago based Swedish-American newspaper Svenska Amerikanaren. 

By using quantitative content analysis I got results that are presented in this paper through 

different categories of stated reasons. The distribution of the categories in the different kinds 

of material and how the distribution of stated reasons changed over time is presented through 

charts. 

Results show that the by far most stated main reason for migration during all the periods of 

the mass migration was to improve the economic situation of the Swedish emigrant. The 

results also show that the stated reasons for migration confirms a lot of the ideas and research 

presented by earlier studies on the subject of the Swedish migration to North America during 

1840-1914.  
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1. INLEDNING 

Karl-Oskar Nilsson, hemmansägare, 27 år:  

Jag söker ett land, där jag med arbete kan hjälpa mig och de mina. 

Kristina, hans hustru, 25 år:  

Jag åtföljer min make, men jag gör det med obeslutsamhet och halvt ångrande sinne. 

Robert Nilsson, dräng 17 år:  

Jag vill inte ha några husbönder över mig. 

Danjel Andreasson, hemmansägare, 46 år:  

Jag vill fritt bekänna de tolv apostlarnas Gud i det land, som Han skall visa mig. 

Inga-Lena, hans hustru, 40 år:  

Dit du går, dit vill jag ock gå; där du dör; där dör jag ock; där vill jag ock begraven varda. 

Arvid, deras dräng, 25 år:  

Jag vill komma ifrån Tjuren på Nybacken. 

Ulrika i Västergöhl, obestämd ställning, 37 år:  

Sverige, detta djävlanäste…! 

Elin, hennes dotter, 16 år:  

Mor min har sagt mig att … 

Jonas Petter i Hästebäck, hemmansägare, 48 år:  

Jag uthärdar icke länge sammanlevnaden med min hustru Brita-Stafva; det må härefter 

hända mig, vad som hända vill.  

Källa: Norman, Hans & Runblom, Harald, Amerikaemigrationen: i källornas belysning, Bohusläningens AB, Uddevalla, 1980 s. 14-151 

Det som presenteras i texten ovanför är huvudkaraktärerna i Vilhelm Mobergs roman 

Utvandrarna och deras anledningar att emigrera ifrån Sverige till Amerika. Denna fiktiva 

skara och deras livsöden har gett svenska befolkningen ansikten och associationer gällande de 

miljontals människor som utvandrade ifrån Sverige till landet i väst. Frågan är bara om de 

anledningar som denna skara uppger är de samma som verklighetens emigranter angav?  

1.1 Motivering, syfte och frågeställning. 

Mitt syfte med att skriva den här uppsatsen är för att försöka klargöra vad 

amerikaemigranterna angav för anledningar till sin flytt över havet. Detta är något som 

tidigare emigrationsforskning har bortsett från i jakt på övergripande strukturer och 

ekonomiska förklaringsmodeller. Den lilla människans uttalande har fått ställa sig åt sidan för 

den stora bildens breda penslar. 

                                                 
1 Citerat av Norman & Runblom ur Vilhelm Moberg, Utvandrarna, Aldus, Stockholm, 1968 
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När emigrationen från Sverige till Amerika har skildrats för massorna i svensk populärkultur 

så är ofta kärnan i berättelserna den fattige bonden som söker att förbättra sin ekonomiska 

situation i det nya landet.
2
 Denna bild utgår i dessa fall ifrån huvudpersonerna Karl-Oskar och 

Kristina från Vilhelm Mobergs romansvit Utvandrarserien. Dessa huvudpersoner och dess 

författare kopplas även ihop med historiska platser med emigrationsanknytning i Småland
3
, 

Blekinge
4
 och i USA.

5
 Även på (det nu mera nedlagda) Emigrantinstitutet i Växjös hemsida 

använder man Mobergs Karl-Oskar och Kristina som referensramar för historieintresserade
6
 

och som referens i läromedel för barn
7
.  

När Utvandrarserien författades så fanns det enligt Vilhelm Moberg själv ingen historisk 

forskning om den stora emigrationen till USA
8
 vilket fångar mitt intresse för att undersöka 

vad emigranterna kunde ha för anledningar att lämna sina hem. Ett uttalande som strider mot 

bilden som ges i Mobergs berättelse har jag funnit i Norman & Runbloms bok 

Amerikaemigrationen (1980) som menar att: ”Emigrationen från Sverige till Nordamerika var 

långt ifrån en renodlat agrar företeelse”. Även Jan-Ewert Strömbäck är inne på samma spår i 

sin bok om vad det var för människor som valde att emigrera.
9
 Så populärkulturen säger en 

sak om emigranternas val att flytta, forskningen säger en annan. Men vad sa emigranterna 

själva? Detta leder mig till min frågeställning: 

 

- Vad angav emigranterna för huvudanledningar för sin transatlantiska utvandring?  

- Skiljer sig emigranternas uttalanden från tidigare forsknings förklaring för emigrationen? 

- Skiljer sig emigranternas uttalanden när man jämför olika källor?  

- Skiftade huvudanledningarna under den transatlantiska emigrationens olika faser? 

1.2 Avgränsningar. 

Tidsperioden är avgränsad till 1840-1914 för att få en bredd i undersökningsunderlaget så att 

det innehåller amerikaemigrationens olika faser.
10

 Med faser menar jag tidsperioder då 

drivkrafterna kunde visa vara väldigt olika gällande t.ex. förutsättningar för arbete, 

urbanisering och möjlighet att emigrera på ett bekvämt sätt.  

                                                 
2 Moberg, Vilhelm Utvandrarna, Albert Bonniers Förlag, Stockholm 1970, Andersson,  Benny, Ulvaeus, Björn,  Kristina från Duvemåla, 

Mono Music, Stockholm 1996  
3 Igelström, Stefan, Byst av Vilhelm Moberg, Utvandrarnas hus, Växjö 2007 
4 Olsson, Axel, Staty Utvandrare, Karlshamn 1959. (Kallas i folkmun för Karl-Oskar och Kristina.) 
5 David, Rodger, Staty Karl-Oskar and Kristina, Lindstrom, MN, USA 1969 
6 Svenska Emigrantinstitutet, Är Karl Oskar och Kristina sanning?, hämtat 2014-01-31 
7 Svenska Emigrantinstitutet, För  årskurs 4-6, hämtat 2014-01-31 
8 Beijbom, Ulf, Vilhelm Moberg och utvandrarbygden, Norstedts Förlag, Stockholm 1993, s.187 
9 Strömbäck, Jan-Ewert, Karl-Oskar var ingen typisk utvandrare, 2008, hämtat 2014-01-31 
10 Norman, Hans & Runblom, Harald, From Sweden to America, Almqvist & Wicksell, Uppsala 1976, 116-126 
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Utgångsåret 1840 har jag valt som utgångspunkt då det är året då man som svensk 

medborgare kunde emigrera utan särskilt tillstånd av kungamakten. Detta gör att även den 

grupp som räknas som pionjärer och nybyggare blir en del av undersökningen. Under åren 

1866-1868 så är det hungersnöd i Sverige som gör att folk blir tvungna eller känner sig 

tvungna att emigrera på grund av matbrist eller rädsla för bestående svält. De sista 

decennierna av 1800-talet är höjdpunkten på emigrationen då så många som 46500 

emigrerade ifrån Sverige under ett år samma år.
11

 Så från häst och vagn till kusten och sedan 

segelfartyg över havet under utvandringens tidiga dagar till ett relativt bekvämt tåg och en 

plats på en atlantångare i början på 1900-talet.
12

 Slutåret grundar sig i första världskrigets 

utbrott som gjorde det svårt om inte omöjligt att emigrera. 

När det gäller material så har jag avgränsat mig till brev från diverse tryckta samlingar med 

transkriberade brev, böcker som rör ämnet emigration och annan litteratur som kan innehålla 

brev (t.ex. lokalhistoriska böcker).  

1.3 Disposition 

Jag inleder uppsatsen med att beskriva dess syfte och presentera dess frågeställning. Därefter 

går jag över till att redovisa arbetets avgränsningar i tid, rum och tänkt material. Nästa del i 

arbetet lägger fram en kortfattad bakgrund med tillhörande förklaringar gällande den 

transatlantiska emigrationen ifrån Sverige mellan 1840-1914. Ett annat område som också ges 

en bakgrundsbeskrivning är den svenska läs- och skrivkunnighetens utveckling i Sverige före 

och under massemigrationens tid. Efter den historiska bakgrunden så kommer bakgrunden till 

dagens forskningsläge inom emigrationsforskningen. 

Detta efterföljs av ett underkapitel där jag dels presenterar/beskriver det tänkta materialet. 

Efter min genomgång av materialet så går den över till en avgränsning av och sedan en 

beskrivning av arbetets teoretiska och metodologiska avgränsningar och utgångpunkter. 

Under samma del så kommer det även att beskrivas hur denna teori och metod kommer att 

användas för att finna svar på de frågeställningar som jag har. Sedan så försöker jag att 

beskriva och problematisera vad man kan förvänta sig av emigrantbrev och vad man ska ha i 

åtanke när man arbetar med sådana. 

Nästa kapitel i arbetet är resultatet av de studier som jag har genomfört på mitt tidigare 

presenterade material. Där beskrivs det till en början hur jag har gått till väga för att analysera 

                                                 
11 Norman, Hans & Runblom, Harald, From Sweden to America, Almqvist & Wicksell, Uppsala 1976, s.124 
12 Norman, Hans & Runblom, Harald, Amerikaemigrationen: i källornas belysning, Bohusläningens AB, Uddevalla, 1980 
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och presentera resultatet. Sedan så presenteras resultatet i diagramform som efterföljs av 

diskussioner kring varför resultatet ser ut som det gör och hur resultatet förhåller sig till 

tidigare emigrationsforskning. Sedan så kommer det ett nytt diskussionskapitel där jag 

kopplar resultaten och den tillhörande diskussionen till tidigare forskning. Uppsatsen avslutas 

sedan med en sammanfattning som konkretiserar svaren på den ställa frågeställningen och vad 

det finns för utvecklingsmöjligheter inom forskningsområdet. 

1.4 Bakgrundsbeskrivning 

1.4.1 Emigration från Sverige till Amerika 1840-1914 

Den transatlantiska massemigrationen har sin början i 1840 års kungörelse om 

utvandringsfrihet som gjorde det möjligt att utvandra från Sverige utan att lämna någon 

borgen. Detta skapade en möjlighet för människor från alla samhällsskikt att lämna landet 

med utgångspunkten att aldrig återvända.  

I tiden strax efter 1840 så var det dyrt, omständligt och farligt att emigrera till Amerika. De 

första som flyttade var inte nödvändigtvis personer som flyttade på grund av nöd utan på 

grund av ekonomiska expansionsmöjligheter och ideologiska orsaker gällande statsskick och 

människosyn. Det var alltså till början en medelklassföreteelse att emigrera till Amerika.
13

 

En viktig del av den tidiga emigrationen var också profeten Erik Jansson och hans 

väckelserörelse som hamnade i konflikt med Svenska Kyrkan (och därmed den svenska 

staten). Det ansågs att deras rörelses beteende med egna varianter av gudstjänster och bokbål 

av Luthers texter var i strid med Konventikelplakatet som reglerade religiösa sammankomster 

i Sverige. Erik Jansson och hans ”janssar” tog därmed beslutet att emigrera för att få utöva sin 

religion utan utomstående påtryckningar och hot.
14

 Det var dessa grupper av människor som 

skapade en grund för ett svenskt mottagande och svenskt stöd för de som senare skulle 

emigrera. 

Emigrationen tog fart i mitten av 1860-talet då Sveriges befolkning fick erfara flera dåliga 

skördeår på raden. Detta satte människor (främst de som levde på sin egen jord) i stor 

fattigdom och svält. Det var nu som fattigare människor började packa ihop sina saker och fly 

mot löftets land i väst. Dessa människor blev de som skulle bosätta de enorma 

jordbruksområden som den Amerikanska staten erbjöd via Homestead Act. Homestead Act 

var lagstiftning från 1862 som gick ut på att om en person/familj bosatte sig under fem år på 

                                                 
13 Beijbom, Ulf, Mot löftets land: Den svenska utvandringen, LTs förlag, Stockholm 1995, s 38 
14 Beijbom, Ulf, Mot löftets land: Den svenska utvandringen, LTs förlag, Stockholm 1995, s 30 
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ett förbestämt område (som uppgick till 65 hektar) så kunde de efter den tiden får behålla och 

äga det själva. Det är på den mark som erbjöds i Homestead Acts första skede som man hittar 

den stora delen av den amerikanska svenskbygden.
15

 

Till skillnad från 40-talets ideologiska emigranter så hade inte 60-talets nödemigranter samma 

problem med att ta sig till Amerika. Den inhemska infrastrukturen hade byggts ut och det 

hade utvecklats en reguljärtrafik mellan Sverige – England – Amerika.  

Slutet av 1800-talet kännetecknas av en proletarisering av den svenska befolkningen som 

därmed tvingades ut från sina hem på landsbygden och in till staden och fabrikerna. En del av 

dessa människor som var uppväxta med plog och yxa drabbades av amerikafebern och 

Homestead Acts gamla löften. Men sanningen var dock att samhället hade samma utveckling i 

USA och de svenska bönderna hamnade i fabriker istället för de jordbruksmarker som de hade 

läst och hört om. 

En annan anledning till emigration som stegrade vid denna tid var den värnplikt som tvingade 

män ur sina hem över en sådan lång tid så att det skulle innebära personlig bankrutt och en 

omöjlighet att föda sin familj. 

Vid 1900-talets början så kunde anledningen att utvandra vara en sådan sak som 

äventyrslusta. Att emigrera för att se världen med en klar tanke för återvändo till skillnad från 

de nödgade emigranterna 35 år tidigare. De smidiga atlantångarna hade även gjort det möjligt 

för lyckade amerikasvenskar att återvända på nöjesbesök.
16

 Sedan bröt första världskriget ut 

och stoppade både de som längtade efter ett nytt liv på andra sidan havet och de emigranter 

som längtade till stenarna där barn de lekt.
17

 

1.4.2 Svensk läs- och skrivkunnighet 

Från och med 1686 års kyrkolag så var Sveriges prästerskap ålagda att utbilda sina 

församlingar i att läsa. Detta var främst för att försäkra att alla kunde läsa bibeln och studera 

katekesen. Vid tiden för massemigrationens start så var det till stor del allmän läskunnighet. 

Längsjö och Nilsson skriver i sin bok Att möta och erövra skriftspråket att det var 85-90 

procent av den vuxna befolkningen som var läskunnig.
18

 Läskunnigheten kontrollerades vid 

husförhör genom bland annat högläsning och frågor om katekesen. De som inte blev 

godkända i dessa husförhör kunde bli straffade på olika sätt. Personen kunde få fysiska straff 

                                                 
15 Beijbom, Ulf, Mot löftets land: Den svenska utvandringen, LTs förlag, Stockholm 1995, s 67 
16 Beijbom, Ulf, Mot löftets land: Den svenska utvandringen, LTs förlag, Stockholm 1995, s 84 
17 Referens till Verner von Heidenstams dikt Ensamhetens tankar (1888) och textraden ”…jag längtar stenarna där barn jag lekt”. 
18 Längsjö, Eva., Nilsson, Ingegärd., Att möta och erövra skriftspråket, Studentlitteratur, Lund 2005, s.29 
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som stockstraff eller sociala straff som att man kunde bli nekad konfirmation och möjlighet 

till giftermål.
19

  

Ett annat straff som var relevant för de som hade tänkt emigrera var att prästen kunde vägra 

att utfärda ett flyttningsattest för de som ville flytta. Om man inte hade ett flyttningsattest 

efter 1884 så var det olagligt att flytta och därmed olagligt att lämna landet.
20

 

När det sedan gäller skrivkunnigheten så var den inte utbredd på samma sätt. 

Skrivundervisningen tog fart och blev obligatorisk efter folkskolans införande 1842. Dock så 

var inte folkskolan obligatorisk och växte fram långsamt på landsbygden. Detta gjorde att 

skrivkunnigheten inte var allmänt förekommande förens slutet av 1800-talet.
21

 Att uttrycka 

sig i skrift under större delen av 1800-talet tillhörde ett borgerligt bildningsideal som till 

största delen var förunnat medel och överklassen i samhället.
22

 Detta beror på att det krävde 

utbildning, material och framförallt tid till att göra det. Detta var saker som Sveriges allra 

fattigaste inte hade. 

1.5 Forskningsläge 

Den svenska emigrationsforskningen hade sin start i den statliga Emigrationsutredningen som 

tillsattes 1907. Utredningen skulle dels undersöka vad som fick svenska medborgare att bege 

sig iväg till en annan del av världen och dels undersöka på vad som behövde göras för att 

stoppa emigrationen.  

Det som sedan stoppade emigrationen var till stor del första världskrigets utbrott. Under 

Mellankrigstiden så genomfördes det studier för att undersöka vad som sedan hade hänt de 

svenskar som hade hunnit emigrera innan världskrigets utbrott. Under samma period så 

lanserade Harry Jerome en idé om att emigration hör samman med ekonomiska konjunkturer. 

Tanken var att ändringar inom ekonomin i Amerika och i Europa var det som reglerade 

emigrantflödet. Dessa tankar kallas ”utstötnings och attraktionslagar” eller push/pull-teori 

inom emigrationsforskningen.
23

 

Ett genombrott för efterkrigstidens emigrationsforskningens popularitet var Vilhelm Mobergs  

Utvandrarna-epos som skapade ett nationellt intresse för det historiska fenomenet. Böckerna 

                                                 
19 Längsjö, Eva., Nilsson, Ingegärd., Att möta och erövra skriftspråket, Studentlitteratur, Lund 2005, s.27 
20 Beijbom, Ulf, Mot löftets land: Den svenska utvandringen, LTs förlag, Stockholm 1995, s 28 
21 Längsjö, Eva., Nilsson, Ingegärd., Att möta och erövra skriftspråket, Studentlitteratur, Lund 2005, s.45 
22 Persson, Kristina., ”Äfven idag några rader!”: Familjebrevskrivning på 1800-talet, Hallgren & Fallgren, Uppsala, 2008, s.11 
23 Beijbom, Ulf, Mot löftets land: Den svenska utvandringen, LTs förlag, Stockholm 1995, s 72 
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aktualiserade även många politiska frågor som blev relevanta i efterkrigstidens Europa kring 

fattigdom och människors behov att av olika anledningar lämna sitt hemland.
24

     

Det har sedan resulterat i uppstartande av forskningsinstitut kring den svensk-amerikanska 

emigrationen, uppstartande av föreningar kring hembygdsforskning och en 

släktforskningsrörelse. Den forskning som har uppstått via initiativ från olika delar av Sverige 

har till stor del varit baserat på kvantitativ forskning, ofta med grund i siffror från 

Emigrationsutredningen och amerikansk folkbokföring. Den kvantitativa 

emigrationsforskningen har till stor del använts sig av en ekonomisk, marxistisk grund för att 

förklara massemigrationen och dess orsaker.  

1.6 Material 

Materialet som är aktuella för arbetet är skriftligt material från olika sorters tryckta källor. Det 

skriftliga materialet som förekommer är av olika natur och detta är något som kommer att 

redovisas i samband med varje källa nedan. Det material som kommer användas är:  

- Emigrationsutredningen (Statlig offentlig utredning 1907-1913) 

  Bilaga 7: Utvandrarnes egna uppgifter 

- Tidningen Svenska Amerikanaren  

- Trycka brevsamlingar i bokform 

Materialet kommer sedan att delas in i 3 olika källkategorier där 

Emigrationsutredningen/Svenska Amerikanaren kommer hamna i källkategorier med samma 

namn och de tryckta brevsamlingarnas resultat kommer att hamna i källkategorin Brev. 

1.6.1 Emigrationsutredningen 

Från och med svältåren under 1860-talet och massemigrationens utbrott så skapades det på 

många håll en negativ opinion kring emigrationens påverkan på Sverige. Man menade på att 

det skulle driva ner Sveriges ekonomi i botten och att man skulle förlora all arbets- och 

försvarsduglig befolkning.
25

 I och med dåtidens nationalism som svepte över hela Europa så 

höjdes även de högerpolitiska rösterna för att motverka eller ta reda på vad som drev så 

många människor bort från landet. 1904 så beslutades det att staten skulle genomföra en 

utredning för att ta reda på just detta. 

                                                 
24 Beijbom, Ulf, Mot löftets land: Den svenska utvandringen, LTs förlag, Stockholm 1995, s 208 

25 Norman, Hans & Runblom, Harald, Amerikaemigrationen: i källornas belysning, Bohusläningens AB, Uddevalla, 1980, s72 
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Emigrationsutredningen var en statlig utredning som genomfördes under 1900-talets början 

för att undersöka och beskriva den emigration som Sverige hade upplevt sedan mitten av 

1800-talet. Utredningen berör många relaterade områden såsom en historisk återblick gällande 

svensk emigration, statistik över utvandring, hur arbetsmarknaden har påverkats av 

emigration och hur lagstiftningen kring emigration har sett ut och såg ut vid utredningens 

tillkomst. 

För att få en helhetsbild av emigrationen så använde sig utredarna av både kvantitativ statistik 

och av kvalitativa studier. Den kvantitativa delen berör till stor del in- och utflyttning från 

olika delar av Sverige. Den kvalitativa delen består dels av beskrivningar av män och kvinnor 

som var på väg till Amerika och dels av brev som skickades in av människor som redan var 

bosatta i Amerika. Det är breven från de redan bosatta som jag kommer att använda. Breven 

är uppdelade i Emigrationsutredningen kronologiskt efter vilket årtionde som emigranten 

flyttade och gäller åren 1860-1907. 

1.6.2 Tidningen Svenska Amerikanaren 

De flesta emigranter som tog steget över havet hade inga eller väldigt låga kunskaper i det 

engelska språket. I och med familjeflyttning och det starka bandet mellan emigranter av 

samma nationalitet så kunde man som första generationens emigrant leva ett liv med relativt 

lite kontakt till det engelska språket.
26

 På grund av detta och viljan hos andra generationens 

emigranter att bibehålla sin familjs forna hemspråk så skapades det en marknad för tidningar 

och litteratur på svenska. Det ett stort antal veckotidningar med namn som Svenska Tribunen, 

Nordstjernan, Nya Verlden och Svenska Amerikanaren. Efter första världskrigets utbrott så 

infördes nationalistiska lagar i USA som tvingades unga emigranter att lära sig engelska vilket 

också medförde att marknaden för svenska tidningar till slut försvann. Men en del av 

tidningarna lever fortfarande kvar under nya förhållanden, såsom Nordstjernan som idag 

sprider svenska nyheter fast på engelska istället. 

Som material kommer jag att använda mig av Svenska Amerikanaren som var en 

Chicagobaserad veckotidning. Mellan den 22/11 1892 till 18/4 1893 så gick Svenska 

Amerikanaren ut med en uppmaning via deras redaktör och populära kåseriförfattare ”Onkel 

Ola” (Frans Albin Lindstrand) att deras läsare skulle skicka in brev som innehöll information 

om deras bakgrund, vad de hade för anledningar att emigrera och eventuella kommentarer 

                                                 
26 Norman, Hans,  Runblom, Harald, Amerikaemigrationen: i källornas belysning, Bohusläningens AB, Uddevalla, 1980, s.149 
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gällande andra inlägg i debatten
27

. Tidningen hade som upplägg att Onkel Ola med jämna 

mellanrum presenterade ett diskussionsämne med tillhörande frågor till sina läsare. De 

inskickade svaren skulle sedan hamna på tidningens insändarsida Våra vänners afdelning. 

Detta resulterade i att tidningen erhöll ett 70-tal svar från emigranter. Dock innehåller inte alla 

insändare personliga anledningar till emigration.  

1.6.3 Tryckta brev och brevsamlingar 

För att få med ett för emigranterna mer personligt/privat alternativ så har jag även valt att 

använda mig av samlingar med personlig/privat korrespondens. Böckerna är fyllda med 

hundraåriga livshistorier och ögonblick. De utvalda samlingarna är släppta på 50-, 60- och 70-

talet då intresset och forskningen kring emigration var som störst. De samlingar som jag 

kommer använda mig av främst är Arnold Bartons Brev från löftets land (1979) och Albin 

Widéns När Svensk-Amerika grundades (1961). 

Med åren så har det släppts ett antal brevsamlingar i bokform. Många av dem har någon 

anknytning till Arnold Barton och hans forskning kring svenskar och skandinavers öden i 

Amerika. Till det här arbetet så kommer jag att använda Bartons Brev från löftets land som 

innehåller brev från 1840 till 1914. När det gäller Albin Widéns När Svensk-Amerika 

grundades så innehåller den brev främst brev av de tidigare emigranterna. Breven är i sig från 

1840- till 1890-talet. Jag kommer även att använda mig av boken En Smålandssocken 

emigrerar som innehåller tryckta brev från emigranter från Långasjö socken i Småland. 

1.7 Metod 

Avvägning mellan möjliga metodologiska/teoretiska ingångspunkter 

Under arbetsprocessens tidigare stadier som innefattade funderingar kring frågeställningar och 

insamlande av lämpligt material för dessa frågeställningar så var jag osäker kring vad som 

skulle vara ett lämpligt tillvägagångsätt för att finna de svar som frågeställningen sökte. 

Med utgångspunkt i mitt material så var det många ingångar som efter funderingar föll bort. 

Då materialet är från blandade källor som har olika sorters mängd bakgrundsinformation 

(namn på emigrant, varifrån de kom, familjesituation etc.) så blev det inte möjligt att använda 

sig av ingångar där man ska göra djupare analyser av individer och kulturer. Det gjorde också 

att större kvantitativa arbeten med många faktorer (som t.ex. var emigranten kom ifrån, om 

emigranten utvandrade ensam/med familj etc.) skulle bli svåra att genomföra. 

                                                 
27 Se Bilaga 2: Onkel Olas (Frans Albin Lindström) uppmuntran till insändare. 
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Även frågeställningarna var en faktor som avgjorde möjliga ingångar. Mycket av litteraturen 

kring emigrantbrev (som är en del av det utvalda materialet) bygger på teorier/metoder att 

analysera brevens struktur och språk. Detta var inte något som skulle hjälpa mig med att 

besvara mina frågeställningar. Frågeställningen avfärdade också andra textbaserade teorier 

såsom diskursanalys då ingången då skulle vara mer åt hur gränsdragningen såg ut i sina 

uttalanden om att emigrera. Det vill säga, vad samtalet om emigration tillät att man angav för 

anledning att emigrera.  

Mitt val har till slut hamnat på att det ska vara en blandning av en kvantitativ innehållsanalys 

och en komparativ studie som kommer vara behjälplig i att finna svar på min frågeställning 

utifrån de olika sorters material som jag har tillgängligt. 

1.7.1 Metod 

Utgångspunkten är att det är emigranternas egna förklaringar som står i centrum. Det är deras 

egna ord som skall redovisas genom en kvantitativ innehållsanalys och sedan analyseras via 

komparativ metod. Som utgångspunkt kommer jag använda skriftlig material som har 

producerats av emigranter eller av personer som skulle komma att bli emigranter. 

Det som kommer att redovisas är vad emigranterna har angett som huvudsyfte för sin 

utvandring. Anledningen till detta är för att det ska vara möjligt att jämföra källor där vissa 

emigranter anger flera anledningar med källor där emigranter bara anger en anledning. 

Därmed är huvudanledningen den minsta gemensamma nämnaren. 

Detta kommer att redovisas genom både diagram som visar emigrationsanledningarnas 

fördelning och genom redovisning av specifikt utvalda uttalanden som förtydligar orden 

bakom diagrammens siffror. Diagrammens resultat kommer sedan att jämföras utifrån de 

olika källkategorierna
28

 och de olika faserna av emigrationen. Med utgångspunkt i 

jämförelsen och vad resultatet pekar på så kommer jag att diskutera orsakerna till varför 

fördelningen av anledningar ser ut som den gör.  

1.7.2 Kvantitativ innehållsanalys 

Den kvantitativa innehållsanalysens grund ligger i att ”räkna förekomsten av eller mäta, vissa 

företeelser i texter”.
29

 Detta gör det möjligt att skapa en överblick över en större mängd 

material via tabeller/diagram. Förekomsten av ord, innehåll och uttryck av idéer från utvalda 

                                                 
28 Se 1.6 Material för förtydligande gällande ”källkategorier”. 
29 Bergström, Göran, Boréus, Kristina, Textens makt och mening: Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, 

Studentlitteratur, Lund 2000, 2012, s.50 
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texter kommer sedan summeras och redovisas på ett sådant sätt så att det blir möjligt att dra 

slutsatser från resultaten.  

Innehållsanalysen kommer i det här fallet att redovisa frekvensen av direkta, konkreta 

uttalanden gällande anledningar för emigration. I innehållsanalys som metod så kan man 

också kunna leta efter användandet av liknelser eller jämförelser. Utgångspunkten är att leta 

upp något sorts mönster i texterna.
30

 

Det som jag definierar som direkta, konkreta uttalanden är när emigrantens anledning är så 

tydligt uttalad att det inte finns något eller väldigt litet tolkningsutrymme. Det är alltså inte 

bestämda ord eller termer jag söker efter utan istället ett tydligt uttalande som klart uttrycker 

en huvudanledning att emigrera. För att tydliggöra hur detta kan manifestera sig i materialet 

så kommer här ett par exempel: 

Emigration på grund av hälsoskäl 

”Målet var att återfå min hälsa…” 
31

  

Emigration av ekonomiska skäl 

”Emigrerade slutligen till Amerika år 1888, som jag tror mest på grund af fruktan för 

fattigdom och svält, som jag genomgått mycket af under barndomstiden” 
32

 

I de fallen där det skulle kunna finnas ett tolkningsutrymme eller flera lika starkt betonade 

anledningar så får man leta i brevet som helhet efter uttryck av idéer/tankar som pekar på vad 

som är huvudanledning. Det kan t.ex. visa sig i form av hur man berättar om sin tid i Sverige 

och vad för eventuella svårigheter som emigranten väljer att betona.  

Ett exempel på detta är t.ex.: ”På grund af ingågna borgensförbindelser saknade slutligen min 

far medel för min skolgång och han sände mig hit till Amerika…”
33

. I denna mening är det 

inte helt klart om man ska kategorisera det som Emigration av utbildningsskäl eller 

Emigration på grund av ekonomiska skäl. Det som har betonats i brevet innan uttalandet är 

inte några uttalanden kring ekonomiska frågor såsom fattigdom och svält utan just intresset 

för utbildning. I ett sådant fall så kategoriseras huvudanledningen som Emigration av 

utbildningsskäl. Om det däremot inte skulle finnas en tydlig uttalad huvudanledning eller en 

                                                 
30 Bergström, Göran, Boréus, Kristina, Textens makt och mening: Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, 

Studentlitteratur, Lund 2000, 2012, s.51 
31 Emigrationsutredningen, Emigrationsutredningen. Bil. 7, Utvandrarnes egna uppgifter : upplysningar inhemtade genom 

Emigrationsutredningens agenter äfvensom bref från svenskar i Amerika, Nordiska bokh., Stockholm 1908, s.153 
32 Emigrationsutredningen, Emigrationsutredningen. Bil. 7, Utvandrarnes egna uppgifter : upplysningar inhemtade genom 
Emigrationsutredningens agenter äfvensom bref från svenskar i Amerika, Nordiska bokh., Stockholm 1908, s.177 
33 Emigrationsutredningen, Emigrationsutredningen. Bil. 7, Utvandrarnes egna uppgifter : upplysningar inhemtade genom 

Emigrationsutredningens agenter äfvensom bref från svenskar i Amerika, Nordiska bokh., Stockholm 1908, s.156 
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anledning som bekräftas av brevets innehåll så hamnar brevet utanför den kvantitativa 

innehållsanalysens ramar och räknas därmed inte med. En vidare utveckling av vad det är för 

kategorier som kommer användas och vad de innehåller för sorts anledningar presenteras 

under resultatdelen för den kvantitativa innehållsanalysen. 

Statistiken från innehållsanalysen kommer att presenteras i flera olika former. Den kommer 

presenteras i diagram som är övergripande gällande vad emigranter angav för huvudanledning 

att emigrera och hur det förändrades över tid. Den kommer även att presenteras hur statistiken 

ser ut för varje källkategori (Brev, Emigrationsutredningen och tidningen Svenska 

Amerikanaren) och hur det har förändrats över tid. När det gäller de olika brevsamlingarna så 

kommer de att presenteras förenat då de tillhör samma sort källkategori, privat/personlig 

korrespondens. För att exemplifiera och levandegöra siffrorna så kommer även utvalda 

emigrantcitat att presenteras. 

Den diakrona statistiken kommer att vara uppdelad efter olika faser av den transatlantiska 

emigrationen. Min utgångspunkt och namngivning av faserna kommer från Arnold Bartons 

bok Brev från Löftets Land. Dessa faser är Pionjärerna 1840-1864, Farmlandet i väst 1865-

1889 och Farmer, skogar och fabriker 1890-191. Under dessa olika faser så var olika 

förutsättningar i Sverige och Amerika för invånare och emigranter. Utgångspunkterna för 

dessa avgränsningar och uppdelningarna av år mellan faserna kommer att beskrivas i kapitlet 

2.2.3 Huvudanledningarnas fördelning över tid – i procent i samband med den diakrona 

statistikens presentation. 

Kritik mot kvantitativ innehållsanalys 

Beroende på vad man har för fråga så får man ta ställning till om det är något som är möjligt 

att få svar på genom kvantifiering. Det finns frågor som kanske bättre besvaras med att ta reda 

på hur något sägs istället för hur ofta det sägs. Som mitt tidigare exempel med problematik 

kring kategorisering av anledningar visar så kan det ibland krävas att man kollar på hur något 

sägs för att kunna räkna på hur ofta det sägs. 

En annan kritik mot att räkna på ord/uttryck/företeelser i texter är att man mäter det som står 

men missar det som inte står. Det som inte är tydligt uttryckt eller bara impliceras faller 

utanför ramen. Ett mörkertal som i ljuset hade kunnat hjälpa studien.
34

 

                                                 
34 Bergström, Göran, Boréus, Kristina, Textens makt och mening: Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, 

Studentlitteratur, Lund 2000, 2012, s.81 
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Man får vara medveten om att många källor inte är idealiska när det gäller den kvantitativa 

innehållsanalysen. Urvalet av källor bör dock utgå ifrån vad det är man försöker ta reda på 

eller vad det är man vill kunna säga någonting om istället för att använda sig av de källor som 

skulle passa metoden bäst. Denna grundvärdering av sina källor är väsentlig för att få givande 

material.
35

 Utgångspunkten i det här arbetet är att ta reda på vad emigranterna uttrycker för 

anledning/ar att emigrera och det varit den initiala frågeställning som styrt mitt val av 

material. 

1.7.3 Komparativ metod 

Målet med en komparativ studie är att nå förståelse genom jämförelse.
36

 Jämförelser används 

i ljuset av något annat för att få något att träda fram. Det något som träder fram i en 

jämförelse är det som skiljer eller förenar. Stellan Dahlgren och Anders Florén sammanfattar 

den komparativa metodens användningsområden till att: 

1) Urskilja det generella från det unika, kvantitativt (omfattning av fenomen) eller 

(viktigast!) kvalitativt. Detta kan ske i såväl beskrivande som förklarande syfte. 

2) Upptäcka betydelsefulla, tidigare okända fenomen och strukturer. 

3) Upptäcka nya viktiga processer. 

4)Upptäcka nya viktiga förklaringar, till exempel varför samma förhållanden eller 

samma idéer uppstår på helt olika ställen. 

Källa: Dahlgren, Stellan, Florén, Anders, Fråga det förflutna: En introduktion till modern historieforskning, Studentlitteratur, Lund 1996, 

s199 

 

Som metod för att få fram information genom jämförelse så kan man använda sig av antingen 

kontrasterande komparation eller generaliserande komparation. Kontrasterande komparation 

har sin utgångspunkt i att betona skillnader och därigenom dra en slutsats. När det gäller den 

generaliserande komparationen så utgångspunkten istället att lika efter det som är gemensamt, 

det som är generellt.
37

 

En komparativ studie fungerar på så sätt att man jämför vissa bestämda delar av något 

(egenskaper, närvaron/frånvaron av något, osv) men aldrig något helt. Detta är något som är 

viktigt att ha i åtanke under jämförelsen att det är med bestämda variabler som man har sina 

undersökningsobjekt under lupp. För att få del av helheten så krävs det därför att man även 

                                                 
35 Bergström, Göran, Boréus, Kristina, Textens makt och mening: Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, 
Studentlitteratur, Lund 2000, 2012, s.54 
36 Denk, Thomas, Komparativ metod – förståelse genom jämförelse, Studentlitteratur, Lund 2002, s.7 
37 Dahlgren, Stellan, Florén, Anders, Fråga det förflutna: En introduktion till modern historieforskning, Studentlitteratur, Lund 1996, s197 
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har anskaffat sig informationen som ligger utanför och runtomkring dessa variabler för att inte 

bli lurad av resultaten.
38

  

För att kunna genomföra en givande jämförelse där man kan få ut den sortens information 

som beskrivs i citatet ovan så krävs det att de ting man jämför har någon sorts gemensam 

beröringspunkt. Beröringspunkternas bör då vara t.ex. egenskaper som är viktiga för att 

förklara det fenomen som undersöks.
39

 Inom historiska studier kan det uppstå problem om de 

beröringspunkterna man utgår ifrån har ändrat betydelse över tiden. Inom historisk forskning 

så används det oftast för att kontrastera skillnader mellan varandra för att upptäcka orsaker till 

varför fenomen har utvecklats på ett visst sätt och om då beröringspunkterna inte är desamma 

så kan arbetet få anakronistiska inslag.
40

 

1.8 Emigrantbrev som källa 

Men även om man var skrivkunnig, skulle gemene man i normala fall ha efterlämnat 

föga, om ens något i skrivna dokument. Det krävdes en stor utvandring över ett världshav 

och separation från hem och familj för att få dessa människor att i stort antal fatta 

pennan, med händer som – beklagade de sig ofta – var mer vana vid plog, yxa eller 

tvättho. Därför ger oss breven inte bara en djupt rörande bild av den del av den stora 

folkvandringen som befolkade Amerika, utan avslöjar också för första gången i 

människans historia hur gemene man började att tala direkt till eftervärlden. 

Källa: Barton, H. Arnold, Brev från Löftets Land, Askild & Kärnekull Förlag, Stockholm, 1979, s 14 

Emigrantbrev är precis som alla källor kopplade till sin tids förutsättningar och sammanhang. 

Emigranterna som grupp var överlag ”människor med blygsamt ursprung och begränsad 

skolning”.
41

 Detta påverkade såklart brevskrivandet på det sättet att det ofta fanns ett mycket 

begränsat skriftspråk. Det språket som används i breven är ofta av dialektal art och inte sällan 

blandat med engelska ord/uttryck. Att det förekommer engelska ord/uttryck kan vara för att 

författaren till brevet till imponera på mottagaren eller för att man har glömt delar av det 

svenska språket. Detta kunde medföra då och kan medföra nu svårigheter att tolka vad som 

menas.
42

 

I värsta fall så kunde det till och med vara så att emigranterna inte var skriv- och läskunniga 

alls. Detta gjorde att deras röster och tankar aldrig sattes i skrift. Dock ska det tilläggas att 

                                                 
38 Kjeldstadli, Knut, Det förflutna är inte vad det en gång var, Studentlitteratur, Lund 1998, s.254 
39 Kjeldstadli, Knut, Det förflutna är inte vad det en gång var, Studentlitteratur, Lund 1998, s.254 
40 Dahlgren, Stellan, Florén, Anders, Fråga det förflutna: En introduktion till modern historieforskning, Studentlitteratur, Lund 1996, s195 
41 Barton, H. Arnold, Brev från Löftets Land, Askild & Kärnekull Förlag, Stockholm, 1979, s.14 
42 Landelius, Otto Rob., Amerikabreven, Natur och Kultur, Stockholm, 1957, s.8 
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läskunnigheten var utbredd bland de svenska emigranterna och att den stora majoriteten av 

som emigrerade mot slutet av 1800-talet var skrivkunniga.
43

  

Men att fråntagas sin röst kunde även hända de med goda skriv- och läskunskaper. När det 

gällde brevskrivandet tillbaka till hemlandet så var det något som i de flesta fall gjordes av det 

manliga familjeöverhuvudet. Detta medförde att det är som mest mannen, brodern och 

familjefaderns röst som har blivit bevarad, kvinnor och barn är i minoritet och till stor del 

lämnade i dunkel.
44

 

1.8.1 Personliga/privata brev 

Amerikabreven fungerade inte endast som ett socialt klister för att upprätthålla relationer utan 

även som informationskälla om omvärlden. Den brevväxling som existerade mellan 

emigranten och dess närstående var lika mycket en källa för kunskap då som den är nu.  

På grund av denna dubbelsidiga funktion så var det fler än bara den som brevet adresserades 

till som tog del av dess innehåll. Enligt Ulf Beijboms Mot löftets land så beskrivs det som att 

man i utvandrarbygd fortfarande talar om ”hur breven cirkulerade mellan gårdarna eller hur 

grannarna samlades kring den som fått brev från släkten i Amerika”.
45

 Detta formade i sin tur 

vad för information man valde att bifoga i brevet och vilken information som man valde att 

hålla för sig själv. Emigranterna visste att skvaller kunde sprida sig lika snabbt tillbaka över 

Atlanten igen.
46

 

Precis som språket är en aspekt som begränsar informationen man kan få ut av breven så är 

anledningarna till att skicka korrespondens en aspekt som begränsar. En stor del av breven är 

kopplade till att bibehålla personliga kontakter. Även om man aldrig skulle träffas igen så 

kunde dessa personliga kontakter och det språk man använde/fick tillbaka vara något som 

hjälpte emigranten behålla sin svenska identitet i den nya världen.
47

 

En annan stor del av varför man skrev brev är kopplade till finansiella frågor. Det gällde ofta 

att emigranten på amerikanska sidan skulle skicka pengar till personen i Sverige.
48

 Detta 

kunde medföra ibland att emigranten inte svarade på brev förens det fanns pengar att skicka.
49

  

                                                 
43 Längsjö, Eva., Nilsson, Ingegärd., Att möta och erövra skriftspråket, Studentlitteratur, Lund 2005, s.29 
44 Gerber, David A., Acts of deceiving and witholding in immigrant letters: Personal identity and self-presentation in personal 

correspendence, Journal of Social History. Vol. 39 Issue 2, p315-330, 2005, s.316 
45 Beijbom, Ulf, Mot löftets land: Den svenska utvandringen, LTs förlag, Stockholm 1995, s.84 
46 Gerber, David A., Acts of deceiving and witholding in immigrant letters: Personal identity and self-presentation in personal 

correspendence, Journal of Social History. Vol. 39 Issue 2, p315-330, 2005, s.324 
47 Atteberry Eastman, Jennifer, Up in the Rocky Mountains: Writing the Swedish immigrant experience, University of Minnesota, 

Minneapolis, 2007 
48 Beijbom, Ulf, Mot löftets land: Den svenska utvandringen, LTs förlag, Stockholm 1995, s 87 



 

 
16 

Det var dyrt under massemigrationens tid att skicka brev till andra sidan världen och i en del 

fall så var det inte emigranterna själva som betalade. Representanter ifrån olika amerikanska 

intresseområden var villiga att betala för emigranternas porto i gengäld mot att de försökte 

övertala mottagaren att emigrera eller om de skönmålade situationen (för att på så sätt tända 

en idé om utvandring).
 50

 Detta är något som är viktigt att ha i åtanke när man letar efter 

uttalanden relaterade till emigrationen. 

Även om individuella brev är kompletta i sig så är det fortfarande mycket information som 

fattas. En sak som hade hjälpt fylla i luckorna är de brev som emigranterna svarade på. Utan 

att veta vad det är som emigranten svarar på eller vad det är som gör att emigranten uttrycker 

sig på ett visst sätt så kan det bli så att man som läsare missförstår brevets innehåll. 

1.8.2 Inskickade brev till myndigheter/tidningar 

Anledningen till att dessa brev ligger under samma kategori är för det har 

tvåvägskommunikationen gemensamt. Detta gör att dessa brev bör ses och tolkas på ett annat 

sätt än privatkorrespondensen. 

Emigrationsutredningen 

Den tidigare beskrivna statliga Emigrationsutredningen författade ett brev till de svenskar som 

redan hade emigrerat för att ta reda vad det var för människor som hade emigrerat och 

varför.
51

 För att nå så många som möjligt så delades brevet ut via privatpersoner, svensk-

amerikanska församlingar i Amerika och genom publicering i svensk-amerikansk press.
52

 

Enligt Emigrationsutredningen så inkom det ungefär 400 svar till utredningen och 

utredningen anger att de sedan har valt att publicera 119 av dessa. Anledningen till sållningen 

ska ha varit att de exkluderade breven ”icke innehålla något egentligt nytt utöfver hvad 

framgår af andra”.
53

 Utredningen framhåller att de dock inte har exkluderat någon text från de 

utvalda breven oavsett vad som står i dem. Förutom att förekommer sållning av insända brev 

så innehåller inte utredningen heller några brev av emigranter från massemigrationens första 

fas. 

                                                                                                                                                         
49 Beijbom, Ulf, Mot löftets land: Den svenska utvandringen, LTs förlag, Stockholm 1995, s 83 
50 Beijbom, Ulf, Mot löftets land: Den svenska utvandringen, LTs förlag, Stockholm 1995, s 83 
51 Se Bilaga 1: Emigrationsutredningens brev till svenska emigranter i Amerika 
52 Emigrationsutredningen, Emigrationsutredningen. Bil. 7, Utvandrarnes egna uppgifter : upplysningar inhemtade genom 
Emigrationsutredningens agenter äfvensom bref från svenskar i Amerika, Nordiska bokh., Stockholm 1908, s.28 
53 Emigrationsutredningen, Emigrationsutredningen. Bil. 7, Utvandrarnes egna uppgifter : upplysningar inhemtade genom 

Emigrationsutredningens agenter äfvensom bref från svenskar i Amerika, Nordiska bokh., Stockholm 1908, s.29 
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Det fanns även en viss skepsis bland svensk-amerikanarna kring den här utredningen och dess 

intentioner. Det uppmanande brevet publicerades i svensk-amerikansk press men uppfattades 

ibland som ett försök från svensk sida att försöka locka tillbaka sina forna medborgare. Detta 

leder då till frågorna: Vilka var dessa som valde att inte svara på statens brev? Fanns det en 

vilja från de starkast negativa rösterna att svara på en uppmaning från landet som nödgade 

dem till flykt? 

Svenska Amerikanaren 

Tidningen Svenska Amerikanaren inledde en diskussion där de bad sina läsare att svara på 

frågan ”hvarför vi bjudit vår moder Svea farväl?”.
54

 Upplägget på det som skickas in är just i 

form av en diskussion där de som skrivet till tidningar ibland endast replikerar en tidigare 

insändare och ibland endast skriver om sitt eget livsöde.  

Det som skiljer ut denna källa från de andra är just diskussionsupplägget och den tänkta 

mottagaren. Mottagarna i det här fallet i till största del emigranter men även släktingar till 

emigranter som bor i Sverige. Detta medför att det som skickas in kommer mötas av dels 

igenkänning men kanske också av kritik. Kritik som då ofta är kopplat till åsikter om 

Sverige/Amerika eller kritik för att inlägget inte överensstämmer med andra emigranters syn 

på verkligheten. Det blir svårt att böja på sanningen för tidningens läsare på det sätt som 

förekommer i amerikabrev hem till Sverige. 

1.8.3 Tryckta brevsamlingar 

Det enklaste sättet att få tag på en större samling emigrantbrev är att införskaffa någon av de 

tryckta samlingarna som finns släppta. De flesta av dessa samlingsböcker innehåller olika 

sorters brev och tillhörande information om författare/mottagare. Detta hjälper läsaren att få 

en bild över sammanhanget som man inte hade fått av endast originalbrevet. Till en del brev 

kan det också finnas ordförklaringar för att underlätta läsningen av brev som är skrivna i 

emigranternas variant av bygdespråk och amerikanska. 

 

Dock så består dessa samlingar av speciellt utvalda brev. Varför har man valt just dessa brev? 

Är breven och brevskrivarna representativa för emigrationen som stort? Detta är något som de 

flesta tryckta samlingarna inte informerar läsaren om och som samlingarna inte heller 

erbjuder några tankegångar om att problematisera kring. Det är skralt med allmänna 

                                                 
54 Se Bilaga 2: Onkel Olas (Frans Albin Lindström) uppmuntran till insändare. 
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funderingar och tankar kring brev som källa i samlingarna, dess närvaro hade gynnat både den 

glade amatören och den insatte forskaren som är på jakt efter ny information. 

Efter urvalet av brev så kan det också förekomma att man väljer att bara trycka visa delar av 

originalbreven. Det är också ett urval där redaktören aktivt väljer vad som är intressant att läsa 

och vad som inte är intressant att läsa. I både Landelius
55

 och Bartons
56

 brevsamlingar så gör 

man antagandet att mycket vardaglig information (såsom lokala priser, nyheter och 

berättelser) inte är intressant för läsaren av brevsamlingen, att de delar av breven som 

behandlar känslor och ovanliga/”spännande” händelser är viktigare. Men det förekommer 

även ett omvänt urval gällande ett par brev där man väljer att endast visa det som normalt 

exkluderas. Innehållet i brevsamlingarna kan förövrigt också skilja sig mellan upplagor och 

utgivningar av samma samling på olika språk.
57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55 Landelius, Otto Rob., Amerikabreven, Natur och Kultur, Stockholm, 1957, s.14 
56 Barton, H. Arnold, Brev från Löftets Land, Askild & Kärnekull Förlag, Stockholm, 1979, s12 
57 Landelius, Otto Rob., Amerikabreven, Natur och Kultur, Stockholm, 1957, s.14 
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2. RESULTAT 

2.1 Kategorisering 

För att kunna presentera och jämföra de hundratals olika individuella anledningarna på ett 

statistiskt överskådligt sätt så har jag valt att dela in uttalandena i olika motivkategorier. Min 

utgångspunkt har varit att dela in de uttalade anledningarna inom vissa bredare 

motivkategorier utan att för den delen förenkla för mycket. Efter en genomgång av materialet 

så har det slutat i följande kategorier: Ekonomi, Familj, Hälsa, Politik/Social, Religion, 

Värnplikt, Äventyrslusta. Vissa av dessa kategorier är bredare än andra och därav något mer 

förenklande. Kategoriernas fördelning, innehåll och exempel på uttalanden som ligger bakom 

resultatets siffror presenteras nedan. 

Ekonomi 

Innehåller de huvudanledningar som i grunden är ekonomiska frågor. Att man har emigrerat 

på grund av t.ex. arbetstillfällen, för att öka sin inkomst eller på grund av svältrisk. Detta är en 

bred kategori på det sättet att verkligheten för emigranterna kan ha sett väldigt olika ut men 

ändå hamnar i samma kategori.  

Det finns de som berättar om ett liv i fattigdom från födseln som tvingas åka i nöd: ”Men 

under tiden tänkte jag vid mig sjelf just så: Det finnes ju en ny verld på den andra sidan 

Atlantiska oceanen, der så många människor funnit om ej precis lyckan så åtminstone 

tillräckligt bröd för dagen”.
58

 Men det fanns de som uttrycker att de inte hade haft några 

ekonomiska problem om de hade stannat kvar men att de begav sig till Amerika för att ”tälja 

guld med kniv”.
59

 Det uttrycksätt som förekommer allra oftast i den ekonomiska kategorin är 

att man flyttar för att nå oberoende (självägande). Detta var något som var svårt för en fattig 

människa att uppnå i Sverige, eller som en emigrant beskrev det ”ett hem och oberoende – 

vilken fantasi!”.
60

 

Familj 

I denna kategori finner man de anledningar som har direkt koppling till familjeärenden. Detta 

gäller de vuxna emigranter som emigrerar i tydligt huvudsyfte för att återförenas med 

familjemedlemmar eller nära vänner. En som valde att flytta på grund av återförening beskrev 

                                                 
58 Svenska Amerikanaren, Chicago, Ill., 10/1 1893, s.7 
59 Svenska Amerikanaren, Chicago, Ill., 11/4 1893, s.7 
60 Svenska Amerikanaren, Chicago, Ill., 6/12 1892, s.7 
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det såhär: ”…dä va så att ja lik ara töser hade en goer vän, å han sulle ’gå över’, å då löfte ja 

en att sulle så vare att han längta ätter mej så sulle ja komme ätter å tröste en”.
61

 

Hälsa 

Det fanns även människor som enligt uppgift valde att emigrera av hälsoskäl. Detta beskrivs 

ofta med Amerikas ”goda klimat” som utgångspunkt.  Ett exempel är en emigrant som flyttar 

på inrådan av sin läkare: ”Det började kännas mycket tungt för mig, i synnerhet som min 

läkare sade mig att ej mera kunde tåla vid det hårda klimatet. Jag hade hört om det milda 

Florida vid Mexikanska viken och jag talade vid min hustru, och hon var med om att resa 

hit”.
62

 

Politik/Social 

Precis som den ekonomiska kategorin så kan denna innehålla relativt spridda orsaker på grund 

av den bredd av anledningar som kan betraktas som politiska och sociala. Anledningen till att 

jag har valt att sammanfoga dessa områden är att jag ser det som att den sortens sociala frågor 

som emigranterna nämner som anledning (t.ex. att man måste krusa för de höga herrarna) i 

grunden är politiska frågor. Jag ser det som en politisk fråga då det dåvarande politiska 

systemet och samhället fördelade makt på ett orättvist sätt. Detta gör att politiken är med och 

skapar de sociala övertagen som i många fall utnyttjades mot fattiga. Den åtskillnad jag gör 

mellan de två är i första hand hur emigranten har valt att uttrycka sig. Om det är ett klart 

ideologiskt grundat uttalanden (t.ex. liberala/socialdemokratiska idéer) eller om det är ett 

uttalande baserat på upplevelser i vardagen som ger uttryck för tankar som var på tapeten vid 

tiden för emigrationen (t.ex. jämlikhetstanken). 

Gustav Unionus var en person som emigrerade under första fasen tidigaste skede och på 

grund av ideologiska skäl. Han skriver såhär i ett av sina brev till det gamla hemlandet: ”Jag 

nämner blott, att jag har i friheten, oberoendet och jemlikheten funnit en af mina ungdoms 

djerfvaste och skönaste drömmar realiserad”.
63

 Dessa tankar spred sig från den besuttna 

ideologiska eliten från 1840-talet till sekelskiftets bönder som då hade råd att flytta av orsaker 

såsom ”den idiotiska klasskillnaden, röstorätten…”.
64

 En emigrerad arbetare uttrycker sig 

såhär: ”En arbetare i Sverige har ingen medborgarrätt, d.v.s. rätt att i politiska och 

                                                 
61 Svenska Amerikanaren, Chicago, Ill., 17/1 1893, s.7 
62 Emigrationsutredningen, Emigrationsutredningen. Bil. 7, Utvandrarnes egna uppgifter : upplysningar inhemtade genom 

Emigrationsutredningens agenter äfvensom bref från svenskar i Amerika, Nordiska bokh., Stockholm 1908, s.131 
63 Barton, H. Arnold, Brev från Löftets Land, Askild & Kärnekull Förlag, Stockholm, 1979, s.36 
64 Emigrationsutredningen, Emigrationsutredningen. Bil. 7, Utvandrarnes egna uppgifter : upplysningar inhemtade genom 

Emigrationsutredningens agenter äfvensom bref från svenskar i Amerika, Nordiska bokh., Stockholm 1908, s.219 
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kommunala frågor kunna som individ ingripa och modifiera all den orättvisa som kommer på 

den producerande arbetsklassens lott i Sverige”.
65

 

Religion 

Uttalanden som hamnar i den här kategorin är de som grundar sig i religiöst baserade orsaker 

till utvandring. Den religiösa friheten var begränsad via lag i Sverige fram tills 1951.
66

 Detta 

ledde till att en del frikyrkliga rörelser blev tvungna att lämna landet. En emigrant beskriver 

det som att ”…Landets lagar är annorlunda än i vårt färdernes Land, och här har vi skydd 

både af den versliga lagen så wäll som den wärdsliga Macktän, och nuter således bårgare 

rättdet en rätt Cristen icke kunde niuta i wårt fädernes Land, och hvar och en har rättighet att 

kiäna gud efter sitt samvete”.
67

 

Värnplikt 

Under arbetets tidsavgränsning 1840-1914 så visar sig värnplikten på olika sätt. Det vi i 

modern tid ser som värnplikt började inte förens 1901 men även innan dess fanns det krav på 

militär exercis. Från och med 1812 till 1901 så existerade den allmänna beväringsinrättningen 

som tvingade unga ogifta vapenföra män ut i militärövning. Från början så var det endast 12 

dagar som man var på övning men detta utökades med tiden från 12 till 30 till 42 och till slut 

92 dagar 1892. Dessa lagstiftade militära övningar kommer i arbetet att kallas värnplikt för 

enkelhetens skull då det i praktiken påverkade den gemene svensken på samma sätt som 1901 

års värnplikt. 

Värnplikten påverkade svensken på flera sätt. Dels så ansåg många att man blev illa 

behandlad under sin exercis och dels så blev det omöjligt att ta hand om jordbruket för de som 

var bönder. Detta sågs på så allvarligt att det fick människor att emigrera innan sin 21-årsdag. 

En emigrant beklagar sig på systemet: ”Skulle jag stannat kvar i Sverige, skulle de år, som 

äro obligatoriska för värnpliktens fullgörande, hafva kostat mig flera tusen kronor för att 

underhålla min familj”.
68

 

Det finns även de emigranter som undflyr armén/flottan för att undvika krigets fasor. I 

Svenska Amerikanaren kunde man läsa om en emigrant som hade fått höra krigshistorier i sitt 

hem hela sitt liv: ”Detta gjorde att jag från min tidiga barndom haft ett vacklande begrepp om 

                                                 
65 Emigrationsutredningen, Emigrationsutredningen. Bil. 7, Utvandrarnes egna uppgifter : upplysningar inhemtade genom 
Emigrationsutredningens agenter äfvensom bref från svenskar i Amerika, Nordiska bokh., Stockholm 1908, s.187 
66 Hedenborg, Susanna., Kvarnström, Lars., Det svenska samhället 1720-2006: Bönderna och arbetarnas tid, Studentlitteratur, Lund 

2004, 2006, 2009, s.254 
67 Barton, H. Arnold, Brev från Löftets Land, Askild & Kärnekull Förlag, Stockholm, 1979, s.51 
68 Emigrationsutredningen, Emigrationsutredningen. Bil. 7, Utvandrarnes egna uppgifter : upplysningar inhemtade genom 

Emigrationsutredningens agenter äfvensom bref från svenskar i Amerika, Nordiska bokh., Stockholm 1908, s.172 
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det ärofulla uti att medelst vapenöfning vinna färdighet uti att ’kaputta’ sina medmänniskor 

och vår Herres afbilder”.
69

 

Äventyrslusta 

Den sista kategorin innefattar de uttalanden som är baserade på en vilja att se och uppleva 

världen. Detta uttrycks i materialet ofta som ”Amerika-feber” som bland annat innefattar ”en 

oerhörd lust att se landet i väst”.
70

 Såhär skriver en utvandrare: 

Jag ville med egna ögon se det land i den fjerran vestern, om hvilket jag läst så mycket 

och hört så mycket omtalas af återvändande  emigranter, att jag omöjligen kunde 

tillfredställa mig sjelf med mindre än att jag begaf mig iväg. 

Källa: Svenska Amerikanaren, Chicago, Ill., 21/2 1893, s.7 

2.2 Resultat 

Resultaten från den kvantitativa innehållsanalysen kommer att presenteras via stapeldiagram. 

Dessa diagram kommer att vara baserade på procent för att bli jämförbara då de olika 

källkategorierna (Brev, Emigrationsutredningen, Svenska Amerikanaren) skiljer sig i storlek 

gällande antal uttalade anledningar. Den diakrona redovisningen kommer däremot att 

redovisas på två olika sätt. Dels kommer anledningarna över tid redovisas i procent för att 

kunna jämföra material som grundar sig på olika stor mängd och dels kommer det att 

redovisas via ett diagram som visar ett hypotetiskt antal i relation till den totala mängden av 

emigranter som flyttade från Sverige och ut ur Europa.  

2.2.1 Huvudanledningarnas fördelning i procent 

För att komma fram till procentfördelningen i diagram 1 så har jag utgått från det totala 

antalet och vad de olika motivkategorierna har för procentuell storlek i relation till det. I de tre 

efterföljande diagrammen (diagram 2, diagram 3, diagram 4) så redovisas vad de olika 

motivkategorierna har för procentuell storlek i den enskilda källkategorin.  

Diagram 1: Fördelning (%) av uttalade anledningar för emigration i källkategorierna Brev, 

Emigrationsutredningen, Svenska Amerikanaren. N=181. 

                                                 
69 Svenska Amerikanaren, Chicago, Ill., 3/1 1893, s.7 
70 Svenska Amerikanaren, Chicago, Ill., 7/2 1893, s.7 
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Källa:  Brev (se sid 9), Emigrationsutredningen (1907-1913) och Svenska Amerikanaren (1892-1893). 

Diagram 1 visar den totala procentuella fördelningen av uttalade anledningar i materialet som 

sträcker över hela tidsavgränsningen 1840-1914. I detta diagram så visar sig Ekonomi (74,6%) 

vara den totalt dominerande motivkategorin. Bortsett från Ekonomi så är det kategorierna 

Politik/Social (6,7%), Värnplikt (5,6%) och Äventyrslusta (8,3%) som får ses som 

uppstickare. När man ser till helheten så visar sig kategorierna Familj (1,7%), Hälsa (1.1%) 

och Religion (2.2%) som mycket små. 

Diagram 2: Fördelning (%) av uttalade anledningar för emigration i källkategorin Brev. 

N=29. 

 
Källa:  Brev (se sid 9) 

Diagram 2 visar den procentuella fördelning av uttalade anledningar som anges i materialet är 

källkategorin Brev, dvs tryckta amerikabrev. I detta diagram så har kategorin Ekonomi en 

ungefär lika stor del (75.9%) av totalen som diagram 1. I jämförelse med diagram 1 (som 

representerar alla källor gemensamt) så är det mer än så dubbelt stor andel som ingår i 

kategorin Politik/Social. Religion har en något ökad andel till skillnad från Äventyrslusta som 
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har en lägre andel i relation till diagram 1. Värt att notera är att det inte är någon i breven som 

har uttalat att de har haft Familj, Hälsa eller Värnplikt som anledning för emigration. 

Diagram 3: Fördelning (%) av uttalade anledningar för emigration i källkategorin 

Emigrationsutredningen. N=89. 

 
Källa: Emigrationsutredningen (1907-1913) 

Diagram 3 visar den procentuella fördelning av uttalade anledningar som anges i materialet är 

källkategorin Emigrationsutredningen. Dessa brev representerar emigranter som utvandrade 

mellan åren 1860-1907. I detta diagram så har Ekonomi ett par procent högre (77,5%) än det 

utslagna genomsnittet i diagram 1 (74,6%). De kategorier som sticker ut i det här diagrammet 

är Värnplikt på 9% och Familj som inte har angetts alls i källan.  

Diagram 4: Fördelning (%) av uttalade anledningar för emigration i källkategorin Svenska 

Amerikanaren. N=65. 

 
Källa: Svenska Amerikanaren (1892-1893). 
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Diagram 4 visar den procentuella fördelning av uttalade anledningar som anges i materialet är 

källkategorin Svenska Amerikanaren. De tidningsnummer som jag har använt mig av är 

tryckta 1892 och 1893. Till skillnad från de andra två källkategorierna så innehåller inte denna 

några uppgifter om vilka år innan dess som de olika emigranterna utvandrade. I detta diagram 

så är inte kategorin Ekonomi riktigt lika stark som i diagram 1. Äventyrslusta är en kategori 

som visar sig stark (14.3%) i denna källkategori. Även Politik/Social (7,9%) och Familj 

(4,8%) visar framfötter i relation till resultaten i diagram 1. I källkategorin Svenska 

Amerikanaren var det ingen som angav en anledning som tillhörde motivkategori Hälsa eller 

Religion. 

2.2.2 Diskussion - Likheter/olikheter mellan källkategorierna 

Vid en närmare titt och jämförelse av de olika diagrammens resultat så framträder det 

skillnader/likheter av olika slag. Detta rör upp frågor hos mig: Varför existerar dessa 

likheter/olikheter? Vad är det som dessa likheter/olikheter kan betyda? Varför just i den 

källan? För att närma mig möjliga svar på dessa frågor så har jag valt att jämföra och 

diskutera de olika motivkategoriernas resultat i form av likheter/olikheter i de olika 

källkategorierna. 

Ekonomi 

Den motivkategori som binder ihop dessa olika källor är Ekonomi. I de tre olika 

källkategorierna så är det en väldigt hög andel av emigranterna som har angett just 

ekonomiska frågor som huvudanledning att emigrera. 

Familj 

Den enda källkategori som innehåller huvudanledningar med utgångspunkt i familj är 

tidningen Svenska Amerikanaren (diagram 4). Varför man endast finner denna anledning där 

kan bero på vad det är för publik man skriver till. När det gäller Emigrationsutredningen 

(diagram 3) så ville de främst ha svar som var direkt kopplade till nationell politik så att 

riksdag/regering skulle ha ett underlag till att få stopp på emigrationen.
71

 Med den 

utgångspunkten så är inte anledningar av det privata slaget särskilt intressanta. Varför det inte 

förekommer i kategorin Brev heller är däremot svårare att avgöra.  

Hälsa 

När det kommer till de huvudanledningar som är baserade på hälsofrågor så har jag endast 

funnit dessa i Emigrationsutredningen (diagram 3). Dessa uttalade anledningar har kopplingar 

                                                 
71 Se Bilaga 1: Emigrationsutredningens brev till svenska emigranter i Amerika 
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till hur svenska arbetare påverkas av sitt arbete. Det kan vara just den kopplingen till 

arbetsmarknaden som gör att dessa uttalanden dyker upp just i Emigrationsutredningen. 

Politik/Social 

De politiska anledningarna är som starkast i källkategorierna Brev (diagram 2)  och Svenska 

Amerikanaren (diagram 4). En förklaring till varför det är på det sättet är om man ser till vad 

som skiljer dessa källor från Emigrationsutredningen (diagram 3) i relation till den uttalade 

anledningen. 

Att skicka ett svar till Emigrationsutredningen är i sig en politisk handling, en kontakt med en 

politisk myndighet. Vilka kan då tänka vara mest benägna att svara på en förfrågan från 

Moder Svea? Det kan vara så att de som övergett sitt hemland på grund av just politiska 

anledningar inte vill bistå i den svenska statens arbete men att de inte har något problem att 

uttrycka sig om saken bland familj/andra emigranter (Brev, Svenska Amerikanaren). Det kan 

också vara så att det stora politiska motståndet visar sig i den majoritet av insända brev som 

Emigrationsutredningen valde att inte publicera. 

Religion 

Religion som anledning att flytta visar sig inte särskilt starkt i någon källkategori. Allra 

svagast visar det sig i Svenska Amerikanaren (diagram 4) där det inte nämns en enda gång. 

Detta är intressant ur den aspekten att Svenska Amerikanaren hade tidigare varit en plats för 

livlig debatt gällande kyrkofrågor. Med den utgångspunkten skulle man kunna tänka sig att 

emigranter som tvingats emigrera av religiösa skäl skulle söka sig till tidningen och bidra till 

debatten.  

Värnplikt 

I Emigrationsutredningen (diagram 3) så är värnplikten den näst mest angivna anledningen 

för emigration. Precis som när det gäller hälsa så är värnplikt något som man kan påverka på 

nationell politisk nivå. Värnplikten är något som många emigranter klagar på i det skriftliga 

materialet, även om det inte alltid är deras huvudanledning att emigrera. 

Men i källkategorin Brev (diagram 2) så nämns inte värnplikt alls som huvudanledning. Detta 

kan bero på att man inte har värnplikt i Amerika och att det därmed aldrig blir ett aktuellt 

ämne att nämna i sitt brev. Det skulle också kunna bero på att det var olagligt att rymma ifrån 

sin värnplikt. Man kunde inte veta vem som skulle läsa ens brev, ofta spreds amerikabreven i 
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hela hembygden. Det kunde bli svårt för emigranten att en dag återvända om alla visste om 

detta opatriotiska lagbrott. 

Äventyrslusta 

Överlag så är äventyrslusta den näst mest angivna anledningen till emigration i materialet som 

jag har analyserat. Äventyrslusta är en av få motivkategorier som är representerade i alla olika 

källkategorier. Att så är fallet skulle kunna indikera att viljan att se världen var en universellt 

accepterad anledning för emigration. 

2.2.3 Huvudanledningarnas fördelning över tid – i procent 

I denna resultatdel så kommer det presenteras hur stor procentuell andel de olika 

motivkategorierna visar sig i materialet under emigrationens olika faser. Vilken fas som ett 

uttalande om emigration hamnar i beror på när emigranten valde att emigrera, inte vilket år 

som uttalandet är ifrån. Precis som i det föregående delkapitlet så har jag utgått från det totala 

antalet och vad de olika motivkategorierna har för procentuell storlek i relation till totala för 

att komma fram till procentfördelningen.  

I denna diakrona redovisning så har jag valt att redovisa resultaten utifrån förbestämda 

tidsperioder som representerar den transatlantiska emigrationens olika faser. Den första fasen 

kallas Pionjärerna 1840-1864 och består av uttalanden från den första vågen av det som 

skulle bli en massemigration. När det gäller avgränsningen i tid så utgår den från det år det 

bestämdes om en kungörelse som gjorde massemigrationen utan särskilt tillstånd möjlig. 

Fasen sträcker sig sedan till det amerikanska inbördeskrigets slut. Den andra fasen heter 

Farmlandet i väst 1865-1889 och består av den tid då emigranterna hade möjlighet att jobba 

med jordbruk och få land av amerikanska staten via Homestead Act.
72

 Vid denna tid så hade 

emigrationen blivit en massindustri med utbyggd infrastruktur och transatlantisk 

ångbåtstrafik. Avgränsningen utgår ifrån amerikanska inbördeskrigets slut till och med då den 

amerikanska odlingsgränsen hade nått till Stilla havet. Det medförde en ny situation gällande 

försörjning för nyanlända emigranter då det tillgängliga jordbrukslandet började ta slut. Den 

tredje och sista fasen kallas Farmer, skogar och fabriker 1890-1914. Under denna tid hade 

möjligheterna och den amerikanska arbetsmarknaden förändrats från att vara 

jordbruksbaserad till att vara industribaserad. I Sverige så hade spänningar mellan stat och 

befolkning vuxit i form av förlängd värnplikt och ökade krav på social/ekonomisk rättvisa 

mellan samhällsklasserna. Det som markerar slutet av denna fas är första världskrigets utbrott. 

                                                 
72 En beskrivning av Homestead Act återfinns i bakgrundsbeskrivningen till  Emigration från Sverige till Amerika 1840-1914 
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I presentationen av fördelningen över tid så kan jag tyvärr inte använda mig av Svenska 

Amerikanaren som källa då emigranterna inte anger i sina inskickade brev när de emigrerade. 

Så grunden för diagrammen är det skriftliga material som ingår i källkategorierna Brev och 

Emigrationsutredningen.  

Diagram 5: Fördelning (%) av uttalade anledningar för emigrationsdasen Pionjärerna 1840-

1864. N=13. 

 
Källa:  Brev (se sid 9), Emigrationsutredningen (1907-1913) 

Diagram 5 visar den procentuella fördelningen av uttalade anledningar för att emigrera under 

massemigrationens första fas som jag kallar Pionjärerna 1840-1864. De flesta uttalade 

anledningar kommer från de källor som ingår i källkategori Brev. Under fasen Pionjärerna 

1840-1864 så framkommer endast uttalanden kopplade till tre motivkategorier. Det är 

uttalanden kopplade till Ekonomi som tar den största delen (61,5%) och resten från 

Politik/Social (23,1%) och Religion (15,4%) dela på. 

Diagram 6: Fördelning (%) av uttalade anledningar för emigrationsdasen Farmlandet i väst 

1865-1889. N=47. 
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Källa:  Brev (se sid 9), Emigrationsutredningen (1907-1913) 

Diagram 6 visar den procentuella fördelning av uttalade anledningar som anges i fasen 

Farmlandet i väst 1865-1889. Ekonomi tar en helt dominerande roll på 80,9% av 

huvudanledningarna för emigration. Fyra motivkategorier (Hälsa, Politik/Social, Värnplikt 

och Äventyrslusta) lägger sig på samma nivå (4,3%). Religion ligger på ungefär hälften 

(2,1%) och det och Familj finns inte med som uttalande i fasen. 

Diagram 7: Fördelning (%) av uttalade anledningar för emigrationsdasen Farmer, skogar 

och fabriker 1890-1914. N=58.  

 
Källa:  Brev (se sid 9), Emigrationsutredningen (1907-1913) 

I diagram 7 så redovisas den procentuella fördelningen av uttalade anledningar att utvandra 

till Amerika för emigranter under fasen Farmer, skogar och fabriker 1890-1914. Även i detta 

diagram så har Ekonomi en avgörande plats med sina 72,4%. Värnplikt och Äventyrslusta 

ligger starkt under denna fas med 10,3% var. Politik ligger ungefär hälften så starkt med 5,2% 

och Religion ligger svagt med 1,7%. Under Farmer, skogar och fabriker 1890-1914-fasen av 
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materialet så är det ingen utvandrare som har angett varken Familj eller Hälsa som anledning 

för emigration. 

2.2.4 Huvudanledningarnas fördelning över tid – procenten översatta till antal 

När det gäller de presenterade diagrammen som visar fördelning över tid (diagram 5, diagram 

6 och diagram 7) så visar de andelar istället för antal. Detta är för att kunna se mönster i vad 

som är procentuellt vanligt att ange för de som emigrerar, hur vissa motivkategorier ökar och 

minskar i relation till totalen. För att få en bredare bild av verkligheten så krävs det också att 

man tittar på antalet (antalet personer) och inte bara andelar (procent). Då materialet inte kan 

berätta för mig vad varje enskild person hade för anledning att emigrera så får jag göra en 

hypotetisk omräkning av det statistiska underlag jag har att tillgå. Det vill säga att räkna om 

de procentenheter som diagram 5, diagram 6 och diagram 7 presenterar till antal. Denna 

omräkning går till på det sätt att diagrammens procentenheter sätts i relation till det antal 

emigranter som emigrerade från Sverige och ut ur Europa under den valda tidsperioden. Jag 

gör i och med användandet av dessa siffror ett antagande att en mycket stor majoritet av de 

som emigrerade från Sverige och ut ur Europa var på väg till Amerika.  

Diagram 8: Fördelning av antal emigranter som lämnade Sverige för ett land utanför Europa 

under faserna Pionjärerna 1840-1864, Farmlandet i väst 1865-1889 och Farmer, skogar och 

fabriker 1890-1914. N=1043343. 

 

Källa:  National Bureau of Economic Research, International Migrations, Volume II: Interpretations, 1931, s289 & Beijbom, Ulf., Mot 

löftets land: Den svenska utvandringen, LTs förlag, Stockholm 1995, s.212 

Diagram 8 redovisar hur fördelningen av antal människor som emigrerade från Sverige och ut 

ur Europa under de tre olika faserna Pionjärerna 1840-1864, Farmlandet i väst 1865-1889 
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och Farmer, skogar och fabriker 1890-1914. I det tidiga skedet av emigration som här 

benämns Pionjärerna 1840-1964 så emigrerade det bara ungefär en tolftedel så många som 

under de kommande två faserna Farmlandet i väst 1865-1889 och Farmer, skogar och 

fabriker 1890-1914.  

Diagram 9: Fördelning antal emigranter som lämnade Sverige för ett land utanför Europa 

under faserna Pionjärerna 1840-1864, Farmlandet i väst 1865-1889 och Farmer, skogar och 

fabriker 1890-1914 utifrån motivkategorier.
 73

 

               

 

Diagram 9 visar vad de tidigare procentuella fördelningarna över tid hade motsvarat för 

                                                 
73 Återfinns i helsidestorlek i Bilaga 3: Huvudanledningarnas fördelning över tid – procenten översatta till antal (Diagram 9) 
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mängd med emigranter om man ser till hur många som emigrerade från Sverige och ut ur 

Europa under fasernas olika tidsspann. Diagrammet visar att det är mycket stor skillnad 

mellan den första fasen och de två efterkommande när det gäller antalet som emigrerade för 

ekonomiska skäl. Det visar att Politik/Social, Värnplikt och Äventyrslusta ökar med tiden. 

Religion växer sig dubbelt så stor efter första fasen och Hälsa visar sig under endast en av 

faserna. 

För att förtydliga: Detta diagram (diagram 9) bör inte ses som en avspegling av det sanna 

antalet emigranter som utvandrande på grund av de olika motivkategorierna. Diagram 9 finns 

alltså med som hjälpmedel för att kunna tolka vad procentenheterna skulle kunna motsvara för 

antal emigranter. Det är ett sätt att försöka få fram information som gömmer sig bakom de 

procentuella siffrorna och diagrammen (diagram 5, diagram 6 och diagram 7). 

2.2.5 Diskussion - Likheter/olikheter mellan källkategorierna över tid 

Samma tankar som uppstår när man studerar diagrammen över de olika källorna uppstår när 

man studerar diagrammen som visar utvecklingen över tid. Varför existerar dessa 

likheter/olikheter? Vad är det som dessa likheter/olikheter kan betyda? Varför just under den 

emigrationsfasen? För att närma mig möjliga svar på dessa frågor så har jag valt att jämföra 

och diskutera de likheter/olikheter som existerar i fasernas olika resultat. 

Ekonomi 

I tidig emigration så är den uttalade ekonomiska aspekten inte lika procentuellt stark som i de 

senare stadierna, men fortfarande överlägset dominerande. Detta stämmer väl överens med 

Beijboms bild i hans bok Mot löftets land där han förklarar att många flyttade just för att 

skapa sig en bättre framtid. Skillnaden mellan dessa människor och de som kom i senare faser 

är att dessa tidiga emigranter ofta var välbärgade och att deras vision om att ”skapa sig en 

bättre framtid” snarare handlade om att behålla sitt överflöd än att de flydde från svält.
74

 

Om man sedan räknar om dessa procent till antal utifrån migrationsstatistik så dyker en 

intressant bild fram. Även om procenten av uttalanden bara skiljer sig 20% mellan Pionjärer 

och Farmlandet i väst så visar antalsdiagrammet att det skulle betyda en ökning på nästan 

2000% när det gäller räknat i antal människor. Detta tyder på att det finns en mycket starkare 

ekonomisk drivkraft för att emigrera efter 1865. Efter 1865 så inträffar det som kallas 

                                                 
74 Beijbom, Ulf., Mot löftets land: Den svenska utvandringen, LTs förlag, Stockholm 1995, s.38 
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nödårsemigrationen som tvingar folk i svält. Det är detta som gör att det då går från 

emigration till massemigration.
75

 

Hälsa 

Det hälsobaserade motivet återfinns endast under fasen Farmlandet i väst.  Att folk därefter 

inte anger detta motiv skulle kunna ligga i förbättrad hälsa i och med nya livssituationer. 

Dock så fanns det även nya livssituationer som förvärrade hälsan för de fattigaste. I 

storstädernas slumområden så spreds sjukdom och död snabbt och hänsynslöst.
76

 Men de allra 

fattigaste och sjuka hade aldrig de ekonomiska resurserna för att ta steget över Atlanten.
77

 

Det skulle också kunna ligga i hur man såg på Amerika. Brev och broschyrer med Amerika 

som ämne brukar lyfta fram landets olika goda aspekter.
78

 En av de som emigrerade på grund 

av hälsoskäl uppger att han har läst om ”milda Florida vid Mexikanska viken” och ser 

Amerika som medicinen för att få ett stopp på de sjukdomar som återkommande har stjälpt 

honom i livet.
79

  

Politik/Social 

Procentuellt så är det i emigrationens tidigaste fas som de politiska anledningarna är som mest 

förekommande. Litteratur om den transatlantiska emigrationen från Sverige betonar de 

idealistiska och politiska anledningarna inom tidig emigration. Att man valde att lämna 

Sverige för ett land man såg som ett ”statsrättsligt och ideologiskt föredöme”.
80

 Brev och 

uppgifter från dessa tidiga emigranter kom att prägla den svenska synen av Amerika.
81

 

Men om man sedan kollar på vad tidernas olika procent skulle motsvara i antal så blir det 

tydligt att antalet som angav att de emigrerade med politiska motiv istället ökar. Samtidigt 

under denna tid då fler fick möjlighet att emigrera så växte den svenska arbetarrörelsen fram 

för att försöka förbättra arbetarklassens livssituationer. Misslyckade strejker (t.ex. storstrejken 

                                                 
75 Beijbom, Ulf., Mot löftets land: Den svenska utvandringen, LTs förlag, Stockholm 1995, s.42 
76 Beijbom, Ulf., Mot löftets land: Den svenska utvandringen, LTs förlag, Stockholm 1995, s.15 
77 Hedenborg, Susanna., Kvarnström, Lars., Det svenska samhället 1720-2006: Bönderna och arbetarnas tid, Studentlitteratur, Lund 

2004, 2006, 2009, s.255 
78 Hedenborg, Susanna., Kvarnström, Lars., Det svenska samhället 1720-2006: Bönderna och arbetarnas tid, Studentlitteratur, Lund 

2004, 2006, 2009, s.255 
79 Emigrationsutredningen, Emigrationsutredningen. Bil. 7, Utvandrarnes egna uppgifter : upplysningar inhemtade genom 
Emigrationsutredningens agenter äfvensom bref från svenskar i Amerika, Nordiska bokh., Stockholm 1908, s.132 
80 Beijbom, Ulf., Mot löftets land: Den svenska utvandringen, LTs förlag, Stockholm 1995, s.34 
81 Beijbom, Ulf., Mot löftets land: Den svenska utvandringen, LTs förlag, Stockholm 1995, s.34 
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1909), förföljelse på grund av fackligt arbete
82

 och i grunden för lågt politiskt inflytande för 

den vanlige arbetaren skapade en grund för emigration.
83

 

Religion 

Precis som Politik/social så är Religion en kategori som i sig har mycket högre procent i 

första fasen till skillnad från de andra faserna. Detta stämmer överens med litteraturen i ämnet 

på det sätt att de religiösa anledningarna får stor plats när det gäller den tidiga emigrationen.
84

 

Dock visar diagrammet med antal att det skulle motsvara ännu fler emigranter i de andra 

faserna men det är inget som litteraturen betonar. Det som betonas i litteraturen är de tidiga 

gruppernas betydelse för framtidens emigranter. Men det nämns i litteraturen att 

religionsfriheten var begränsad fram till 1951 och antyder därigenom att det var en stående 

anledning under emigrationens alla faser.
85

 

Värnplikt 

Att man uttalat emigrerar på grund av värnplikt är något som ökar över tiden enligt 

diagrammen. När man läser i litteraturen så stämmer det överens med den bild som ges. 

Värnplikten påverkade en fattig persons liv mer än vad det påverkade en rik person så när 

biljettpriset över tiden blev lågt nog så tog en del fattiga emigranter chansen att fly innan de 

blev kallade. Värnpliktstiden ökar mot slutet av det undersökta tidsspannet och både 

diagrammen och litteraturen pekar på att detta hör ihop med anledningar att emigrera.
86

  

Att det inte finns några emigranter som har angett exercisen under första fasen kan höra ihop 

med exercisens längd. Det finns emigranter i Emigrationsutredningen som skriver om hur de 

tidigare lägre nivåerna var acceptabla för en vanlig bonde/arbetare men att de senare förhöjda 

längderna blev för mycket.
87

 

Äventyrslusta 

Precis som värnpliktsmotivet så ökar även det uttalade äventyrsmotivet över tiden och är som 

högst i slutfasen. Detta skulle kunna ha en koppling med utbygge av infrastrukturen och 

atlantångarnas intåg på världshaven.
88

 Ihop med äventyrslustan så finns det i många brev även 

                                                 
82 Hedenborg, Susanna., Kvarnström, Lars., Det svenska samhället 1720-2006: Bönderna och arbetarnas tid, Studentlitteratur, Lund 

2004, 2006, 2009, s.255 
83 Beijbom, Ulf., Mot löftets land: Den svenska utvandringen, LTs förlag, Stockholm 1995, s.36 
84 Hedenborg, Susanna., Kvarnström, Lars., Det svenska samhället 1720-2006: Bönderna och arbetarnas tid, Studentlitteratur, Lund 

2004, 2006, 2009, s.254 
85 Hedenborg, Susanna., Kvarnström, Lars., Det svenska samhället 1720-2006: Bönderna och arbetarnas tid, Studentlitteratur, Lund 

2004, 2006, 2009, s.254 
86 Beijbom, Ulf., Mot löftets land: Den svenska utvandringen, LTs förlag, Stockholm 1995, s.28 
87 Emigrationsutredningen, Emigrationsutredningen. Bil. 7, Utvandrarnes egna uppgifter : upplysningar inhemtade genom 

Emigrationsutredningens agenter äfvensom bref från svenskar i Amerika, Nordiska bokh., Stockholm 1908, s.172 
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en tanke om att en dag återvända till Sverige.
89

 Så blandningen av billigare biljetter, långt 

förkortade restider och en mycket större möjlighet att en dag kunna återvända gjorde att 

människor kunde emigrera av andra orsaker än nöd. På grund av emigrationen blev det också 

fler och fler som hade en familjemedlem eller en nära bekant som hade emigrerat, det var 

också en grund som emigranterna anger ihop med äventyrslustan.
90

 

2.2.6 Kritik mot resultatets kategorisering 

När det gäller den här sortens kategorisering av uttalanden så blir det svårt att undvika 

områden som lappar över varandra. Många av kategorierna skulle kunna kallas politiska 

anledningar om man ser till vad som ligger bakom besluten att emigrera. Värnplikt är något 

som staten reglerar och därmed en politisk fråga. Många ekonomiska frågor handlar om 

ojämn fördelningspolitik. Även religion är i det här fallet ett politiskt ämne då religiös 

utövning reglerades till viss del av staten.  

En anledning som ofta nämns är bostad- och åkerlandsbrist. Detta var en förutsättning för att 

kunna reda sig ett eget bo och skapa familj. Liknande anledningar har i mina diagram hamnat 

under Ekonomi med just utgångspunkten att de flyttar för att ha råd att flytta till något eget. 

Men om man ser på anledningen som första steget ur föräldrahemmet/mot att kunna gifta sig 

så kanske det hade varit bättre att kategorisera det som en social anledning, eller kanske under 

Familj. 

En strikt kategorisering som utgår från huvudanledningar gör att uttalanden som är bi-

anledningar hamnar utanför. En mycket stor del av det undersökta materialet innehåller 

utsagor av emigranter där de anger flera anledningar till sin emigration. Tanken om 

emigration är som ett glas som sakta fylls från olika håll, huvudanledningen bör ses som det 

som utgör av en majoritet av innehållet. 
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3. Diskussion 

När det gäller förklaringsmodeller gällande den svensk-amerikanska emigrationen så skriver 

Birgitta Odén följande om uttalade emigrationsmotiv: 

”…de uppgivna motiven behöver inte alltid vara identiska med de verkliga. Individen kan 

vara ovillig att uppge de verkliga motiven. Vidare kan han vara omedveten om vilka 

faktorer i samhället, som influerat på hans beslut.” 

Källa: Kävlemark, Ann-Sofie (red.)., Utvandring: Den svenska emigrationen i historiskt perspektiv,  

Wahlström & Widstrand, Stockholm 1973, s 54 

Jag kan förstå Odéns tanke om att det är riskabelt att endast utgå ifrån emigranternas 

uttalanden när det gäller att finna orsakerna till massemigrationen. Men, vad jag har funnit är 

att i det stora hela så är deras uttalanden inte särskilt främmande från den syn som 

forskningen eller för den delen populärkulturen har av den transatlantiska massemigrationen.  

Min första fråga som jag ämnade att besvara var ”Vad angav emigranterna för 

huvudanledningar för sin transatlantiska utvandring?” och resultaten där bjöd inte på något 

direkt avvikande om man ser till min andra fråga ”Skiljer sig emigranternas uttalanden från 

tidigare forsknings förklaring för emigrationen?”. Det som jag har funnit är att ungefär 7 av 

10 fall är ekonomiska skäl och denna bild stämmer bra med hur det framställs i litteratur.
91

 

Den ekonomiska drivkraften har alltid varit stark, även om den kanske var lite svagare i 

början. I början så drevs relativt rika bönder och välutbildade till Amerika för att garantera sin 

ställning
92

 och senare emigration så drevs fattiga bönder och industriarbetare för att hålla sig 

borta från ihärdig fattigdom och svält
93

. 

Något som är intressant om man ser till diagram 1 (som är ett övergripande diagram över 

emigranternas uttalanden) är att kategorin Äventyrslusta är näst störst. I denna kategorin ingår 

det uttalanden som menar att man emigrerade för att ”se världen” eller liknande. Denna aspekt 

av emigrationen har endast en liten plats eller ingen plats i Beijboms Mot löftets land & 

Drömmen om Amerika och Kävlemarks antologi Utvandring: Den svenska emigrationen i 

historiskt perspektiv. I Norman och Runbloms bok Amerikaemigrationen: i källornas 

belysning så skriver man ”Inte så få lockades också till Amerika av ren äventyrslystnad eller 

av lusten att pröva något nytt”
94

 men sedan så ges det inte något större utrymme någonstans i 

boken. Man pratar förvisso rätt mycket om amerikafeber på olika sätt, bland annat som en 
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vilja efter något äventyrligt, men man tar aldrig upp det i den utsträckning som det är 

representerat i emigranternas uttalanden. Något som jag däremot anser blir representerat i den 

mån som det representeras i mitt undersökta material är de andra ”större” kategorierna 

Politik/Social och Värnplikt. De inte bara nämns utan ges till skillnad från Äventyrlusta egna 

kapitel och förklaringar i de få standardverk om emigrationen som finns. 

Jag har även sökt svaret på frågan ”Skiftade huvudanledningarna under den transatlantiska 

emigrationens olika faser?” och funnit en bild som även där stämmer rätt så bra med hur 

emigrationen ändrar sig över tid. Det finns alltid en procentuell överväldigande grupp med 

ekonomisk grund för sin emigration men mitt material speglar de andra delarna också. Att i 

början så var det en större procentuell grupp idealister som emigrerade av politisk eller 

religiösa orsaker. Sedan kom svältåren och Amerikas löfte om land, då tog ekonomin som 

allra störst plats i statistiken. Mot slutet så var det så billigt att och enkelt att bege sig så de 

som ville se världen kunde göra det och det visar sig i diagrammen. Det visar också att den 

ökade värnplikten gjorde att fler emigrerade av den orsaken.  

Om man kollar i de verk om emigrationen som finns och jämför då med diagram 9 som visar 

ett hypotetiskt antal över hur många som emigrerade av vilken orsak så visar det sig att en 

sådan sak som religion fördubblas i antal efter första fasen. Men om man ser till litteraturen 

och när de religiösa motiven poängteras så är det i den allra tidigaste emigrationen som det 

lyfts fram. Så där ser man något som ökar i mängd men som faller bort i böckerna i förmån 

till den gigantiska emigrationen med ekonomisk grund. 

En aspekt som varken återfinns i mitt material eller i litteraturen är frågan om familj och 

familjeförhållanden. Det finns många emigranter som talar eller antyder om dåliga 

hemförhållanden på olika sätt men det finns väldigt få emigranter som anger dessa som en 

anledning att emigrera. Är det på grund av skam? Omöjligheten att återvända om man sa det 

rakt ut? Samma sak gäller familjeutvandring. För mig är det underligt att jag inte har sett en 

enda som uttalar som om att de emigrerade för att de var ett barn utan en talan i en familj som 

utvandrade. Det skulle i och för sig kunna ha en förklaring i att det i de allra flesta fallen var 

familjeöverhuvudet som uttalade sig i dessa frågor, fru och barn skulle tiga. Jag har en stark 

känsla av att familjen är den stora gömda kategorin när det gäller anledning för emigration. 
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4. SAMMANFATTNING 

Syftet med den här uppsatsen är att studera och klargöra vad för sorts huvudanledningar som 

de transatlantiska emigranterna anger och hur de är fördelade i mängd. Syftet är även att 

jämföra om tidigare forskning om emigrationens orsaker under dess olika faser stämmer 

överens med det som emigranterna själva anger.  

Det som framkommer är att ekonomiska dragningsfaktorer är den absolut vanligaste 

anledningen för utvandring (ungefär 70-80% av emigranterna svarade det). Detta är något 

som visar sig lika starkt i alla undersökta källor och faser av emigrationen. De andra 

motivkategorierna som har representerats i arbetet är Familj, Hälsa, Politik/Social, Religion, 

Värnplikt och Äventyrslusta. När det gäller dessa motivkategorier så är de mer skiftande över 

tid än vad motivkategorin Ekonomi är. Exempel är motivkategorierna Värnplikt och 

Äventyrslusta som växer mer och mer i antal (se diagram 8) över tid till skillnad från 

motivkategorin Familj som bara visar sig under en av emigrationens faser. 

Det som resultatet pekar på är att de angivna huvudanledningarna stämmer till stor del 

överens med den bild som tidigare forskning har haft gällande emigrationen och dess 

dragningskrafter. De motiv som litteraturen skriver om har alla återfunnits i emigranternas 

skriftliga huvudanledningar.  

Även tidsaspekten, vilka anledningar som angavs under vilken fas (diagram 5, 6 och 7), är 

också till stor del samma bild som litteraturen ger. Dock bör man ha i åtanke att antalet 

huvudanledningar som är grunden för diagram 5 (Pionjärerna 1840-1864) är väldigt lågt i 

jämförelse med de andra fasernas diagram. I jämförelsen av källkategorier (diagram 2, 3 och 

4) så blev det en del intressanta resultat som är värda att diskutera. Till exempel att ingen hade 

angett något religiöst motiv för sin emigration i Svenska Amerikanaren som var känd för sin 

koppling till religiös debatt eller att det var i Emigrationsutredningen det var minst antal 

procent med politiska/sociala anledningar för emigration.  

Fortsatta studier i ämnet skulle kunna kompletteras med ett större antal källor. Det finns en 

del hembygdsforskning som innehåller utfrågning av emigranter från olika delar av Sverige 

om deras anledning att emigrera. Det finns ett stort antal svensk-amerikanska tidningar på 

mikrofilm på Kungliga Biblioteket. KB kommer att digitalisera dessa tidningar under 2014 

och göra det möjligt för studier över hela landet. Liknande material skulle kunna vara mycket 

användbart för att skapa en större inblick i emigranternas motiv för att utvandra. 
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Studierna av materialet gjorde det tydligt för mig att många emigranter har flera anledningar 

till att emigrera som ofta samverkar för att skapa det slutgiltiga emigrationsbeslutet. Ett 

redovisningssätt där man får med alla de olika anledningar som varje emigrant anger utan att 

det för den sakens skull gör att de emigranter med få anledningar får mindre plats i resultatet 

vore ett sätt att utveckla och förbättra studiet av emigranter uttalade anledningar för 

emigration. 
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Bilaga 1: Emigrationsutredningens brev till svenska emigranter i Amerika 
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Bilaga 2: Onkel Olas (Frans Albin Lindström) uppmuntran till insändare. 
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Bilaga 3: Huvudanledningarnas fördelning över tid – procenten översatta till antal (Diagram 9) 

 


