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Abstract 
 
The purpose of this essay is to test earlier migration theories by study the emigration from 

Gunnarskog during three peak years. Analyse whether the emigration from Gunnarskog 

reflects the international, national and regional trends that previous research shows by using a 

comparative method, and then test which theory is applicable on Gunnarskog. To achieve this, 

a demographic description of the emigrants has been made. The main focus of the study is on 

the emigration to America but it also includes the emigration to Norway.  

 

Gunnarskog's emigration does not differ significantly from the international or national 

emigration, nor the regional one. Ostmark had earlier a more extensive emigration than 

Gunnarskog, but Gunnarskog has a larger overall emigration to America than Ostmark. 

 

Regarding the emigration to Norway, it follows the same trends as the emigration to America 

except that there was a majority of women among the emigrants to Norway, which is contrary 

to the statistics of emigrants to North America. 

 

Everret Lee's theory of push and pull factors and intervening obstacles can be applied on the 

emigration from Gunnarskog prestented in this essay. The other theories presented in this 

study becomes too advanced as an examination of a number of other variables was required in 

order to accommodate them. Furthermore, Everett Lee's theoretical model places no major 

demands on either mathematical, psychological or sociological knowledge, which makes the 

theory manageable for a larger audience. This makes it better suited for simpler studies and as 

a general explanatory model for migration. The disadvantage of Lee's model is that it in some 

cases can be somewhat simplified, which becomes clear when trying to define how important 

each push and pull factor has been in relation to each other. 
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1 Introduktion	
 

I Värmlands djupa skogar där två sjöar möts, kan du en tidig morgon skymta kyrkspiran 

genom morgondimmans dis. Sjön agerar spegel när Gunnarskogs kyrka reser sig ur dimman. 

Kyrkan har i så många år varit den centrala mötesplatsen i denna långtgående dalgång som 

omfamnar sjöarna och Gunnarskog.1 Höjder och platåer med ofta branta sluttningar möter den 

som blickar utöver Gunnarskogs horisont. Med enstaka kullar och tvärgående sprickdalar som 

bryter av denna något enformiga gränslinje där jord, sjö och himmel tycks mötas.2   

 

Denna romantiserade beskrivning är hämtad från en tidig morgon när våren övergår till 

sommar. Det är svårt att med denna bild i tankarna förstå att tusentals människor valde att 

lämna denna bygd för bara drygt hundra år sedan.  

 

Gunnarskog drabbades hårt av emigrationsåren 1850-1930, kanske hårdare än någon annan 

socken.3 Men vilka var dessa människor som valde att emigrera? Det är en av frågorna denna 

studie ska försöka besvara. 

 
 
 
1.1 Syfte och frågeställning 

Inte bara i Gunnarskog valde människor på 1800- och början på 1900-talet att år efter år korsa 

Atlanthavet i hopp om ett bättre liv. Emigrationen till Amerika var ett internationellt fenomen, 

och hela 40 miljoner emigrerade från Europa mellan 1850-1913. Gunnarskogs geografiska 

belägenhet gör den intressant att studera. Socknen gränser till Norge där emigrationen till 

Amerika började tidigare än i Sverige, vilket skulle kunna påverka emigrationen från 

Gunnarskog. Samtidigt ligger Gunnarskog i Värmlands län som hade en omfattande 

emigration till Amerika och mängden emigranter ökar sannolikheten för att få ett mer reliabelt 

resultat. Trots att detta är en mikrohistorisk studie av ett mycket litet geografiskt område 

bidrar denna studie med en liten pusselbit till stora pusslet; den internationella 

emigrationsforskningen.  

 

                                                
1 Uppsatsförfattarens egna beskrivning 
2 Olsson, Anders, Flodquist, N. Julius & Lindow, Lars A. (red.) (1962), En bok om Gunnarskog, s. 24 
3 Emigrationsutredningen (1908). Emigrationsutredningen. Bil. 8, Bygdeundersökningar, 2, Jösse härad i 
Värmland. Stockholm: Fritze. s. 32 
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Studiens syfte är att testa tidigare migrationsteorier. För att uppnå detta har jag valt att studera 

Gunnarskog under tre toppår, och genom en komparativ metod testa om emigrationen från 

Gunnarskog återspeglar de nationella och regionala trender som tidigare forskning visar. För 

att uppnå detta krävs en demografisk beskrivning av emigranterna. För att komma fram till 

vilka år emigrationen var störst, har en sammanställning av samtliga emigranter mellan 1850-

1930 gjorts. Utifrån denna sammanställning har sedan toppåren filtrerats fram, med vikt på 

amerikaemigrationen. Följande år kommer i fortsättningen refereras till som toppår: 1869, 

1882 och 1902. Studien utgår från följande frågeställningar:  

 

• Vilka emigrationsteorier kan appliceras på Gunnarskogs emigration?  

• Hur ser den sociala strukturen ut bland emigranterna?   

• Följer Gunnarskogs emigration regionala (Östmark) eller nationella trender (Sverige)? 

• Påverkas Gunnarskog av Norska influenser likt andra gränsområden? 

 

1.2 Tidigare forskning 

Emigrationen till Amerika på 1800- och 1900-talet är väl beforskad. Inte bara med ett svenskt 

perspektiv men även ett europeiskt, eftersom mer än 40 miljoner människor emigrerade till 

Amerika mellan 1850-1913. Enligt en studie av professor i ekonomisk historia Timoth J 

Hatton och professor i ekonomi  Jeffrey Williamson så drabbades länder som Norge, Sverige, 

Italien och Irland hårt emigrationen till Amerika. Majoriteten av emigranterna var mellan 15-

40 år och 64% av alla emigranter mellan 1851-1910 var män. Utöver detta var den typiska 

emigranten singel och utan någon profession vilket gjorde resan billigare i jämförelse med en 

familj. Samtidigt som en outbildad emigrant hade lite investerat humankapital i hemlandet 

och därmed lättare att lämna landet.4 Som nämnt var Sverige ett av de länder i Europa som 

drabbades hårt av massemigrationen, så hårt att nästintill en tredjedel av Sveriges befolkning 

emigrerade under en period på knappt hundra år, vilket är anmärkningsvärt.5 Att en sådan 

mängd människor beslutade att lämna landet var inget positivt sett ur ett politiskt och 

ekonomiskt perspektiv. Emigrationen fråntog jordbruket välbehövlig arbetskraft och 

försvarspolitiskt var det oroväckande att många undandrog sig värnplikten. I ett försök på att 

                                                
4 Hatton, T., & Williamson, J. (1994). What Drove the Mass Migrations from Europe in the Late Nineteenth 
Century? s. 533-559.  
5 Kälvemark, Ann-Sofie (red.) (1973). Utvandring: den svenska emigrationen till Amerika i historiskt perspektiv. 
s. 9 
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motverka den pågående emigrationen tillsattes 1907 emigrationsutredningen under ledning av 

statistikern Gustav Sundbärg.6  

 

Denna utredning resulterade i ett betänkande på 900 sidor uppdelat i fyra avdelningar 

Statistisk historik öfver Sverige sedan 1750, Statistisk öfversikt öfver de olika länen, 

Utvandringen och utvandringslagstiftiningen och Utvandringens orsaker samt åtgärder för 

dess inskränkande. Sundbärg lade stort fokus vid jordbruket och menar att den till antalet 

stora emigrationen från jordbruksområden berodde på att arbetsförhållandena inom jordbruket 

var undermåliga och att industrins snabba expansion bromsade emigrationen något.7 

 

Det skulle sedan dröja närmare femtio år innan intresset för emigrationen inom svensk 

historieforskning väcktes till liv igen. Och på 1960-talet inleddes ett stort forskningsprojekt 

vid Historiska institutionen i Uppsala. Projektet hade som målsättning att vetenskapligt 

undersöka, analysera och kartlägga den svenska emigrationen till Amerika.8 En 

sammanfattning av projektet gavs ut i bokform 1976 med titeln From Sweden to America. 

Boken belyser inledningsvis den teoretiska emigrationsforskningen efterföljt av en 

kronologisk redogörelse av emigrationen. I resultatet kan tre vågor av emigration påvisas, där 

den andra vågen mellan 1879-1893 är den mest omfattande perioden för hela riket. Över 40 % 

av alla som emigrerade under emigrationsperioden på 80 år gjorde detta under den andra 

vågen. Vidare beskrivs en geografisk spridning, emigranternas sociala struktur, orsaker till 

emigrationen, transportsektorns betydelse samt återinvandringen och sedan situationen för de 

svenska emigranterna när de anlänt Amerika.9 

 

Bara dryga sex mil norr om Gunnarskog ligger Östmark. 1971 publicerades en mycket 

omfattande studie om just Östmark, författad av sociologen Carl-Erik Måwe. Studien är 

sociologisk inriktad och beforskar emigranternas anpassningsprocess i Amerika. Mycket vikt 

läggs vid religion och kyrkans roll som mötesplats och anpassningsinstrument. Men även hur 

emigranternas förväntningar till Amerika innan ankomst och den verklighet de möttes av 

påverkade anpassningsprocessen. En stor besvikelse präglade många emigranters upplevelse 

                                                
6 Sundbärg, Gustav (1913). Emigrationsutredningen Betänkande i utvandringsfrågan och därmed 
sammanhängande spörsmål. s. XI – XII och s. 3 
7 Kälvemark, Ann-Sofie (1972). Reaktionen mot utvandringen: emigrationsfrågan i svensk debatt och politik 
1901-1904 s. 223 
8 Kälvemark, Ann-Sofie (red.) (1973). Utvandring s. 9 
9 Runblom, Harald & Norman, Hans (red.) (1976). From Sweden to America: a history of the migration.  
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av det nya landet och försvårade även acklimatiseringsprocessen. Måwes studie inleds med ett 

kapitel om Östmarks emigrations omfattning och utbredning, regionala fördelning samt 

emigranternas yrken och det är detta kapitel som är av störst intresse för denna uppsats.10  

 

Anmärkningsvärt för just Östmark är att massemigrationen tog fart långt tidigare än på andra 

platser i Sverige. Troligen på grund av socknens närhet till Norge och sannolikheten för att 

den tidiga emigrationen i Norge har påverkat Östmark är därför stor.11 Östmarks emigration 

gick som i likhet med Sverige på nationell nivå i tre vågor. Det som dock skiljer sig för 

Östmarks del är att den första vågen 1861-1870 är den mest omfattande 

emigrationsperioden.12 För Sveriges del däremot är det som nämnt ovan den andra vågen som 

är den mest omfattande.  

 

Den trend som präglar Sverige med övergång från familjeemigration till individuell 

emigration kan även ses i Östmark. Familj och by emigrationen präglar den perioden fram till 

1890-talets början där en vändning sker och familjeemigrationen får ge vika för den 

individuella emigrationen som fortsättningsvis blir det mest förekommande sättet att 

emigrera. Viktigt att påpeka är att det ena inte utesluter det andra utan dessa olika former för  

emigration sker parallellt men viktat åt olika håll under olika perioder. Under den tidigare 

fasen av familj och by emigration är dessutom könsfördelningen mycket jämnare än den 

senare fasen som präglas av individuell emigration.13  

 

Historiker Ulf Beijbom har profilerat sig som en av de främsta experter av den svenska 

emigrationen till Nordamerika14 och gav 1995 ut boken Mot löftets land som på en lättfångad 

nivå belyser den svenska emigrationens orsaker, förlopp och konsekvenser.  

 

I kölvattnet av den senare delen av 1900-talets omfattande migrationsforskning gavs boken 

Utvandring ut 1973. Boken är en antologi och redigerad av historikern Ann Sofie Kälvemark 

som motiverar tillkomsten av denna på följande sätt; ”tillkomsten av denna bok motiveras 

                                                
10 Måwe, Carl-Erik (1971). Värmlänningar i Nordamerika 
11 Måwe, Carl-Erik (1971). Värmlänningar i Nordamerika s. 47 
12 Måwe, Carl-Erik (1971). Värmlänningar i Nordamerika s. 48 
13 Måwe, Carl-Erik (1971). Värmlänningar i Nordamerika s. 54 
14 Nationalencyklopedien, Ulf Beijbom 
https://www-ne-se.bibproxy.kau.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ulf-beijbom [Hämtad 2020-01-25] 
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därför främst av en önskan att i överskådlig och tämligen lättillgänglig form så allsidigt som 

möjligt presentera de senaste årens forskningsresultat för en större publik.”15  

 

Författaren Magnus Västerbro gav 2018 ut boken Svälten – Hungeråren som formade Sverige. 

Ett populärhistoriskt verk som är en modern och spännande framställning av åren 1867, 1868 

och 1869. Västerbro skildrar tillvaron i Sverige under dessa krävande år. Boken är dock inte 

ett resultat av författarens egna historieforskning utan han har lutat sig mot andras forskning, 

komprimerat och förenklat den något, men även kompletterat detta med egna nedslag i det 

bevarade källmaterialet.16  

 

Boken berättar de svagaste i samhällets historia. Hur nödhjälpen inte gavs de som behövde 

den mest utan de som med säkerhet kunde betala tillbaks senare. 1867 det kalla året, 1868 det 

torra året och 1869 det svåra året skapade tillsammans en katastroftid Sverige. Periodens 

första år är det år som har beforskats och skildrats mest. Dock är det de två senare åren som 

var det mest katastrofala sett till antal döda och blev en katalysator som satte fart på 

emigrationen.17  

 

Författaren lyfter fram push och pull faktorer som förklaring till emigrationen, och att nödåren 

utgjorde en viktig roll som push faktor i svenskarnas emigration till Amerika. Vidare 

förtydligas att detta inte var den enda orsaken och kanske inte heller den grundläggande. Men 

att dessa år av missväxt och svält var droppen som fick bägaren att rinna över och därmed 

satte fart på emigrationen. Den snabba uppgången av emigranter för just dessa år i statistiken 

styrker detta påstående. Västerbro hänvisar även till emigrationsutredningen där emigrerade 

svenskar får förklara sina personliga orsaker till emigrationen. I dessa berättelser lyfts i många 

fall nödåren upp, och de orättvisor och den fruktansvärda misär som präglade en stor del av 

den svenska befolkningen.18 

 

Böckerna Värmlänningar i rörelse och Naboliv och är två böcker som beskriver emigrationen 

till Norge. Förstnämnde boken är skriven av historikern Peter Olausson och för sistnämnde är 

samma Olausson redaktör. Boken Naboliv är ett gränsöverskridande verk där berättelser från 

                                                
15 Kälvemark, Ann-Sofie (red.) (1973)  s. 9 
16 Västerbro, Magnus (2018). Svälten: hungeråren som formade Sverige s. 389-390 
17 Västerbro, Magnus (2018). Svälten s. 13 
18 Västerbro, Magnus (2018). Svälten s.293 
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både de norska och de svenska arkiven presenteras. Amerikaemigrationen hade börjat tidigare 

i Norge än i Sverige och lämnat ett vacuum efter sig på arbetsmarknaden i vissa områden. Till 

dessa områden flyttade ofta svenskar och ägnade sig till stor del åt jordbruksrelaterade 

arbeten, byggnad och stensprängning.19  

2 Metod		
 

2.1 Källor och Källkritik 

Källmaterialet är uteslutande hämtad från Emiwebs arkiv emigranter registrerade i svenska 

kyrkoböcker. Emiweb är en internettjänst med digitaliserade arkiv som är framtaget i 

samarbete mellan bland andra Ålands emigrantinstitut, Swenson swedish immigration 

research center, Norsk utvandrermuseum, Göteborgs emigranten, Svenska emigrantinstitutet 

Växjö och Kinship Center. Sistnämnda beskriver sin verksamhet enligt följande:  

 

”Kinship Center arbetar med att, historiskt och nutida material insamlas och dokumenteras. 

Materialet skall göras tillgängligt för forskning på alla nivåer”.20 Materialet är huvudsakligen 

bestående av emigranter.  

 

Emiwebs arkivmaterial är digitaliserat och innehar en sökfunktion vilket gör det möjligt att 

filtrera fram uppgifter på emigranter utifrån namn, församling, utflyttningsår med mera. 

Uppgifterna om varje enskild emigrant är detaljerad och består av namn, födelsedatum, 

födelseförsamling, födelse län, kön, ålder vid emigrationstillfället, civilstånd, yrke, 

utflyttningsförsamling, utflyttningsort, destinationsland och ensam eller familj emigration.  

 

I Gunnarskogs fall är Emiwebs arkiv mycket utförligt och består av en översikt över 

emigranter för hela emigrationsperioden mellan 1850-1930. 

 

Emiwebs databas är som nämnd ett digitaliserat arkiv över emigranter i svenska kyrkoböcker. 

I denna digitaliseringsprocess har en tradering skett och den mänskliga faktorn kan ha gjort att 

information om vissa emigranter har förlorats på vägen eller är felaktiga. Samma sak gäller 

den sammanställning uppsatsförfattaren har gjort. För över 500 emigranter har det antecknats 

                                                
19 Olausson, Peter (1997). Värmlänningar i rörelse: några anteckningar om migrationsrörelser, 
migrationsforskning och källor till migrationsforskningen avseende Värmland från 1500-talet fram till våra 
dagar, med tonvikt på emigrationen till Amerika. s. 29-31 
20 Kinship Center: http://kinshipcenter.se/om-kinship/ [Hämtad 2020-01-25] 
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namn, ålder, kön, civilstånd, yrke, ensam/familj emigration, utflyttningsår, utflyttningsdatum 

och emigrationsland. Inga större matematiska kunskaper krävs för att snabbt se att det rör sig 

om en stor mängd information och att något kan ha missats eller antecknats på fel ställa är inte 

otänkbart. Jag vill ändå hävda att sannolikheten för att detta skulle ha någon betydande 

påverkan på resultatet är ytterst liten.  

 

I övrigt är ursprungsmaterialet i omedelbar närhet till händelserna och är en redovisning av 

församlingarnas emigranter, min bedömning är att ingen hade något att vinna på att fabricera 

eller utesluta emigranter. De antecknade emigranterna kan också spåras i andra arkiv då de 

antecknats med både namn, födelsedatum, födelselän och födelseort vilket ökar källvärdet 

ytterligare.  

 

Något som däremot är viktigt att lyfta fram är den oregistrerade emigrationen som har 

förekommit. Gustav Sundbärg beräknade den oregistrerade emigrationen till 20% på 1860-

talet, 10% 1880-1882 och 8% 1894-1900. Sundbärgs beräkningar har fått kritik av senare 

forskare.21  

 
2.2 Avgränsningar 

En studie över samtliga emigranter i Gunnarskog för en period på 80 år skulle vara för 

omfattande för en studie på denna nivå, och en avgränsning har krävts för att göra materialet 

hanterbart. Avgränsningen har gjorts till tre stycken toppår räknat till antal emigranter med 

betoning på Amerikaemigrationen. De utvalda åren är 1869, 1882 och 1902 och valdes ut 

enligt den urvalsprocess som beskrivs i syftet (s.2). Motiveringen till just en toppårsstudie är 

att det under dessa år emigrerade en stor del människor och bildar ett större statistiskt 

grundlag och därmed gör dessa år mera representativa än övriga år med färre emigranter.  

 

2.3 Tillvägagångssätt 

Studiens ansats är av det demografiska slaget där resultaten redovisas med kvantitativa och 

komparativa metoder.  

 

En demograf studerar födslar, dödsfall, flyttningar men även familjebildning och upplösning 

av parförhållanden. I boken Demografins grunder har författarna definierat demografens 

                                                
21 Runblom, Harald & Norman, Hans (red.) (1976). From Sweden to America s. 87 
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uppgift som att studera händelser som inträffar och hur dessa hänger ihop med olika 

beteenden. 22 

 

”Migration is becoming the most important branch of demography, just as fertility has 

dominated the scene for 80 years or so and the mortality did before that.”23 Detta citat är 

hämtad från artikeln Historical Studies av T. H. Hollinsworth som plublicerades 1970. Om 

migrationsfrågan än i dag (2019) anses vara den viktigaste demografiska grenen kommer inte 

vidare diskuteras här. Dock är migration ett fenomen som ständigt diskuteras i media i dag 

och som alltid funnits i någon utsträckning historiskt och troligen kommer det även vara så i 

framtiden. Vilket motiverar denna studies demografiska ansats med inriktning på migration. 

 

Denna studie söker efter sambandet mellan demografiska beteenden som sociala strukturer, 

ålder-, kön- och civilståndsfördelning samt familjekopplingar och emigrationsbenägenhet för 

människor i Gunnarskog. För att i nästa skede kunna testa tidigare migrationsteorier på 

Gunnarskog. 

 

Vad beträffar frågan sociala strukturer har alla emigranter uppgett sin yrkestitel. Utifrån dessa 

yrkestitlar blir det tydligt vilket samhällsskikt emigranterna tillhör, det utmanande är dock att 

alla titlar inte är kopplade till något yrke. Exempel på detta är, son, dotter, broder, fru, 

hemmadotter eller arrendatorson. Son, dotter broder är exempel på titlar som är relativt 

intetsägande, hemmadotter eller arrendatorson däremot antyder i större utsträckning vilket 

sociala skikt de tillhör. För att få ett så rättvist resultat som möjligt har en uppdelning av 

titlarna skett. Och resultaten kommer därför presenteras i två delar, de titlar som är direkt 

kopplade till ett yrke och de som inte är det.  

 

Värt att förtydliga är även att undersökningen har utgått från antal registrerade emigranter. 

Detta är av betydelse då det kan finnas emigranter som har återvänt och emigrerat igen. Med 

andra ord kan detta vara en felkälla. Och antal registreringar behöver nödvändigtvis inte vara 

detsamma som antal emigranter.   

 

                                                
22  Dribe, Martin & Stanfors, Maria (2005). Demografins grunder. s. 5 
23 Kälvemark, Ann-Sofie (red.) (1973). Utvandring s. 15 
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2.4 Teoretisk perspektiv 

Migrationsforskningen har intresserat flertalet vetenskapliga discipliner, vilka också har 

försökt förklara orsakerna till migration. I detta kapitel kommer jag redovisa några av de 

teoretiska perspektiv som applicerats på migrationsforskningen genom tiderna. Detta 

teoretiska kapitel syftar till att skapa en översikt över det teoretiska forskningsläget, för att 

senare kunna dra slutsatser om vilka teoretiska perspektiv som går att applicera på 

emigrationen från Gunnarskog. Studien kommer därför avslutas med en teoretisk diskussion 

kopplat till emigrationen, där avslutningsvis en eller flera teorier kommer föredras.  

 

2.4.1 Tidiga migrationsteorier 

Ernst Georg Ravenstein, en engelsk statistiker som under 1800-talets senare hälft 

introducerade världen för sin migrationsforskning, har genom strukturiakttagelser konstruerat 

en rad lagar för att förklara flyttningsrörelsers orsaker. Vilka också vid senare prövningar 

visat sig vara hållbara. I och med detta lyfts Ravenstein fram som en pionjär inom den 

internationella migrationsforskningen. Ravensteins lagar innebär bland annat att migration 

alltid är mest förekommande bland åldrarna 15-30 år, att kvinnor alltid är mer rörliga än män 

samt att migrationen oftast sker över korta avstånd. Ytterligare strukturella observationer som 

Ravenstein presenterade i sina lagar var att migrationen huvudsakligen gick från områden 

med en mindre utvecklad industri och näringsliv till områden med en högre grad av 

utveckling, ensamstående flyttar i större utsträckning än personer som tillhör en familj samt 

att alla flyttningsströmmar möts av en motström av betydelsefull art.24    

  

                                                
24 Kälvemark, Ann-Sofie (red.) (1973). Utvandring: den svenska emigrationen till Amerika i historiskt 
perspektiv s. 22-24 
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2.4.2 Demografisk perspektiv 

Everett S. Lee anses vara den första demografen i efterkrigstiden efter andra världskriget som 

har försökt skapa en omfattande förklaringsmodell till migration. Lee bygger sin modell 

utifrån fyra komponentgrupper:  

 

1 Faktorer kopplade till ursprungsområde 

2 Faktorer kopplade till mottagarområdet 

3 Mellankommande hinder 

4 Personliga faktorer 

 

Bild 1. Everret Lee´s förklaringsmodell. 

 
Källa: Runblom, Harald & Norman, Hans (red.) (1976). From Sweden to America: a history of the migration. 

Uppsala: Acta Univ. Upsaliensis s. 47 
 

Enligt Lee så har både ursprungsområde och mottagarområde var sin uppsättning positiva och 

negativa faktorer. De positiva faktorerna kopplade till ursprungsområdet håller tillbaks 

utflyttningen medan de positiva faktorerna kopplade till mottagarområdet har en lockande 

effekt. De negativa faktorerna däremot fungerar kontraproduktivt mot de positiva faktorerna.  

Mellan ursprungsområdet och mottagarområdet finns det mellankommande hinder vilka också 

är av betydelse för migrationsströmmen.25 Lee´s modell förenklas i bland till att prata om 

push och pull faktorer. Kritik har dock riktats mot denna teoretiska förklaringsmodell då en 

deduktiv metod har använts. Och att det med den omfattande migrationsforskning som 

gjordes på 1970-talet i de nordiska länderna inte kunde styrka Lee´s hypoteser.26 

                                                
25 Runblom, Harald & Norman, Hans (red.) (1976). From Sweden to America: a history of the migration s. 46-47 
26 Kälvemark, Ann-Sofie (red.) (1973). Utvandring s. 30-32 
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Ekonometriker har senare byggt vidare på Lee´s modell. En sådan är Thorvald Moe som 1970 

med stor framgång skapade en ekonometrisk modell vilken bygger på förväntade 

inkomstskillnader mellan angivarlandet och mottagarlandet samt tillgången på unga 

potentiella flyttare. Moe har med mycket goda resultat applicerat sin modell på den norska 

migrationen 1873-1914.27 Sune Åkerman, professor i historia anser att Moe var betydande 

inom migrationsforskningen och att hans kombination av teori och tekniska tillvägagångssätt 

”har slagit in på en väg, som sannolikt kommer att förnya det historiska migrationsstudiet”28 

Moe besitter stora kunskaper på det tekniska planet och har med en stor mängd statistik prövat 

sina teorier. Den kritik som riktats mot Moe är hans frånvarande av källkritisk diskussion av 

sitt statistiska källmaterial, men även svårigheten av att transformera psykologiska faktorer till 

mätbara variabler.29 Sistnämnda leder oss in på nästkommande delkapitel; Sociologiska och 

psykologiska perspektiv.  

 

2.4.3 Sociologiskt perspektiv 

Utifrån ett sociologiskt perspektiv inom migrationsforskningen hävdar den kanadensiska 

forskaren J.J Mangalam att det är orealistiskt att studera människorna som enskilda individer 

då de ingår i en socialiseringsprocess där migrationen studeras utifrån samspelet mellan de 

sociala strukturerna i angivarområdet, migrationsmassan och mottagarområdet. Mangalam 

presenterar en modell som har fått kritik för frånvarande av möjligheter för metodisk 

tillämpning.30 Ett forskarteam bestående av forskarna Åkerman, Johansson och Cassel har 

däremot gjort ett försök att skapa en metod och strukturanalys utifrån ett sociologiskt 

perspektiv. Forskarteamet har lutat sig mot en migrationsmodell presenterad av en holländsk 

sociolog vid namn Ellemers.31  Ellemers modell är fokuserad kring fyra begrepp som i sin tur 

är uppdelade i variabler och söker analysera migrationsbeslutet.32  

 

 

 

 

                                                
27 Kälvemark, Ann-Sofie (red.) (1973). Utvandring s. 32 
28 Kälvemark, Ann-Sofie (red.) (1973). Utvandring s. 32 
29 Kälvemark, Ann-Sofie (red.) (1973). Utvandring s. 36-39 
30 Kälvemark, Ann-Sofie (red.) (1973). Utvandring s. 40 
31 Kälvemark, Ann-Sofie (red.) (1973). Utvandring s. 42 
32 Runblom, Harald & Norman, Hans (red.) (1976). From Sweden to America s. 66 
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Tabell 1: Ellemers sociologiska modell 

Begrepp Variabler 

 

 

Structural strain 

Yrkesgrupp 

Familjestorlek 

Ålder 

Civilstånd 

Kön 

 

Migration offer 

 

 

By (rote) 

 

Personal structure 

 

Läskunnighet (graderad) 

Flyttat antal gånger 

 

Social control 

 

Inskrivning 

Födelselän 

Källa: Runblom, Harald & Norman, Hans (red.) (1976). From Sweden to America: a history 

of the migration. s. 66 

 

I variabeln yrkesgrupp kan skillnad mellan jordägare och egendomslösa spåras, men även 

yrkesskickliga som exempelvis hantverkare och övriga. Variablerna ålder och civilstånd är 

direkt kopplade till personens fas i livet. Läskunnighet återspeglar egenskaper i 

personlighetsstrukturen. Antal tidigare flyttningar har kopplats till personlighetsstruktur då 

detta kan vara en indikation på att individen har svårt att anpassa sig. Det har påvisats ett 

samband mellan flyttningar från ett bestämt område och informationsmängden från olika 

destinationsområden och nya flyttningar, vilket motiverar by/rote som variabel för 

migrationserbjudande. En persons inskrivning i husförhörslängden som variabel för social 

kontroll är relevant då individen förväntas reagera starkare på ett socialt tryck än en 

nyinflyttad individ.33 

 

Uppsalaprojektet kunde utifrån denna modell och en dataklyvningsteknik känd som AID 

(automatic Interaction Detector) påvisa en rangordning mellan de ovanstående begreppen och 

variablerna i förhållande till vad som var av störst vikt vid ett migrationsbeslut. Av mest 

                                                
33 Runblom, Harald & Norman, Hans (red.) (1976). From Sweden to America s. 66-67 
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avgörande betydelse var ålder och civilstånd. Yrkesgrupp och familjestorlek kommer in på 

nästa nivå. Intressant här är att samtliga är kopplade till begreppet structural strain. På nästa 

nivå hittar vi den geografiska variabeln by/rote och av minst betydelse var 

personlighetsvariablerna.34 

 

Migrationsforskningen har gått från en tydlig ekonomisk inriktning till en mer sociologisk och 

senare tvärvetenskaplig inriktning. Migrationens orsaker kan förenklas till push och pull 

faktorer likt Lee´s modell (se ovan). I jakten på en mer nyanserad bild av migrationens 

orsaker, kompliceras denna modell raskt.  

 

2.4.4 Tvärvetenskapligt perspektiv 

Migrationsforskaren Sune Åkerman har presenterat en tvärvetenskaplig förklaringsmodell. 

Denne grundar sig i fyra stycken komponenter:  

 

A: Konstanta förhållanden 

B: Förändringar i grundstrukturen 

C: Impulsgivare 

D: Psykologisk-sociologiska förstärkningseffekter 

Bild 2. Sune Åkermans förklaringsmodell för migration. 

 
Källa: Runblom, Harald & Norman, Hans (red.) (1976). From Sweden to America: a history 

of the migration. Uppsala: Acta Univ. Upsaliensis s. 73 

                                                
34 Runblom, Harald & Norman, Hans (red.) (1976). From Sweden to America s. 67-68 



 

 14 

 

Till första komponentgruppen konstanta förhållanden räknas utbildningsnivå, politisk 

maktstruktur, religiösa omständigheter samt möjligheter till avancemang socialt.35  

 

I komponentgrupp B förändringar i grundstrukturen förtydligas att det inte krävs några 

förändringar i grundstrukturen för att en massemigrations ska äga rum. Utan en 

massemigration kan i vissa fall även bidra till en fortsättning av pågående ekonomiska och 

sociala situation. Om en förändring skulle uppstå måste den dock tas med i modellen. Att ett 

flertal konstanta förhållanden som skulle vara enda orsak till en större befolkningsrörelse 

stämmer inte enligt Åkermans modell. Han hänvisar till den ökande befolkningsmängden och 

ökande fattigdomen som rådde hos en stora delar av befolkningen under 1800-talet i Sverige. 

Denna period i sig var inte tillräcklig för att skapa en massemigration, utan det krävdes 

ytterligare komponenter i form av så kallade impulsgivare.36  

 

Impulsgivare ingår i komponentgrupp C. I denna grupp har konjunktursvängningar ägnats 

stort fokus. Dock är komponentgruppen bredare än så, och innefattar bland annat 

informationsflödet om ett område av immigrationen men också isolerade fenomen som 

guldrushen och den inskränkning av immigration i USA som i form av en lagstiftning som 

verkställdes på 1920-talet.37  

 

Den sista komponentgruppen psykologisk-sociologiska förstärkningseffekter anses uppstå när 

ovanstående komponentgrupper infaller samtidigt vilket i sin tur utlöser ett massbeteende.38   

  

                                                
35 Runblom, Harald & Norman, Hans (red.) (1976). From Sweden to America s. 71-73 
36 Runblom, Harald & Norman, Hans (red.) (1976). From Sweden to America s. 71-73 
37 Runblom, Harald & Norman, Hans (red.) (1976). From Sweden to America s. 71-73 
38 Runblom, Harald & Norman, Hans (red.) (1976). From Sweden to America s. 71-73 
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3 	Bakgrund	
3.1 Gunnarskog 

Gunnarskog är stort till ytan med ett areal på 412 kvkm. Folkmängden räknades till 6,578 år 

1865 och 4,850 år 1908.39 Vad beträffar Gunnarskogs näringsstruktur har den under många år 

präglats av koppar och järnhantering och Gunnarskog var på 1600-talet den enda socken 

väster om Nyeds härad med bergslagsrättigheter. Men på 1800-talet skedde en övergång från 

järnhantering till skogsbruk.  

 

Tidigare hade invånarna i Gunnarskog kunnat arbeta för dagslön i bruken, men efter 

nedläggandet av dessa fick invånarna ägnas sig åt jordbruk alternativt timmerhuggning, 

timmerkörning eller andra skogsbrukssysslor.   

 

När statens järnvägsnät skulle utökas med den Nord-västra stambanan ville många orter och 

städer att banan skulle byggas genom deras områden. I Riksdagen 1865-1866 togs det slutliga 

beslutet om att banan skulle byggas på sträckningen Karlstad-Arvika-Norska gränsen. 

Ekonomiskt starka personer i Gunnarskog kämpade för att sträckan Arvika-norska gränsen 

skulle dras genom Gunnarskog. Denna kampen förlorades till fördel för en grupp bruksägare i 

Charlottenberg.40  

 

Nya försök till kopparbrytning gjordes på 1890-talet, men lades ned efter några år då den inte 

var ekonomisk hållbar, varpå en av anledningarna var det utmanande sättet att frakta malmen 

då ingen järnväg fanns. Med häst och vagn fick malmen fraktas den över två mil långa vägen 

till Charlottenberg innan den lastades om och fraktades vidare till Kristiania med tåg.41 

 

Vägnätet i Gunnarskog var dock under en omfattande utbyggnad mot 1800-talets slut och en 

god landsväg fanns från Gunnarskog genom Bogen och till Norge.42 

 

                                                
39 Sundbärg, Gustav (1908). Emigrationsutredningen. Bil. 8, Bygdeundersökningar, 2, Jösse härad i Värmland. 
s. 28 
40 Olsson, Flodquist & Lindow. En bok om Gunnarskog s.197 
41 Olsson, Flodquist & Lindow. En bok om Gunnarskog s. 392 
42 Sundbärg, Gustav (1908). Emigrationsutredningen. Bil. 8, Bygdeundersökningar, 2, Jösse härad i Värmland. 
s. 34 
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Som ett led i tidigare nämnda emigrationsutredning skrevs bygdebeskrivningar för ett urval 

bygder. Gunnarskog är en av de bygder som har beskrivits i denna undersökning. I denna 

beskrivning betonas det att Gunnarskog är en bygd där emigrationen är påtaglig ”man har ett 

bestämdt intryck af att Gunnarskog i högre grad än någon annan socken är i färd med att 

affolkas”43 som anledning framförs bland annat skogsbolagens framfart i bygden:  

Det är bolagen som trängt sig in. Bolagen begränsa försäljningsområdet för 
våra skogsprodukter, hindra oss från att använda flottlederna, öfverrösta oss 
vid kommunalstämmorna och binda våra bestämmanderätt och vår 
handlingsfrihet öfver det som hör oss till, som är vår egendom. Och så 
ledsnar den ena bonden efter den andra och beslutar sig för att sälja gården, 
hellre än att lefva i beroende.44 
 

3.2 Emigrationen till Nordamerika 

3.2.1 Emigrationens bakgrund 

1720-talet markerar det svenska stormaktsväldets slut och en inledning på en efterlängtad 

fredstid. I samband med denna epoks slut ersattes oron och osäkerheten med en optimism. 

Trots detta levde drömmen om den politiska och ekonomiska makten vidare hos högadeln.45  

 

Makten kom i fortsättningen istället att mätas i befolkningstal och ett flertal reformer inleddes 

för att påskynda befolkningstillväxten som 1749 uppgick till 1,8 miljoner. En rad reformer 

tillsammans med en uppmuntring till äktenskap och barnafödande skapade en positiv 

inställning till folkökning. En folkökning som skulle leda till en befolkningsexplosion där 

konsekvensen slutligen blev fattigdom.46  

 

3.2.2 Perioden 1820-1844 

Trots avsaknad av statistik för emigranter på 1700-talet anser forskare det idag som säkert att 

utvandringen på den här tiden var sporadisk. Först 1820 förekommer tillförlitlig statistik, och 

från denna kan utläsas att det till en början var svenskar från samhällets övre sociala skikt som 

emigrerade med syftet att studera, affärsmöjligheter eller enbart som turister. Denna tidiga fas 

präglades en individuell karaktär och inte som i grannlandet Norge där grupputvandringen var 

av betydande storlek redan 1825. Dock skulle några av dessa tidiga emigranter vara viktig 

                                                
43Sundbärg, Gustav (1908). Emigrationsutredningen. Bil. 8, Bygdeundersökningar, 2, Jösse härad i Värmland . 
s. 32  
44 Sundbärg, Gustav (1908). Emigrationsutredningen. Bil. 8, Bygdeundersökningar, 2, Jösse härad i Värmland. 
s. 30 
45 Beijbom, Ulf (1995). Mot löftets land: den svenska utvandringen. Stockholm: LT s. 11-13 
46 Beijbom, Ulf (1995). Mot löftets land s. 12-13 
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influenser i den senare och mer tilltagande gruppemigrationen.47 Bland dessa var Gustav 

Unonius även kallad den svenska emigrationens fader och bröderna Friman som genom sina 

amerikabrev vilka publicerades i Aftonbladet på 1840-talet gjorde Amerika känd för 

samhällets lägre sociala skikt.48 

 

3.2.3 Pionjärtiden 1845-1854 

1845 markerar startskottet för den svenska massemigrationen till Amerika. Totalt emigrerade 

endast 65 svenskar till Amerika det året, men en grupp på 25 personer skulle få en betydande 

roll för den fortsatta emigrationen. Peter Cassel från Kisa i Östergötland som bekantades med 

Amerika under influens av Gustav Unonius hade planerat sin resa noggrant i förväg och reste 

direkt till Jefferson County, Iowa där han grundlade kolonin New Sweden. Flera hundratals 

personer från Östergötland och Småland anslöt till Peter Cassels koloni de nästkommande 

åren.49 

 

3.2.4 Emigrationen under nödåren 

En koleraepidemi i Chicago 1854 tillsammans med ett kraftigt bakslag i ekonomin i Amerika 

bromsade de amerikanska pull-faktorerna. En kortare uppgång i emigrationstalen 1857 syns i 

statistiken kopplade till en ekonomisk kris i Sverige detta år, men uppgången blev kortlivad. 

Emigrationstalen förblev låga fram till nödåren 1867-1869 då hungersnöden gör sig mycket 

tydlig i emigrationsstatistiken år 1869.50  

 

Hungersnödens matematik visar ingen hänsyn med sin hjärtlösa formel. En formel som utgör 

en utdragen process med ett extremt katastrofalt resultat, att maten tar slut och svält och död 

är ett faktum. Varje år måste ett överskott av årets skörd sparas för att kunna skapa en sådd 

nästkommande år. Människornas utsatthet blir i det här sammanhanget synnerligen tydligt. 

Odlingen kräver särskilda förhållanden, det får inte vara för blött, inte för torrt, inte för kallt 

och inte för varmt. Resultatet blir en ständig kamp mot vädret.51 1867 och 1868 var två år som 

drabbades av omöjliga odlingsförhållanden. Väderförhållanden som nutida meteorologer har 

motiverat som en ovanlig kombination av vädermässiga faktorer som inträffar samtidigt. Ett 

                                                
47 Runblom, Harald & Norman, Hans (red.) (1976). From Sweden to America s. 115-116 
48 Beijbom, Ulf (1995). Mot löftets land: den svenska utvandringen. s. 33 
49 Runblom, Harald & Norman, Hans (red.) (1976). From Sweden to America s. 116 
50 Runblom, Harald & Norman, Hans (red.) (1976). From Sweden to America s. 120-121 
51 Västerbro, Magnus (2018). Svälten s.28 
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inträffande som sker högst en till två gånger per årtusende.52 Dessa sällsynta vädermässiga 

faktorer inträffade osannolikt nog två år i rad. Väderförhållanden som ledde till missväxt, 

svält och död för en stor del av Sveriges befolkning. 

 

I tidigare perioder hade pull-faktorer kopplade till ekonomins högkonjunktur ansetts vara den 

största orsaken till emigrationen. Efter missväxtåren däremot belystes istället push-faktorernas 

betydelse. Emigrationen tog även en annan vändning dessa år, den tidigare präglade 

gruppemigrationen ersattes till större del av ensamstående män och kvinnor. Unga människor 

som bodde hemma, pigor, drängar och handelslärlingar, smeder och liknande arbetare kom nu 

att helt dominera emigrationen.53 Trots missväxten är inte emigrationen direkt kopplad till de 

områden där avsaknaden av mat var störst, utan i de områden där emigrationstraditionen var 

starkast utvandrade flest under nödåren. Bland dessa områden var norra Skåne, centrala 

Västergötland och delar av Värmland, Dalarna och Jämtland.54 

 

3.2.5 Emigrationens höjdpunkt 

Efter 1869 kom dock emigrationen att avta och förbli låg under en period på tio år innan den 

på nytt skulle skjuta i taket och den här gången kraftigare än någonsin tidigare. Svensk 

industri drabbades 1879 av en kris samtidigt och sedan kom ytterligare en kris som drabbade 

huvudnäringen jordbruket några år därefter. Resultatet blev kulmen inom svensk 

emigrationshistoria under perioden 1879-1893 emigrerade 40 procent av alla 

amerikaemigranter. Med andra ord emigrerade nästan hälften av alla registrerade emigranter 

på 80 år under denna femtonårsperiod. Övergången från gruppemigration till ensammigration 

fortsätter under denna period. Ett exempel på detta är de tusentals gifta män som lämnar fru 

och barn i Sverige och emigrerar till Amerika. Fruarna som blev kvar har fått tillnamnet 

Amerika änkor.55  

 

3.2.6 Förkrigstiden och efterkrigstiden 

Tiden före första världskrigets utbrott 1914 präglades av en ny uppgång, den här gången var 

det inte överpopulationen i Sverige som låg till grund utan istället riktas fokus mot pull-

faktorer kopplade till en lockande amerikansk arbetsmarknad. Samtidigt ökade 

                                                
52 Västerbro, Magnus (2018). Svälten s.23 
53 Runblom, Harald & Norman, Hans (red.) (1976). From Sweden to America s. 121 
54 Runblom, Harald & Norman, Hans (red.) (1976). From Sweden to America s. 123 
55 Runblom, Harald & Norman, Hans (red.) (1976). From Sweden to America s. 124-126 
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amerikasvenskarnas popularitet hemma i Sverige vilket också kan ha gjort människorna mer 

benägna att emigrera.  

 

Första världskrigets utbrott tyglade emigrationen dock utan att helt sätta stopp för den. En 

kraftig uppgång kom dock i samband med krigets slut och de svårigheter som följde för 

Sveriges del. Den här gången kom emigrationen att gå i samma spår som tidigare, men istället 

präglas ännu hårdare av gruppen unga ogifta män i åldrarna 15-29 år. Siffrorna för männen i 

denna kategori var tre gånger så hög som för kvinnor och utgjorde totalt 44 procent av den 

totala emigrationen på 1920-talet.56 

 

3.2.7 Amerikaemigrationens slut 

Mot 1920-talets slut hade Sverige blivit ett storslaget industriland. Bönderna var i stort behov 

av arbetskraft och ständigt förbättrade och snabba kommunikations- och 

transportförbindelserna gjorde emigrationen mycket konjunkturkänslig. Sveriges behov av 

arbetskraft inom jordbruket och stabila industri lockade många svenska till att återvända till 

Sverige. Och i och med börskraschen 1929 och den stora depressionen som följde upphörde 

amerikaemigrationen helt och när väl konjunkturen vände, hade den brinnande 

amerikadrömmens låga släckts.57 

 

3.3 Emigranternas sociala struktur 

Det är svårt att göra någon hållbar jämförelse mellan jordbruks- och industrisektorn bland 

Sveriges emigranter då det saknas tillförlitlig statistik. Mycket på grund av den stora andel 

ospecificerade arbetare och anställda.58 

 

Jordbrukare och drängar präglade den tidiga emigrationen fram till 1840-talet men tunnade ut 

med tiden. Undantaget var i de områden där timmerföretag förvärvade land och 

skogsområden kring sekelskiftet, där hemmansägare sålde sin egendom till timmerföretagen 

och emigrerade till Amerika.59  

 

                                                
56 Runblom, Harald & Norman, Hans (red.) (1976). From Sweden to America s. 126-127 
57 Beijbom, Ulf (1995). Mot löftets land: den svenska utvandringen. s. 52 
58 Runblom, Harald & Norman, Hans (red.) (1976). From Sweden to America s. 141 
59 Runblom, Harald & Norman, Hans (red.) (1976). From Sweden to America s. 141-142 
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En majoritet av jordbruksemigranterna var jordbrukssöner och döttrar som fortfarande bodde 

hemma, drängar och pigor. Nästan alla var ogifta och hade dåliga framtidsutsikter i ett 

överbefolkat jordbrukssamhälle. Och män var överlag mer emigrationsbenägna än kvinnor.60 

 

Metall- och maskintekniksbranschen utgör den största delen av emigranter från den Svenska 

industrin och då med särskilt hänsyn till den mängd smeder som emigrerade kring år 1880. 

Skräddare hade också en stor emigrationsfrekvens och då framförallt kring sekelskiftet.61 

 

Sågbruksarbetare var en annan yrkesgrupp som vid vissa år hade extremt höga 

emigrationssiffror. Framförallt i Norrland åren 1891 och 1893 på grund av en kris i 

sågbruksindustrin. Sågbruksarbetare emigrerade främst mellan 1880-1900.62  

 

Handelsarbetare var en underrepresenterad yrkesgrupp bland emigranterna tillsammans med 

andra professionsyrken som lärare, präster, militär officerare och doktorer.63 Statare, inhyses- 

och fattighjon emigrerade sällan.64 

 

3.4 Emigrationen till Norge 

Arbetsvandringarna till Norge har för nordmarkingar och jössehäringars del inte varit lika 

tongivande som för Fryksdalingar. Trots att både Nordmarken och Jösse härad som 

Gunnarskog ligger i gränser mot Norge. Detta förklaras med att kontakten mellan dessa 

områden och Norge var till större del handelsrelaterade. Men i mitten av 1800-talet sker en 

kraftig uppsväng inte bara i antal arbetsvandrare men också de som emigrerade till Norge från 

Nordmarken och Jösse härad för gott.65  

 

En anledning till att Norge lockade svenskar var den tidiga amerikaemigrationen från Norge 

som hade lämnat efter sig ett vacuum på arbetsmarknaden i vissa regioner. Svenskarna ägnade 

sig åt jordbruksrelaterade yrken som dikesgrävning, nyodling, trädgårdsarbete och 

skördearbete, men också stensprängning och byggnadsarbete.66 Vilket också källor från den 

norska sidan om gränsen vittnar om. 80% av de 66.000 svenskar som flyttade till Norge i 

                                                
60 Runblom, Harald & Norman, Hans (red.) (1976). From Sweden to America s. 142 
61 Runblom, Harald & Norman, Hans (red.) (1976). From Sweden to America s. 143 
62 Runblom, Harald & Norman, Hans (red.) (1976). From Sweden to America s. 144 
63 Runblom, Harald & Norman, Hans (red.) (1976). From Sweden to America s. 145-146 
64 Runblom, Harald & Norman, Hans (red.) (1976). From Sweden to America s. 147 
65 Olausson, Peter (1997). Värmlänningar i rörelse. s. 29-31 
66 Olausson, Peter (1997). Värmlänningar i rörelse. s. 31 
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perioden 1851-1910 var från Bohuslän, Älvsborg och Värmland. 455 svenskar står som 

registrerade till Vinger i de norska arkiven. Vinger är den sydligaste delen av Hedmark fylke 

och den delen som direkt gränser till Gunnarskog. Och bland de inflyttande svenskarna till 

just Vinger var var den största manliga yrkesgruppen ”tjenere/dagleiere/arbeidere”.67 Tjenere 

motsvara förmodligen i detta fallet en dräng. Dagleiere motsvarar en daglönare, dagakarl 

eller dagsverkshjon och mottog dagsverken. Arbeidere motsvarar arbetare och avser arbetare 

av ospecificerad art. 

 

  

                                                
67 Olausson, Peter (red.) (2005). Naboliv: Värmland, Hedmark : arkiven berättar - arkivene forteller. s. 57 
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4 Undersökning	
Resultaten kommer presenteras enligt följande. En översikt över emigrationen under den 

studerade perioden. Sedan presenteras statistik utifrån kategorierna ensam- familjemigration, 

civilståndsfördelning, köns- och åldersfördelning och slutligen den sociala strukturen i 

Gunnarskog. Varje delkapitel efter den översiktliga presentationen börjar med att presentera 

statistik för den Nordamerikanska emigrationen efterföljt av emigrationen till Norge.   

 

Under datainsamlingen har det ibland stått Amerika och ibland N.Amerika eller Nordamerika. 

Alla dessa benämningar har för att förenkla analysen sammanställts till Nordamerika. I vissa 

fall när ett flertal kategorier bestått av endast en emigrant har dessa grupperats och fått namnet 

övrigt. Detta för att göra diagrammen läsbara och i de fall detta gjorts följer en förklaring som 

förtydligar vilka kategorier som ingår. Om inte annat anges berör samtliga diagram och 

tabeller emigrationen från Gunnarskog. 
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4.1 Översikt över hela perioden 

Diagram 1: Den totala emigrationen från Gunnarskog mellan 1850-1930 fördelad på 

destinationsland 

 
Källa: Egen databas sammanställd från Emiwebs digitala arkiv, Emigranter registrerade i 

svenska kyrkoböcker 

 

Diagrammet visar vilka länder emigranter från Gunnarskog emigrerad till samt hur många 

som emigrerade till respektive land. Nordamerika och Norge var tveklöst de största 

destinationsländerna. Emigrationen till länderna Finland, Danmark och Australien blir 

obetydliga i sammanhanget. För två personer har de inte antecknats någon destination i 

kyrkoböckerna.  
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Diagram 2: Emigration från Gunnarskog fördelad på byar.  

Källa: Egen databas sammanställd från Emiwebs digitala arkiv, Emigranter registrerade i 

svenska kyrkoböcker 

 

Treskog har drabbats hårdast av emigrationen med 62 emigrerande personer till Nordamerika 

och 1 till Norge. Även i Sälboda och Bortan har emigrationen framförallt till Nordamerika 

varit stor. I Sälbodas fall emigrerade 31 personer nödåret 1869, 10 personer 1882 och 7 

personer 1902. Även om åren 1867 och 1868 faller utanför ramen av denna studie kan det 

trots detta vara av intresse, Treskog hade störst emigrationsomfattning till Nordamerika även 

under dessa två år, efterföljt av Sälboda och Bortan. År 1869 var det som nämnt Sälboda med 

störst emigrationsomfattning, men Treskog hade sin kulmen år 1882 och återigen störst 

emigrationsomfattning. År 1902 var Treskog även då i toppen med endast några emigranter 

bakom Bortan.  

 

Emigrationen till Norge har inte varit av betydande art i de byar där amerikaemigrationen har 

varit stor och det finns därmed ingen tydlig korrelation mellan stor Amerika-emigration och 

stor Norge-emigration. Järperud är den by där flest personer har emigrerat till Norge. Järperud 

har ingen utmärkande Amerika-emigration.  
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Tobol och Järperud är de enda byarna som har en större Norge-emigration än Amerika-

emigration. Övriga byar med en betydande Amerika-emigration är Årbotten, Gårdsås, Berga 

och Grötvål i fallande ordning. En emigrant till Nordamerika och två emigranter till Norge har 

inte uppgett någon by vid emigrationstillfället.  

 

Viktigt att förtydliga är att denna framställning presenteras i absoluta siffror, vilket innebär att 

det inte har tagits hänsyn till byarnas befolkningsstorlek, något som kan vara den största 

enskilda faktorn till byarnas olika utflyttningsomfång. 
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Diagram 3: Jämförelse av emigrationen till Nordamerika från Sverige, Gunnarskog och 

Östmark 

 
Källa: Egen databas sammanställd från Emiwebs digitala arkiv, Emigranter registrerade i 

svenska kyrkoböcker. From Sweden to Amerika. Värmlänningar i Amerika med särskilt 

hänsyn till Östmark.  

 

Diagrammet visar en sammanställning av emigrationen till Nord Amerika från Sverige, 

Gunnarskog och Östmark. Sammanställningen presenteras i absoluta tal och det har inte tagits 

hänsyn till områdens befolkningsstorlek. 

 

Gunnarskog och Östmark följer de nationella trenderna i stor utsträckning. Anmärkningsvärt 

är Östmarks tidiga toppår 1866. Emigrationen från Östmark uppnår inte samma omfattning 

vid något annat tillfälle.  

 

I Gunnarskog är 1869 särskilt utmärkande. Då den är oproportionellt stor i förhållande till 

Östmark och den nationella emigrationen. Gunnarskogs emigration är överlag mer omfattande 

än emigrationen i Östmark.  
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Diagram 4: Omfattningen av emigrationen från Gunnarskog till Norge och 

Nordamerika 

 
Källa: Egen databas sammanställd från Emiwebs digitala arkiv, Emigranter registrerade i 

svenska kyrkoböcker 

 

Av diagrammet ovan framgår det att år 1882 var det högsta uppmätta året av samtliga toppår 

kopplat till emigrationen till Nordamerika. Anmärkningsvärt är dock nödåret 1869 som inte 

har en lika stor emigration till Nordamerika som år 1882, men en betydlig mer omfattande 

Norge emigration än övriga år.  

 

Den omfattande Norgeemigrationen 1869 bidrar till att den totala emigrationen detta år 

övergår samtliga av de övriga undersökta åren. Vad beträffar Norgeemigrationens omfattning 

sticker år 1869 med sina 30 emigranter ut innan nivån stabiliserar sig på mellan tio och nio 

emigranter 1882 och 1902. Emigrationen till Norge och Nordamerika under dessa tre år utgör 

11,5% av den totala utlandsemigrationen under hela den sjuttio år långa emigrationsperioden 

mellan 1850-1930.  
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Tabell 2:  Gunnarskogs fem mest omfattande emigrationsår.  

ÅR Nordamerika Norge Totalt 

1869 124 30 154 

1882 129 10 139 

1870 77 32 109 

1902 93 10 103 

1892	
 

92	
 

9 102 

Källa: Egen databas sammanställd från Emiwebs digitala arkiv, Emigranter registrerade i 

svenska kyrkoböcker 

 

Tabellen visar den totala emigrationen för de fem mest omfattande emigrationsåren i fallande 

ordning. Nödåret 1869 är det året under hela emigrationsperioden 1850-1930 då flest personer 

emigrerade från Gunnarskog.  

 

Värt att notera är att även år 1870 finns med på tredje plats på listan och att just detta år var en 

jämnare fördelning av emigration till Norge och Nordamerika.  
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4.2 Ensam/Familj emigration 

Grupperingen av familjemigranter har skett enligt följande; samtliga som emigrerade 

tillsammans med antingen en eller flera föräldrar, barn eller syskon har räknats till familj. 

Vilket betyder att även mindre konstellationer som till exempel en mor och en dotter faller in 

under denna definition av familj.  

 

Diagram 5: Ensam- och familjemigration från Gunnarskog till Nordamerika åren 1869, 

1882 och 1902 

 
Källa: Egen databas sammanställd från Emiwebs digitala arkiv, Emigranter registrerade i 

svenska kyrkoböcker 

 

Diagrammet ovan visar en tydlig utvecklingen från familjemigration i början av 

emigrationsperioden till en ensamemigration mot slutet av emigrationsperioden i Gunnarskog.  

 

1869 emigrerade majoriteten av alla emigranter med sin familj. 1882 har familjemigranter 

minskat i antal till fördel för ensamemigranter. Allra tydligast blir denna utveckling år 1902 

då endast 4 personer emigrerade med sin familj till Nordamerika medan 86 personer 

emigrerade ensamma.  
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Diagram 6: Ensam- och familjemigration från Gunnarskog till Norge åren 1869, 1882 

och 1902 

 
Källa: Egen databas sammanställd från Emiwebs digitala arkiv, Emigranter registrerade i 

svenska kyrkoböcker 

 

Vad berör ensam- och familjemigrationen till Norge visar diagrammet en tydlig övergång från 

en jämn fördelning av ensam- och familjemigranter till en överrepresentation av 

ensamemigranter. År 1882 var det inga familjemigranter och 1902 endast två.  

 

Både ensam- och familjemigrationen till Norge är i en nedåtgående trend. Viktigt att 

förtydliga i sammanhanget är att totala emigrationen till Norge 1869 var betydligt större i 

jämförelse med åren 1882 och 1902.  
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Diagram 7: Ensam- och familjemigration för kvinnor från Gunnarskog till 

Nordamerika åren 1869, 1882 och 1902 

 
Källa: Egen databas sammanställd från Emiwebs digitala arkiv, Emigranter registrerade i 

svenska kyrkoböcker 

 

En tydlig övergång från en majoritet av familjemigrerande kvinnor till en majoritet av  

ensamemigrerande kan utläsas av diagrammet ovan.  

 

Dock syns en förskjutning av utvecklingen där familjemigrationen fortfarande år 1882 ligger 

på högre nivåer än ensamemigrationen. För att sedan påbörja en magnifik nedgång mellan 

1882 och 1902. Ensamemigrationen däremot följer en uppåtgående trend med en ökning på 

två emigranter från år 1882 till 1902. 
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Diagram 8: Ensam- och familjemigration för kvinnor från Gunnarskog till Norge åren 

1869, 1882 och 1902 

 
Källa: Egen databas sammanställd från Emiwebs digitala arkiv, Emigranter registrerade i 

svenska kyrkoböcker 

 

Ensam och familjemigrationen för kvinnor till Norge visar en liknande trend som för män och 

kvinnor tillsammans. Det som skiljer något och det är en lägre familjemigration i förhållande 

till ensamemigration för kvinnor år 1869.  
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4.3 Civilståndsfördelning 

I presentationen av civilståndsfördelningen har endast emigranter över 15 år inräknats. Vad 

gäller frågan om änkor så har dessa valts att inte ingå i varken kategorin ogifta eller gifta och 

syns därmed inte i kommande diagram. Totalt fyra änkor emigrerade under den undersökta 

perioden och samtliga av dessa till Nordamerika, två under år 1882 och två under 1902. 

Utöver änkorna har sammanlagt tre emigranter inte uppgett något civilstånd, två emigranter 

till Nordamerika och en till Norge.   

 
Diagram 9: Civilståndsfördelningen för emigranter till Nordamerika (över 15 år) för 

åren 1869, 1882 och 1902  

 
Källa: Egen databas sammanställd från Emiwebs digitala arkiv, Emigranter registrerade i 

svenska kyrkoböcker 

 

Enligt diagrammet ovan präglas emigrationen från Gunnarskog av ogifta emigranter under 

samtliga studerade år. I början av den undersökta perioden var fördelningen gifta/ogifta mer 

balanserad då 39 gifta personer och 46 ogifta personer emigrerade. Mot slutet av perioden 

däremot finns en tydlig diskrepans i antalalet ogifta och gifta emigranter.  
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Det kan utläses en tydlig trend där emigrationen går från en jämn fördelning av gifta/ogifta i 

början på perioden till en överrepresentation av ogifta emigranter mot slutet av den 

undersökta perioden.  

 

Diagram 10: Civilståndsfördelningen för emigranter till Norge (över 15 år) för åren 

1869, 1882 och 1902  

 
Källa: Egen databas sammanställd från Emiwebs digitala arkiv, Emigranter registrerade i 

svenska kyrkoböcker 

 

Civilståndsfördelningen för emigranter till Norge är av en liknande art som emigrationen till 

Nordamerika. I Norgeemigrationens fall finns en större skillnad mellan gifta och ogifta 

emigranter år 1869 än i amerikaemigrationens fall.  

 

I Norge emigrerade endast totalt 6 gifta personen under samtliga undersökta år tillsammans. 

Alla dessa gifta emigranter emigrerade dessutom under ett och samma år, 1869. 
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4.4 Köns- och åldersfördelning 

 Diagram 11: köns- och åldersfördelning för emigrationen till Nordamerika åren 1869, 

1882 och 1902. 

 
Källa: Egen databas sammanställd från Emiwebs digitala arkiv, Emigranter registrerade i 

svenska kyrkoböcker 

 

Diagrammet visar att åldersfördelning bland emigranterna till Nordamerika präglas av en 

tydlig överrepresentation av män mellan 16-30 år. Denna åldersgrupp är även den där det 

återfinns flest kvinnliga emigranter vilket gör personerna i denna åldersgrupp till de mest 

emigrationsbenägna. 

 

Åldersgruppen 0-15 år är den grupp där vi hittar näst flest emigranter oavsett kön. 45+ år är 

den enda åldersgrupp där det är flera kvinnliga än manliga emigranter, men det är också den 

grupp som har jämnast könsfördelning.  
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Det var 128 kvinnor och 215 män som emigrerade till Nordamerika under åren 1869, 1882 

och 1902. Detta innebär att det med stor marginal var flest män som emigrerade till 

Nordamerika.  

Diagram 12: köns- och åldersfördelning för emigrationen till Norge åren 1869, 1882 och 

1902. 

 
Källa: Egen databas sammanställd från Emiwebs digitala arkiv, Emigranter registrerade i 

svenska kyrkoböcker 

 

Diagrammet visar att även för emigranter till Norge återfinns en överrepresentation i 

åldersgruppen 16-30 år vilket gör dessa till de mest emigrationsbenägna även i detta fallet.  

 

Det som dock skiljer sig och som är värt att belysa är att det i åldersgruppen 16-30 år är en 

tydlig majoritet av kvinnliga emigranter. Vilket det också är i åldersgruppen 31-44 år.  

 

Det är dessutom totalt 27 kvinnor och 20 män som emigrerar till Norge åren 1869, 1882 och 

1902 vilket innebär att det i Norgeemigrationens fall var en majoritet av kvinnliga emigranter. 
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4.5 Den sociala strukturen i Gunnarskog 

 
I kyrkoböckerna har emigranterna noterats med vilket yrke de innehar. Under denna kategori 

finns det en mängd olika titlar där alla inte är direkt kopplade till yrke. En gruppering av titlar 

kopplade till yrken och inte kopplade till yrken har därför gjorts för att göra materialet mera 

överskådligt.  

 

Vidare följer en översikt över uppdelningen av titlar efterföljt av en redovisning av titlarna.   

 

Diagram 13: Titelfördelning för den totala emigrationen från Gunnarskog åren 1869, 

1882 och 1902 

 
Källa: Egen databas sammanställd från Emiwebs digitala arkiv, Emigranter registrerade i 

svenska kyrkoböcker 

 

I kategorin yrke har det som diagrammet visar noterats en större andel titlar som inte är direkt 

kopplade till ett yrke. Några exempel på dessa är son, barn, hemmansägaredotter. För 3% av 

emigranterna hade ingen titel noterats.  

 

Nedan kommer först resultaten för gruppen icke yrkestitel att presenteras efterföljt av gruppen 

yrkestitel.  
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4.5.1 Fördelning av icke yrkestitlar 

Diagram 14: Översikt över kvinnliga amerikaemigranternas icke yrkestitlar åren 

1869,1882 och 1902 

 
Källa: Egen databas sammanställd från Emiwebs digitala arkiv, Emigranter registrerade i 

svenska kyrkoböcker 

 

Grupperingen icke yrkestitlar för kvinnliga emigranter till Nordamerika har en 

överrepresentation av barn. Viktigt att förtydliga är att det i kategorin barn i flera fall är vuxna 

personer.  

 

I kategorin övriga titlar har titlar med endast en emigrant förts samman och är följande:  

barn i andra giftet, hemmansägaredotter, räckaredotter, sågaredotter, torparedotter och 

ägarehustru. Detta har gjorts för att göra presentationen av statistiken mera överskådlig.  
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Diagram 15: Översikt över manliga amerikaemigranters icke yrkestitlar åren 1869,1882 

och 1902 

 

Källa: Egen databas sammanställd från Emiwebs digitala arkiv, Emigranter registrerade i 

svenska kyrkoböcker 

 

Av de manliga emigranterna till Nordamerika är även här emigranter med titeln barn i 

majoritet. Efterföljt av titeln ägareson.  

Övriga titlar är de titlar som med endast en representerad emigrant; Styvson, svärfar, 

sågareson, hemmansägareson, brukareson, broder, barn oäkta och arrendatorson. Detta har 

gjorts för att göra presentationen av statistiken mera överskådlig.  
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Diagram 16: Översikt över manliga norgeemigranter icke yrkestitlar åren 1869,1882 och 

1902 

 

Källa: Egen databas sammanställd från Emiwebs digitala arkiv, Emigranter registrerade i 

svenska kyrkoböcker 

 

För manliga emigranter till Norge var titeln son den mest frekventa. Hela 60% av alla 

emigranter till Norge innehade denna titeln. Näst vanligaste titeln var oäkta son med sina 30% 

medan hemmason representerades av 10% av emigranterna.   
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Diagram 17: Översikt över kvinnliga norgeemigranter icke yrkestitlar åren 1869,1882 

och 1902 

 

Källa: Egen databas sammanställd från Emiwebs digitala arkiv, Emigranter registrerade i 

svenska kyrkoböcker 

 

För kvinnliga emigranter till Norge var hustru den mest förekommande titeln efterföljt av 

dotter och hemmadotter. Den senare titelns betydelse lyder enligt Svenska akademiens ordbok 

följande ”kvinna (särsk. av allmoge- l. arbetarklassen) som (utan att bedriva ngt yrke) är kvar 

i hemmet hos sina föräldrar”.68  

  

                                                
68 www.SAOB.se sökord: Hemma-dotter [Hämtad: 2020-01-25] 
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4.5.2 Översikt över yrkesfördelning 

 I presentationen av yrkesfördelning har ett urval gjorts, där samtliga titlar som inte är 

direktkopplade till ett yrke har valts bort.  

 

Diagram 18: Översikt över manliga amerikaemigranters yrkestitlar åren 1869,1882 och 

1902 

 
Källa: Egen databas sammanställd från Emiwebs digitala arkiv, Emigranter registrerade i 

svenska kyrkoböcker 

 

Ytterligare grupperingar av yrken har sedan gjorts för att göra presentationen mer överskådlig. 

I kategorin Dräng har dräng, gifte dräng, skräddaredräng och sågaredräng inräknats.  

31% av alla manliga emigranter till Nordamerika hade yrkestiteln dräng och utgjorde därmed 

den största yrkesgruppen.  

 

Att vara dräng innebar att man tjänstgjorde åt någon annan. Enligt SAOB så är dräng en 

manlig tjänare ”som utför gröfre karlssysslor i ett hus, företrädesvis hos jordbrukare.”69 

Majoriteten drängar emigrerade 1869, för att sedan mer än halveras 1882 och slutligen 1902 

emigrerade endast två drängar.  

                                                
69 www.SAOB.se sökord: Dräng  [Hämtad: 2020-01-25] 
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Yrkeskategorin arbetare är den näst största yrkesgruppen av manliga emigranter till 

Nordamerika och är ett vidsträckt begrepp som innebär att personen utför ett kroppsarbete. 

”Ordet användes i denna bet. framför allt om personer sysselsatta inom industri o. handtverk, 

bergsbruk o. grufdrift, äfvensom landtbruk samt om vanliga daglönare, däremot i regeln icke 

om inom handeln”70 

 

Den tredje största yrkesgruppen var inhyses med sina 13%. Att bo inhyses innebar att man 

bodde hos en familj utan att tillhöra denna. Man fick inte betalt utan fick mat och boende 

gratis mot att hjälpa till med vanliga göromål.71 Detta skiljer sig mot vad som var vanligt för 

den nationella emigrationen då statare, inhyses- och fattighjon emigrerade sällan.72 

 

Torpare tillsammans med skräddare och smed utgör en mindre andel av de manliga 

emigranterna till Nordamerika. Torpare var en mansperson som ägde och brukade ett torp, de 

var mycket fattiga och utgjorde en starkt underordnad samhällsställning.73 Samtliga smeder 

emigrerade år 1869. En skräddare och en skräddargesäll emigrerade 1869, två skräddare år 

1882 och en skräddare, en skräddaredotter och en skräddareson 1902.  

 

Snickare och gesäll var de två minsta yrkeskategorierna förutom de som samlats i övriga 

yrken (se nedan). Gesäll var en lärling som arbetade hos en mästare för att lära sig 

hantverket.74 

 

I kategorin Övriga yrken har de yrken med endast en representant inräknats och är följande; fd 

handlande, fältjägare, fd fältjägare, skollärare och urmakare. Vad gäller emigrationen och män 

inom militären fanns det tydliga restriktioner för de som avlade militärtjänst samt för 

värnpliktiga soldater. Men en värnpliktig soldat kunde ansöka till försvarsdepartementet om 

tillstånd att emigrera.75 Det är därför anmärkningsvärt att en fältjägare emigrerat och denna 

titel har därför inte sammanfogats med fd fältjägare till en grupp. 

                                                
70  www.SAOB.se sökord: Arbetare [Hämtad: 2020-01-25] 
71 www.SAOB.se sökord: Inhyses [Hämtad: 2020-01-25] 
72 Runblom, Harald & Norman, Hans (red.) (1976). From Sweden to America s. 147 
73 www.SAOB.se sökord: Torpare [Hämtad: 2020-01-25] 
74 www.SAOB.se sökord: Gesäll [Hämtad: 2020-01-25] 
75 Runblom, Harald & Norman, Hans (red.) (1976). From Sweden to America: a history of the migration. s. 165 
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En anledning till att fältjägaren beviljades tillstånd kan tänkas vara att denna form för 

militärtjänst innebar att soldaten var lättare utrustad och hade större rörlighet än andra 

soldater76 

 

Diagram 19: Diagram 16: Översikt över kvinnliga amerikaemigranters yrkestitlar åren 

1869,1882 och 1902 

 
Källa: Egen databas sammanställd från Emiwebs digitala arkiv, Emigranter registrerade i 

svenska kyrkoböcker 

 

Av yrkestitlar kopplade till kvinnliga emigranter till Nordamerika är det en överrepresentation 

av pigor. Utöver pigor är det endast en sömmerska vilket utgör 4% av alla yrkestitlar. En 

kvinna är också ägare vilket är anmärkningsvärt då det oftast är männen som benämns ägare 

och kvinnorna ägarehustru. Förklaringen till detta är att kvinnan i detta fallet är änka.  

 

Piga kan beskrivas som en kvinnlig motsvarighet till dräng. Pigan var en tjänsteflicka som på 

en lantgård utförde vanliga, enklare kvinnosysslor.77 

 

                                                
76 www.SAOB.se sökord: Fält-jägare [Hämtad: 2020-01-25] 
77 www.SAOB.se sökord: Piga [Hämtad: 2020-01-25] 
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Sömmerska var en kvinna som arbetade i hemmet eller på fabrik med att sy kläder eller 

annat.78  

 

Diagram 20: Diagram 16: Översikt över manliga norgeemigranters yrkestitlar åren 

1869,1882 och 1902 

 
Källa: Egen databas sammanställd från Emiwebs digitala arkiv, Emigranter registrerade i 

svenska kyrkoböcker 

 

Majoriteten av manliga emigranter till Norge var drängar efterföljt av inhyses. En yrkestitel 

som inte nämnts tidigare är karduansmakare. Karduan var ett fint garvat får- eller getskinn 

och en karduansmakare var en person som hade till yrke att bereda karduan.79    

                                                
78 www.SAOB.se sökord: Sömmerska [Hämtad: 2020-01-25] 
79 www.SAOB.se sökord: Karduansmakare [Hämtad: 2020-01-25] 
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Diagram 21: Översikt över kvinnliga norgeemigranters yrkestitlar åren 1869,1882 och 

1902 

 
Källa: Egen databas sammanställd från Emiwebs digitala arkiv, Emigranter registrerade i 

svenska kyrkoböcker 

 

Diagrammet ovan talar för sig själv och behöver ingen fördjupad beskrivning. Samtliga av 

alla kvinnliga emigranter till Norge var pigor.  
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5 Analys	och	slutsatser	
Studiens syfte var att redogöra för emigrationen från Gunnarskog under tre toppår. Genom en 

komparativ metod testa om emigrationen från Gunnarskog återspeglar de nationella och 

regionala trender som tidigare forskning visar. Samt undersöka vilka tidigare 

emigrationsteorier som kan appliceras på Gunnarskog. För att uppnå detta har en demografisk 

beskrivning av emigranterna gjorts. 

 
5.1 Teoretisk diskussion 

Migrationens orsaker definieras som ett samspel mellan push- och pullfaktorer. Det är när 

forskare har försökt definiera dessa faktorer, samt hur stor betydelse var och en av dessa har 

haft i förhållande till varandra och till migrationens utveckling som det hela kompliceras i 

rask takt.  

 

Denna studie har en sociologisk inriktning och Moe´s ekonometriska modell är därför inte att 

föredra i detta fall. Detsamma gäller för Sune Åkermans tvärvetenskapliga modell som blir 

alldeles för omfattande för denna studie då det hade krävts en större undersökning av bland 

annat Gunnarskogs politisk maktstruktur, religiösa omständigheter och 

konjunktursvängningar.  

 

Migrationsteoriernas fader Ernst Georg Ravensteins lagar stämmer till viss del in på 

emigrationen från Gunnarskog. Exempel på detta är lagarna om att migration alltid är mest 

förekommande bland åldrarna 15-30 år. Lagen om att ensamstående flyttar i större 

utsträckning än personer som tillhör en familj stämmer överens med Gunnarskog, åtminstone 

mot den undersökta periodens senare delar. Återinvandringen till Gunnarskog har inte 

undersökts i denna studie så om flyttningsströmmen från Gunnarskog möts av en motström av 

betydelsefull art går inte att fastställa.  

 

Everret Lee´s teori om push och pull faktorer samt mellankommande hinder kan appliceras på 

studien. I de byar med en tidig emigrationstradition kan kommunikationen mellan 

amerikasvenskar och de som var kvar i Sverige ha bidragit till att minska de 

mellankommande hindren och därigenom vara en anledning till varför dessa byar har den 

största emigrationsomfattningen totalt. Återigen bör det poängteras att statistiken för byarna 

presenteras i absoluta siffror och andra källor som befolkningsstorlek kan istället vara 

avgörande.  
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Ellemers sociologiska teori är även den av mer omfattande art och Uppsalaprojektet har med 

hjälp av Ellemers modell lyckats påvisa en rangordning mellan olika faktorer i förhållande till 

vad som var av störst vikt vid ett migrationsbeslut. En sådan jämförelse mellan Sverige och 

Gunnarskog skulle ha varit intressant. Men teorin bygger bland annat på individers 

läskunnighet, födelselän och antal gånger de har flyttat. Dessa variabler har inte används i 

denna studie och en sådan jämförelse blir därför omöjlig. 

 
5.2 Emigrationsvågorna  

Det stickprov som gjordes i början på emigrationsperioden 1867 och 1868 visar tecken på att 

det i de församlingar där emigrationen var mest omfattande under denna tidiga period också 

var mest omfattande senare under perioden och totalt sett. Ett sådant fenomen har beskrivits i 

tidigare forskning och då framförallt på länsnivå. Från de län där emigrationen började tidigt 

var också de län som hade den största emigrationsomfattningen. Detta visar sig alltså förgrena 

sig enda ner på bynivå i Gunnarskogs fall.  

 

Sälboda är den församling som drabbades hårdast av emigrationen under nödåret 1869. Detta 

kan betyda att Sälboda skulle kunna vara den församling där avsaknaden av mat var störst och 

svälten mest påtaglig. Men det behöver inte vara så, då det fanns en större koppling mellan 

emigrationstradition och emigration än mellan svält och emigration under nödåren. Vilket kan 

betyda att det istället för svälten var Sälbodas emigrationstradition som var av mer betydande 

art för den mycket omfattande emigration som skedde från Sälboda 1869. I detta 

sammanhanget är det viktigt att förtydliga att det inte har tagits hänsyn till byarnas 

befolkningsantal och att det i de byarna där emigrationsomfattningen varit störst också skulle 

kunna vara de byarna med störst befolkning. 

 

Enligt diagram 3 så hade inte Gunnarskog den samma tidiga starten på emigrationen som 

Östmark hade. Gunnarskog var därmed inte lika hårt påverkat av den Norska emigrationen 

trots att även Gunnarskog gränser till Norge (genom Bogen). Att den norska emigrationen 

hade ett större inflytande på Östmark än på Gunnarskog kan bero på att Östmarks geografiska 

läge gör att en större del av Östmark gränser till Norge och att Gunnarskog gränser till Norge 

via Bogen.  

 

Tabell 2 visar den totala emigrationen för de fem mest omfattande emigrationsåren i fallande 

ordning. Nödåret 1869 är det året under hela emigrationsperioden 1850-1930 då flest personer 
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emigrerade från Gunnarskog. Värt att notera är att även år 1870 finns med på tredje plats på 

listan och det att just detta år var en jämnare fördelning av emigration till Norge och 

Nordamerika.    

 

5.3 Ålders- och könsfördelning 

Unga människor som bodde hemma, pigor, drängar och handelslärlingar och smeder var 

bland dem som dominerade emigrationen på landsbasis.80 Enligt diagram 11 korrelerar 

Gunnarskog väl med de nationella siffrorna och emigrationen dominerades av personer i 

åldern 16-30 år. I denna åldersgrupp är männen klart överrepresenterade, något som är 

återkommande i samtliga åldersgrupper förutom åldersgruppen 45+, som bestod av 15 

kvinnor och 14 män vilket gör att kvinnorna i denna grupp är i en knapp majoritet.  

 

5.4 Emigrationsform - ensam eller familj? 

Utvecklingen från familjemigration i början av emigrationsperioden till en ensamemigration 

mot slutet av emigrationsperioden är mycket tydlig i Gunnarskog.  

 

Dock sker övergången något tidigare i Gunnarskog än i Östmark som följer Sveriges trend, 

där övergången sker kring 1890-talets början. Enligt diagram 5 kan man för Gunnarskogs del 

se denna övergången ske redan innan 1882. Om man istället enbart analyserar den kvinnliga 

emigrationen kan man enligt diagram 7 se en tydligare korrelation med de nationella siffrorna 

då övergången sker någon gång efter 1882.  

 

5.5 Emigranternas sociala struktur 

Enligt diagram 18 var 83% av de emigrerande kvinnorna som noterades med en yrkestitel 

pigor. 10% inhyses och 4% sömmerskor. För männens del kan man i diagram 19 se en 

majoritet drängar med en emigrationsfrekvens på 31%, ospecificerat arbete med 20% utgjorde 

den näst största gruppen och inhyses den tredje största med 13%.  

 

Skräddare smeder och torpare var mindre frekventa yrkesgruppen med alla sina 5%. Samtliga 

smeder emigrerade år 1869. En skräddare och en skräddargesäll emigrerade 1869, två 

skräddare år 1882 samt en skräddare, en skräddaredotter och en skräddareson 1902. 

                                                
80 Runblom, Harald & Norman, Hans (red.) (1976). From Sweden to America s. 121 
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Endast en lärare, fd handlande, fd fältjägare, fältjägare och urmakare emigrerade under åren 

1869, 1882 och 1902.  

 

Den sociala strukturen för emigranter i Sverige präglades av jordbrukare och drängar i början 

på emigrationsperioden för att sedan tunna ut allteftersom tiden gick. I områden där 

timmerföretag köpte upp skogs och landområden fortsatte dessa yrkesgrupper ha en hög 

emigrationsfrekvens under hela emigrationstiden då jordbrukare och jordägare sålde sin 

egendom till timmerföretagen och emigrerade då dessa företag ofta betalade bättre än 

privatpersoner.   

 

I bygdebeskrivningen om Gunnarskog lyfts just detta fenomen med att timmerföretag 

förvärvar skog och mark upp. Vid första ögonkastet på statistiken kan det verka som 

Gunnarskog följer områden som präglas av timmerföretagens framfart. Men vid en djupare 

analys blir det tydligt att majoriteten drängar emigrerade 1869, tunnade ut allteftersom tiden 

gick och det sista undersökta året 1902 emigrerade endast två drängar. Vilket gör att 

Gunnarskog följer den övergripande nationella trenden på denna punkt.  

 

I boken From Sweden to America beskrivs det som svårt att jämföra emigrationen fördelat på 

industrisektor och jordbrukssektor på grund av den ofta förekommande yrkesgruppen arbetare 

av ospecificerad art.81 Den stora andel arbetare som yrkesgrupp bland emigranterna från 

Gunnarskog tyder på att denna statistik korrelerar med den nationella statistiken.  

 

Smederna var på nationellnivå mest benägna att emigrera kring 1880. Här skiljer sig 

statistiken för Gunnarskog då samtliga smeder emigrerade år 1869 vilket alltså var tidigare än 

den nationella trenden.  

 

Den emigrationsvåg av sågbrukare som i början av 1890-talet svepte över norra Sverige 

återspeglas inte i Gunnarskog. Då ingen sågabruksarbetare emigrerade under 1869, 1882 eller 

1902. Dock emigrerade en sågaredotter och en sågaredräng 1902. Detta kan vara ett tecken på 

att sågbruksindustrins kris inte drabbade Värmland lika hårt som Norrland.  

 

                                                
81 Runblom, Harald & Norman, Hans (red.) (1976). From Sweden to America s. 141 
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Vad beträffar skräddaryrket emigrerade många skräddare från Sverige kring sekelskiftet, i 

Gunnarskog emigrerade endast en skräddare, en skräddardotter och en skräddareson år 1902. 

En större emigrationsfrekvens bland skräddare hade möjligtvis kunnat förväntats i 

Gunnarskog. Dock säger inte statistiken något om hur många skräddare det fanns i 

Gunnarskog under den undersökta perioden och för stora växlar bör därför inte dras.  

 

Bland professionsyrken var frekvensen låg i Gunnarskog och endast en lärare, en fältjägare, fd 

fältjägare och en urmakare emigrerade under perioden. Vilket också går i tråd med den 

nationella emigrationen.  

 

På den punkt där Gunnarskog skiljer sig avsevärt är bland gruppen inhyses. För Sveriges del 

emigrerade statare, inhyses- och fattighjon sällan, men i Gunnarskog uppmättes gruppen 

inhyses till hela 13% för männen och 10% kvinnorna. Därmed utgjorde inhyses den tredje 

största emigrationsgruppen bland män och kan knappast kategoriseras som sällan.  

 

Bland de titlar som inte var kopplade till yrke var en majoritet bland männen barn. En 

ospecificerade grupp som kan påverka analysens reliabilitet. Därefter utgör kategorier 

kopplade till söner och döttrar av olika slag som tillsammans utgör en betydande del av alla 

emigranter. Dessa söner och döttrar bodde ofta fortfarande hemma, var ogifta och hade dåliga 

framtidsutsikter i ett överbefolkat jordbrukssamhälle.82 I Gunnarskogs fall var samtliga titlar 

som bestod av son eller dotter ogifta. Civilståndfördelningen kan utläsas i diagram 9 och 

bland emigranter från Gunnarskog var den relativt jämt fördelat 1869 men en tydlig 

överrepresentation av ogifta emigranter syns både 1882 och 1902.   

 

5.6 Emigrationen till Norge  

Emigrationen till Norge återspeglar i stor utsträckning tendenserna för den Nordamerikanska 

emigrationen. Bland manliga yrkestitlar var det en majoritet drängar, efterföljt av inhyses och 

arbetare något som korrelerar med tidigare studier av svenska emigranter till Norge, både i 

svenska och norska arkiv.83 

 

Emigrationen till Norge skiljer sig från den till Nordamerika på huvudsakligen två punkter. 

                                                
82 Runblom, Harald & Norman, Hans (red.) (1976). From Sweden to America s. 142 
83 Olausson, Peter (1997). Värmlänningar i rörelse. s. 31 och Olausson, Peter (red.) (2005). Naboliv. s. 57 
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Samtliga av alla yrkesrelaterade titlar för emigrerande kvinnor var piga och är därmed en 

större procentuell andel än i den nordamerikanska emigrationen.  

Den andra och mest anmärkningsvärda hittar vi bland köns- och åldersfördelningen. För likt 

emigrationen till Nordamerika så domineras emigrationen till Norge av unga människor i 

åldern 16-30 år, men istället för en överrepresentation män i denna grupp så är det de 

kvinnliga Norgeemigranterna som dominerar, samma sak gäller åldersgruppen 31-44 år.  

 

5.7 Slutsatser 

Gunnarskogs emigration till Nordamerika korrelerar väl med de internationella och nationella 

siffrorna och emigrationen dominerades av unga ogifta personer i åldern 16-30 år som bodde 

hemma. I denna åldersgrupp är männen klart överrepresenterade, något som är återkommande 

i samtliga åldersgrupper förutom åldersgruppen 45+ där kvinnorna hade en emigrant mer än 

männen. I övrigt är pigor, drängar och andra jordbruksrelaterade yrken dominerande bland 

emigranterna. 

 

Utvecklingen från familjemigration i början av emigrationsperioden till en ensamemigration 

mot slutet av emigrationsperioden är mycket tydlig i Gunnarskog. Samma sak gäller 

civilståndsfördelningen som var relativt jämnt fördelad år 1869 för att sedan övergå till en 

majoritet av ogifta år 1882 och 1902. 

 

I de byar där emigrationen var frekvent redan i amerikaemigrationens tidiga fas (1867-68) har 

emigrationen varit störst även under senare år. Sälboda hade mest omfattande emigration 

bland samtliga byar under nödåret 1869. Bortan och Treskog var två andra byar med 

omfattande emigration där Treskog drabbats absolut hårdast med överlägset flest emigranter 

totalt under åren 1869, 1882 och 1902. Även i Sälboda och Bortan har emigrationen 

framförallt till Nordamerika varit stor. I Sälbodas fall emigrerade 31 personer nödåret 1869. 

 

Vad gäller resultaten för emigrationsfördelningen på de olika byarna bör ett kritiskt 

förhållningssätt appliceras då dessa siffror presenteras i absoluta siffror och inte relativa 

siffror. Byarnas befolkningsstorlek kan vara den största enskilda orsaken till vissa byars stora 

emigrationsomfattning.  

 

Emigrationen från Gunnarskog präglas av personer från de lägre samhällsklasserna, vilket 

också stämmer överens med den nationella emigrationen. Bland samhällets allra fattigaste 
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skiljer sig dock Gunnarskog från den övergripande emigrationen i Sverige. Inhyses var den 

tredje största emigrationsgruppen bland männens yrkestitlar och andra största bland 

kvinnornas yrkestitlar. Detta var ovanligt i Sverige då statare, inhyses- och fattighjon sällan 

emigrerade.  

 

Gunnarskog har inte samma tidiga emigrationstopp som Östmark, vilket kan tyda på att den 

norska emigrationen inte hade samma inflytande på Gunnarskog som på Östmark, trots att 

även Gunnarskog gränser mot Norge.  

 

Emigrationen till Norge återspeglar i stor utsträckning tendenserna för den Nordamerikanska 

emigrationen. Bland manliga yrkestitlar var det en majoritet drängar, efterföljt av inhyses och 

arbetare något som även korrelerar med tidigare forskning.  

 

Emigrationen till Norge skiljer sig från den till Nordamerika då majoriteten av de som 

emigrerade till Norge under den undersökta perioden var kvinnor. 

 

Gällande teoriernas applicerbarhet på Gunnarskog är Everret Lee´s teori om push och pull 

faktorer samt mellankommande hinder att föredra för denna studie. Övriga nämnda teorier blir 

för avancerade då det hade krävts en undersökning av ett flertal andra variabler för att kunna 

tillmötesgå dessa. Everett Lee´s teoretiska modell ställer dessutom inga större krav på varken 

matematiska, psykologiska eller sociologiska kunskaper, vilket gör teorin hanterbar för en 

större publik. Detta gör den därmed bättre lämpad vid enklare studier och som en generell 

förklaringsmodell till migrationen. Nackdelen med Lee´s modell är att den i vissa fall kan bli 

något för förenklad, vilket blir tydligt vid försök på att definiera hur stor betydelse varje push- 

och pullfaktor har haft i förhållande till varandra.        
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6 Sammanfattning	
 

Studiens syfte var att redogöra för emigrationen från Gunnarskog under tre toppår. Genom en 

komparativ metod testa om emigrationen från Gunnarskog återspeglar de nationella och 

regionala trender som tidigare forskning visar. Samt undersöka vilka tidigare 

emigrationsteorier som kan appliceras på Gunnarskog. För att uppnå detta har en demografisk 

beskrivning av emigranterna gjorts. Studien utgick sedan från följande frågeställningar:  

 

• Vilka emigrationsteorier kan appliceras på Gunnarskogs emigration?  

• Hur ser den sociala strukturen ut bland emigranterna?  

• Följer Gunnarskogs emigration regionala (Östmark) eller nationella trender (Sverige)? 

• Påverkas Gunnarskog av Norska influenser likt andra gränsområden? 

 

Gunnarskogs emigration skiljer sig inte nämnvärt från den nationella emigrationen, ej hellre 

den regionala. Östmark hade en tidigare omfattande emigration än Gunnarskog, men 

Gunnarskog har en större amerikaemigration än Östmark totalt.  

 

Det som är anmärkningsvärt för Gunnarskog är gruppen inhyses som relativt stor i jämförelse 

med den nationella trenden.  

 

Vad beträffar emigrationen till Norge följer den samma trend som amerikaemigrationen 

förutom att det var en majoritet kvinnor bland norgeemigranterna vilket är tvärtemot 

statistiken över emigranterna till Nordmarika. Treskog, Sälboda och Bortan drabbades hårdast 

av emigrationen under toppåren 1869, 1882 och 1902, men detta kan bero på den byarnas 

befolkningsstorlek mer än något annat.  

 

Everret Lee´s teori om push och pull faktorer samt mellankommande hinder kan appliceras på 

studien. Övriga nämnda teorier blir för avancerade då det hade krävts en undersökning av ett 

flertal andra variabler för att kunna tillmötesgå dessa. Everett Lee´s teoretiska modell ställer 

dessutom inga större krav på varken matematiska, psykologiska eller sociologiska kunskaper, 

vilket gör teorin hanterbar för en större publik. Detta gör den därmed bättre lämpad vid 

enklare studier och som en generell förklaringsmodell till migrationen. Nackdelen med Lee´s 

modell är att den i vissa fall kan bli något för förenklad, vilket blir tydligt vid försök på att 

definiera hur stor betydelse varje push- och pullfaktor har haft i förhållande till varandra.      
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