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Abstract 

Social mobility in the long run 

Lessons from the recruitment of priests over 140 years 

Jesper Bjurvald Johnzon 

The following essay explores the recruitment of Swedish priests between the years 1826 and 1970. 

The research problem stems from a broad methodological discussion among researchers concerned 

with what the historical preconditions for social mobility are, and how we are supposed to go about 

gauging it. A clear fault line between researchers concerns the impact of industrialization and the 

derivatives of it on social mobility, and whether historical change of this type actually influences 

upward social mobility at all. 

The source material utilized consists of biographical records on Swedish priests, using the 

data provided by these, the study measures social mobility by comparing the representation of 

surname groups and class attainment in the priest population over time. The identified fault in 

previous research is expressed by its division into two distinct theories: The Industrialization thesis 

and The law of mobility. The first theory states that changes in the rate of social mobility occurs in 

conjunction with industrialization and the latter states that the rate of mobility is constant over 

time. 

The applied measurements are procured from vocal supporters of both theories, partly in 

order to develop reasonable hypotheses for the essay, and partly to compare the measurements 

themselves. The results show that societal reforms associated with industrialization, explicitly 

those introduced by the government such as the rationalization of agriculture during the 19th 

century have a crucial effect on the distribution of surnames and class status. On the other hand, 

this change was slow and remarkably constant over longer time periods. The conclusion is that 

industrialization and its derivatives have a significant effect on social mobility, but that the 

mobility among the Swedish priesthood cannot be properly explained without taking the 

transformation that the role of priest underwent during the observed period. 
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Sammanfattning 

Social rörlighet över längre tid 

Lärdomar från rekryteringen av präster under 140 år 

Jesper Bjurvald Johnzon 

I denna uppsats undersöks den sociala rekryteringen till det svenska prästerskapet mellan åren 

1826 och 1970. Forskningsproblemet är rotat i en bred metodologisk diskussion kring vad som 

egentligen utgör de historiska förutsättningarna för social rörlighet och vilket sätt som fungerar 

bäst för att komma fram till detta. En stor skiljelinje i den samtida forskningen gäller huruvida 

stora förändringar av samhället så som industrialisering och byggandet av en välfärdsstat över 

huvud taget påverkar förutsättningarna för uppåtgående social mobilitet. 

Uppsatsen undersöker social rekrytering genom tillämpningen av biografiska matriklar där 

präster är intecknade. Måtten på rörlighet som tillämpas ser till olika spridningar av efternamn och 

yrkesstatus hos prästernas föräldrar. Skiljelinjen i forskningsläget uttrycks som två olika teorier, 

Industrialiseringsteorin och Lagen om mobilitet. Den första menar att det går att förvänta sig 

markanta förändringar i den sociala rörligheten från och med industrialisering och den senare slår 

fast att social rörlighet är konstant över tid och okänslig för stora förändringar i samhället. 

Måtten som appliceras i uppsatsen erhålls från förespråkare av de två teorierna, dels för att 

jämföra måtten i sig och dels för att knyta samman metodologiska ansatser med hypoteser som 

jämte uppsatsens syfte får styra undersökningen. Resultatet visar att statliga reformer förknippade 

med industrialisering så som skiftesreformer har en avgörande effekt på materialet, men det står 

också klart att förändringar i själva samhällsyrket präster besitter också påverkar resultatet. Utöver 

detta står det också klart att social rörlighet i form av ökad representation av samhällsklasser sker 

oberoende av samhällsreformer sakta och konstant. Slutsatsen är att industrialisering har en tydlig 

effekt på social rörlighet men att rörligheten inom det svenska prästerskapet inte går att förklara 

ordentligt utan att ta hänsyn till utvecklingen av deras samhällsyrke. 

 

Nyckelord: Präster, Social rörlighet, Industrialisering, Representation, Sekularisering  
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1 Inledning 

Moderniteten ses generellt som en av de stora vattendelarna i mänsklighetens historia. 

Renässansen, nationalstaten och de vetenskapliga och industriella revolutionerna lyfter människan 

ur den så kallade mörka medeltiden och civilisationen tar steg framåt.1 Under detta långa skeende 

luckras de sociala rollerna i samhället sakta men säkert upp och ersätts med andra.  

Olika samhälleliga eliter byter av varandra och resten av samhällsgrupperna likaså.  

Från och med moderniteten och framåt sker dock detta i snabbare takt än tidigare i historien.2 Den 

livegne feodalbonden får med tiden fler chanser att skaffa sig en bättre socioekonomisk position 

än sina föräldrar. Dessa möjligheter tar flera former: ökande efterfrågan på utbildade människor 

inom samhällets växande institutioner ökar chansen att studera, soldatvärvet i de allt större krigen 

borgar för karriärer, globaliseringar av handeln tillsammans med vågor i kolonialism öppnar vägar 

till ett nytt liv i en ”ny” värld och jordbruksreformer tvingar in småbonden till staden i jakt på 

arbete. 

Detta är den generella synen på social rörlighet under de senaste femhundra åren, ökningens 

takt ökar markant med de industriella revolutionerna. Industriarbetaren är epokgörande i denna 

historiska förändring, för första gången kan de breda folklagren äntligen förvänta sig att deras barn 

på något vis får ett bättre liv än sina föräldrar. Kulturellt har vi reproducerat bilden på olika sätt 

men till kärnan är den densamma, vi vill gärna tro att vem som helst kan röra sig genom 

samhällslagren, genom hårt slit och flit bli framgångsrik i livet oavhängigt social bakgrund. I den 

industrialiserade världen sätter vi kollektivt ett högt värde på våra möjligheter att överträffa våra 

föräldrar och politiker från alla läger i vår samtid refererar gärna till en amerikansk dröm och 

liknande. Vi tror också att det är långt ifrån omöjligt, huvudsakligen genom utbildning som den 

stora utjämnaren.3 

På senare år har social rörlighet blivit högaktuellt, med intresse som produceras av både 

utomvetenskapligt och inomvetenskapligt tryck. Policyförfattare, politiker, forskare och lekmän 

ser social rörlighet som ett oerhört viktigt verktyg för samhället att studera i vår samtid.  

                                                 
1 Stellan Dahlgren & Anders Florén (2009), Fråga det förflutna – En introduktion till modern historieforskning, 

upplaga 1:11. Studentlitteratur, Lund. 41f 
2 Lars Magnusson (2016), Sveriges ekonomiska historia, 6., uppdaterade och rev. uppl. Studentlitteratur, Lund.246f 
3 Ineke Maas & Marco van Leeuwen (2016), Towards open societies? Trends in male intergenerational class 

mobility in European countries during industrialization. American journal of sociology 122:3, 838-855. 
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Ett exempel är bästsäljaren från 2013 Kapitalet i tjugoförsta århundradet som baseras på 

forskningsresultat producerade av ekonomerna Thomas Piketty och Emmanuel Saez. 

Forskningsproblemet boken försöker förklara är en stor och växande ojämlikhet i samtiden som är 

farlig för samhället då diskrepansen mellan vår gemensamma bild av social rörlighet och så kallade 

klassresor blir mindre lik verkligheten för varje dag som går.4 

Ekonomhistorikern Gregory Clark publicerade boken The son also rises 2013. Den har i 

synnerhet blåst nytt liv i forskningsdiskussionen gällande de historiska förutsättningarna för social 

rörlighet. Clark introducerar en ny metod för forskare att behandla social rörlighet som också 

implicerar en dyster bild av samhällets möjligheter för jämlikhet. Clark menar till en början att den 

sociala rörligheten med konventionella mätmetoder som ärvd förmögenhet och ginikoefficient 

generellt överskattar den riktiga rörligheten uppåt i samhällsstratifieringen. Vidare redovisar han 

att rörligheten historiskt alltid varit mer eller mindre konstant, den har inte ökat drastiskt med 

tillgång till utbildning, industrialisering, demokratisering och andra faktorer som brukar kopplas 

samman med social rörlighet. Clark producerar sina resultat genom att vidareutveckla en metod 

han lånat från Francis Galton. Han delar in efternamndata i grupper sorterade efter social status 

varpå han observerar deras respektive representation hos den totala populationen och yrkesgrupper 

över tid. Clark kommer slutligen fram till att vissa namn alltid har burit med sig ett socialt kapital 

och att detta kan resultera i två implikationer. Den första implikationen är att bibehållen status hos 

olika namn pekar på att socialt kapital är en oerhört stark faktor, den andra pekar på att statusen är 

rent genetisk, det vill säga att adelssläkt generellt innebär ”bättre” gener och vice versa jämfört 

med bondnamn.5  

Idén om att den sociala rörligheten är lägre än vad andra mått medger är generellt accepterad 

men huruvida rörligheten är statisk och Clarks tänkbara implikationer är mer omtvistat. Det går 

utifrån detta att kristallisera två sidor eller uppfattningar i den samtida forskningen i social 

rörlighet, i första ledet finns Clarks så kallade lag om mobilitet och liknande tankegångar som 

menar att den sociala rörligheten är konstant och inte förändras över tid. Den andra är perspektivet 

de holländska forskarna Ineke Maas och Marten van Leeuwen kallar för industrialiseringsteorin. 

Anhängare av detta perspektiv menar att det är svårt att utläsa förändringar i social rörlighet innan 

                                                 
4 Thomas Piketty (2014), Capital in the Twenty-First Century. Cambridge, Mass. 
5 Gregory Clark (2014), The son also rises: surnames and the history of social mobility. Princeton university press, 

Princeton, New Jersey 
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industrialisering sker, men att det går att förvänta sig stora förändringar i samband med 

industrialisering.6 Utifrån motsättningarna mellan Clark och Maas perspektiv samt diskussionen i 

den samtida forskningen går det att utläsa en tydlig oenighet i forskningen kring två punkter med 

särskild vikt vid den första: Vad finns det för historiska förutsättningar för social rörlighet och hur 

ska vi mäta den?  

Ett intressant studieobjekt är den sociala rekryteringen till det svenska prästerskapet.  

I samband med industrialiseringen förändras de administrativa uppgifterna i samhället, 

folkrörelsernas framgångar och demokratiseringen kastar omkull sociala statusar och gamla 

strukturer. Prästens sociala status förändras radikalt under industrialiseringen och sekulariseringen 

av Sverige, men samhällsyrket förändras inte. Prästen är nu, liksom så tidigt som på 1500-talet 

fortfarande samma sociala arbetare i form av själavårdare, vigselförrättare och dylikt.  

Samtidigt övergår prästens roll från institutionell maktutövare till enbart social arbetare under 

samma period. Under tidigmodern tid fram till industrialiseringen av Sverige och inledandet av 

sociala reformer under årtiondena kring sekelskiftet är prästämbetet förknippat med en stor grad 

makt och status i samhället. Prosten har juridiskt inflytande, han ansvarar för folkräkningarna, 

godkänner familjers flytt till andra orter och håller i den större delen av den lilla utbildning som 

finns att tillgå för de lägre klasserna i samhället. Genom att undersöka den sociala rekryteringen 

till ett samhällsyrke som inte förändras över tid men där statusen förändras från överklassens 

statliga administration till ett yrke som alla andra går det att utvidga resultaten till implikationer 

för resten av samhället. 

 

 

 

  

                                                 
6 Maas & van Leeuwen (2016) 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Den samtida forskningen behandlar frågor som kan sållas ner till hur förutsättningarna för social 

rörlighet ser ut och vilket sätt vi använder för att mäta den på bästa sätt. Forskningen tar dock inte 

specifik hänsyn till studiet av olika samhällsyrken, hur utvecklingen av dessa kan påverka social 

rörlighet inom respektive skrå och huruvida implikationer från dessa kan utvidgas till resten av 

samhället.  

Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att undersöka den sociala rekryteringen till 

prästyrket i Sverige mellan år 1826 och 1970 och vad det kan säga om de historiska 

förutsättningarna för social rörlighet. Den valda tidsperioden är en kompromiss mellan syftet och 

tillgängligt källmaterial vilket utvecklas i detalj under rubriken material. En applicering av två 

olika mått ska i första hand bidra med fler tydliga resultat, vidare ska detta också bidra till en 

kortare diskussion kring metoder och mått i relation till den sekundära delen av 

forskningsproblemet. De valda måtten detaljeras under rubriken metod. I fokus för undersökningen 

ligger frågan gällande hur olika samhälleliga förändringar påverkat rörligheten, två exempel är 

sekulariseringen och industrialiseringen av Sverige. Detta operationaliseras genom följande 

frågeställning:  

 

 ”Hur förändras den sociala rörligheten under perioden 1826 till 1970?”. 
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1.2 Forskningsläge 

Uppsatsen kommer att positioneras utifrån forskningsläget som i sin tur definieras utifrån 

syftesformuleringen. Avhandlingen av tidigare forskning disponeras efter i vilken grad forskarnas 

slutsatser är stringenta med antingen Gregory Clark eller Ineke Maas respektive bild av 

förutsättningar för social mobilitet. Denna indelning gör att forskningsläget kan delas in i två 

konstruerade teorier som kan hjälpa tolkningen av uppsatsens resultat. För läsarens skull är årtal 

för publiceringen av tidigare forskning refererad löpande i texten för att underlätta en 

historiografisk orientering i forskningsläget. 

 

1.2.1 Lagen om mobilitet 

Boserup m.fl. (2013) är inspirerade av Pikettys och Saez(2014) arbete. De har mätt förmögenhet 

över tre generationer i Danmark och kommer fram till slutsatser som liknar Clarks, sett till 

förmögenhet som elasticitetmått över tre generationer är den sociala rörligheten mer eller mindre 

konstant. Det speciella med den här metoden är att resultaten är starkare i relationen första till 

tredje generation än mellan förälder och barn (andra till tredje generationen).7 

Martin Dribe och Jonas Helgertz (2016) använder sig av HISCLASS-klassificering av yrken 

för att undersöka de tänkbara implikationerna av Clarks resultat och därefter isolera dem. Liksom 

Boserup et al. använder de sig av tre generationer för en hög statistisk säkerhet, samtidigt möjliggör 

detta tillvägagångssätt en isolering av de genetiska implikationerna av Clarks resultat. Vidare 

använder de sig av klasschemat i kombination med förmögenhetsdata. Slutsatserna blir följande: 

Det finns inget starkt samband mellan förmögenhet mellan farföräldrar och barnbarn, det finns 

inget samband alls mellan morföräldrarna och barnbarnen. Däremot finns det en stark korrelation 

mellan farfars yrkesstatus och barnbarnets dito som är konstant oavsett samhälleliga förändringar 

i tid. Det finns alltså fog för ett socialt kapital som förmedlas vidare via yrkesstatus men då ingen 

korrelation finns med barnet och moderns föräldrar finns det inte mycket som talar för en genetisk 

faktor.8  

  

                                                 
7 Simon Boserup et al. (2013), “Intergenerational wealth mobility: Evidence from Danish  wealth records of three 

generations” i: S. H. Boserup (red), Essays on tax evasion and enforcement and intergenerational wealth mobility, 

Köpenhamn. 
8 Martin Dribe & Jonas Helgertz (2016), The lasting impact of grandfathers: Class, occupational  status, and 

earnings over three generations in Sweden 1815-2011. The journal of economic history 76:4, 969-1000. 
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Även Martin Hellsten (2013) har fått resultat som stödjer Clarks tes kring social rörlighet. 

Han undersöker rörligheten över fyra generationer, även mellan kusiner och sysslingar men till 

skillnad från de ovan nämnda forskarna använder han måttet ”socioeconomic outcomes”: en 

kombination av yrkeskarriär, utbildning, intelligenskvoter och skolresultat.9  

Stephan Thernstrom studerar den sociala rörligheten hos arbetarklassen i staden 

Newburyport mellan åren 1850-1880 i sin bok Progress and poverty (1964). Syftet är att till 

skillnad från vederbörandes samtida forskare undersöka mobiliteten mellan underklass och 

medelklass istället för rörelsen från medelklass till överklass. Den enda mobiliteten uppåt i 

arbetarklassen under denna period sker på grund av att tillgångar befästs i fastigheter, vidare finner 

Thernstrom att väldigt få individer uppnår detta. Således kommer han fram till att den amerikanska 

drömmen är en sanning med kraftig modifikation, under de år som studeras är den sociala 

rörligheten mer eller mindre konstant för arbetarklassen.10 

 

1.2.2 Förändringar över tid i social rörlighet 

Ekonomhistorikerna Ineke Maas och Martin van Leeuwen (2016) har utvecklat en metodik som 

applicerats av flera andra historiker, till exempel Dribe och Helgertz. De har varit drivande i att 

utforma de klassifikationsscheman som används inom den historiska forskningen kring social 

rörlighet. De använder sig av HISCLASS för att dela in yrken i klasser och därefter mäta social 

rörlighet mellan generationer. Deras resultat är mer i linje med den klassiska bilden av social 

rörlighet och de säger rakt ut att det handlar om en industrialiseringsteori, de jämför åtta 

industrialiserade länder, däribland Sverige, Ungern och Frankrike och finner att alla upplever 

statisk eller fallande mobilitet under åren före det industriella genombrottet och ökande mobilitet 

uppåt från och med industrialiserings intåg.11 

  

                                                 
9 Martin Hällsten (2013), “Inequality across three and four generations in Egalitarian Sweden”, Research in Social 

Stratification and Mobility, 35, 19-33. 
10 Stephan Thernstrom (1964), Progress and poverty: Social mobility in a Nineteenth century City. Cambridge, 

Mass. 223 
11 Maas & van Leeuwen, (2016) 
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Ett till exempel på forskning inspirerad av Piketty och Saez är Ohlsson et al. (2014) som 

genom studiet av arvsflöden mellan generationer kommer fram till att Sverige följer vederbörandes 

mönster, högt flöde innan 1920, en sjunkande trend fram till 1970 och därefter en ökande trend 

igen. Sverige redovisar betydligt lägre värden under perioderna av högt arvsflöde, något som kan 

förklaras med att Sverige industrialiserades sent och därmed var fattigt under den första perioden 

och att de förväntade arvströmmarna under den sista perioden i Sverige befästs i det kollektivt 

finansierade välfärdssystemet.12 

Kelly Vosters och Martin Nybom (2017) har fokuserat på Clarks forskning och deras 

tolkning av resultat sker i direkt relation till resultaten som presenteras i The son also rises.  

Genom att samla en mängd data i sitt material i formen av variabler som mäter förmögenhet, 

yrkesstatus och utbildning kommer de fram till att Clarks påstående att vår tidigare bild av social 

rörlighet är överskattad stämmer. Vidare så visar deras resultat att Clarks mobilitetslag, som gör 

gällande att rörligheten är konstant i tid och rum, inte riktigt stämmer; det finns stora skillnader 

länder emellan och även om författarna medger att efternamnsmetoden inte är dålig per se finns 

det bättre mått för att skatta denna nya rörlighet. Att se till namn och grupperingar av dessa 

eliminerar möjligheter att se komparativt mellan länder och faktorer på individnivå i de fall 

efternamn korrelerar med ras, kön och klass.13 

Historikern Sten Carlsson är i sin bok Bonde-Präst-Ämbetsman (1962) en uttalad apologet 

för bilden av utbildning som den stora utjämnaren mellan samhällsklasserna. Mer exakt menar han 

att skiftningarna i den så kallade ståndscirkulationen (äldre term för social rörlighet) är historiskt 

betingade av processer och inte lagbundna. Det kan vara en kungs specifika fallenhet för 

tjänstemän ur de lägre klasserna kombinerat med massdöd bland adelsofficerare14 eller en 

reaktionär begränsning av privilegier från adeln då kungamakten varit svag.15 

Den stora vattendelaren hos Carlsson är industrisamhället och introduktionen av 

industriarbetarklassen i Sverige. Utbildningsreformer efter stora populationsskiften på läroverken 

kombinerat med kraftig expansion av byråkrati ledde till att fler arbetarsöner och barn ur den lägre 

                                                 
12 Henry Ohlsson et al. (2014), Inherited wealth over the path of development: Sweden, 1810-2010, WP, Nationalek. 

inst, Uppsala. 
13 Vosters, Kelly & Nybom, Martin (2017), Intergenerational persistance in latent socioeconomic status: Evidence 

from Sweden and the United States. Journal of Labor economics 35:3, 869-901. 
14 Sten Carlsson (1962), Bonde-Präst-Ämbetsman: Svensk ståndscirkulation från 1680 till våra dagar, Prisma, 

Stockholm. 32, 73 
15 Ibid. 40 
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borgarklassen kunde nå positioner inom högre ämbeten. Folkrörelser och det svenska 

föreningslivet spelade avgörande roller för att lyfta de lägre skikten i cirkulationen, arbetarrörelsen 

lyckades som exempel 1932 med att för första gången tillsätta en före detta springpojke till landets 

högsta ämbete.16 Avslutningsvis menar Carlsson att ståndscirkulationen är bra för samhället och 

att en fortsatt cirkulation är direkt beroende av tillgång till utbildning och hög standard på den, 

vilket han också medger är det enda sättet för samhället att påverka egentligen.17 

Hertz et al. (2008) studerar intergenerationell korrelation i utbildning i 40 olika länder. De 

finner att korrelationen är som lägst i Norden och högst i Sydamerika. Författarnas reflektioner är 

viktiga då de menar att deras mått anger olika saker. Regressionskoefficienten läses som att 

överföringen mellan generationer minskat markant de senaste 50 åren medans 

korrelationskoefficienten tyder på att inget har förändrats under samma period. Författarna tror att 

problemet ligger i mätmetoden, komparativ regression har i detta fall lumpat ihop värden som 

egentligen säger helt olika saker om rörligheten i olika länder, vidare anser de som Carlson att 

mobiliteten är betingad av historiska processer bundna av tid och rum.18 

Lindahl et al. (2012) mäter utbildningsnivå familjevis över fyra generationer och här är 

korrelationen mellan far- och morföräldrar statistiskt viktigt. Genom att mäta på detta sätt kommer 

de fram till att den intergenerationella korrelationen i utbildningsnivå också är lägre än tidigare 

resultat som fokuserat på rörelser över en generation. Precis som med Ohlsson et al. med flera 

återkommer kopplingen mellan far- och morföräldrar, men ett led i generationen läggs också till 

vilket författarna menar ger en högre statistisk precision. Med andra ord menar författarna att 

föräldrarnas utbildning förmodligen inte har en nämnvärd effekt på rörligheten förrän fler 

generationsskiften sker. Slutsatserna är lite tvetydiga då författarna tydligt säger att rörligheten är 

lägre än vad som antagits tidigare men de tar ingen riktig ställning till huruvida utvecklingen är 

konstant eller inte.19  

  

                                                 
16 Ibid. 92, 127 
17 Ibid. 129 
18 Tom Hertz et al. (2008), The inheritance of educational inequality: international comparisons and fifty-years 

trends, The B. E. Journal of Economic Analysis & Policy 7:2, 1-46. 
19 Mikael Lindahl et al. (2012), Intergenerationell rörlighet i inkomster och utbildning – en analys av fyra 

generationer, IFAU rapport 2. 
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Björklund et al. (2009) undersöker samband mellan social bakgrund och inkomst hos 

svenska män födda mellan 1932 och 1968. För att isolera resultaten håller författarna sig till att 

studera bröder. Andelen varians i inkomst relaterad till familjebakgrund var högre för bröder födda 

under tidigt 1930-tal än dem som föddes runt år 1950. Sen dess har variansen i inkomst blivit en 

starkare faktor. Författarna förklarar detta genom att peka på olika skolreformers skiftande effekt, 

omorganisering av folkskolan och förändringar i skolpliktens längd. Även här ligger fokus vid 

utbildning och slutsatserna är också lite tvetydiga. Resultatet kan tolkas som en verifikation av 

industrialiseringsteorin, å andra sidan kan slutsatsernas implikationer över längre tid ge medhåll 

till Clarks mobilitetslag.20 Dessa två sista artiklar är med tvetydigheten lite svåra att placera mellan 

de två grupperna då metodiken liknar Boserup med fleras men samma tydlighet kring huruvida 

rörelsen är konstant eller inte finns inte. 

 

1.2.3 Sammanfattning och positionering 

En faktor i den historiska utvecklingen av social rörlighet som nästan alla författare i 

forskningsläget håller med om är att den tidigare bilden av social rörlighet är överskattad. I det 

samlade forskningsläget pågår det också en rörelse till att mäta över längre tid och precis som 

Gregory Clarks forskning verkar alla resultat peka på att ojämlikheter tar fler generationer att 

utjämna, det senare som ett resultat av utvecklingen av nya metoder och mått. Motsättningen 

mellan teorierna som styr den binära indelningen är beroende av hur författarna ställer sig till 

huruvida rörelsen är konstant eller inte. Det finns dock ett par författare som inte kommer fram till 

tydliga slutsatser om det, till exempel Lindahl et. al. och Björklund et. al. De är grupperade 

tillsammans med författarna som inte menar att rörelsen är konstant då deras studieobjekt är 

utbildning och att de kommer fram till att utbildning vid någon punkt har effekt på rörligheten. 

Uppsatsens positionering utifrån de historiska förutsättningarna för social rörlighet är mellan dessa 

skisserade läger och tar ställning till följande huvudlinjer: Hur hög är den sociala rörligheten, hur 

mäter vi den på bästa sätt och är den konstant? 

 

 

                                                 
20 Björklund, A. et al. (2009) Family background and income during the rise of the welfare state: Brother 

Correlations in income for Swedish men born 1932-1968, Journal of Public Economics, Vol. 93 (5-6) 671-80. 
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1.3 Teori 

I relation till forskningslägets indelning och uppsatsens position i det förhåller sig den senare till 

två underförstådda teorier. Den första är Clarks lag om mobilitet som återkommer i olika 

reviderade former i forskningsläget: Social mobilitet är konstant över tid och saker som 

industrialisering, demokratisering och sekularisering kan inte ändra på detta. Om denna lag 

stämmer kommer materialet spegla en oerhört förändringsresistent eller konstant spridning mellan 

olika grupperingar av efternamn bland präster. Den andra uttrycks bara ordagrant av Maas och van 

Leeuwen, de använder begreppet industrialiseringsteorin. Denna teori gör gällande att den sociala 

rörligheten generellt är konstant och i vissa fall rentutav nedåtgående innan ett land 

industrialiseras, därefter ökar den i olika grad vilket är beroende historiska processer som i sin tur 

kan ses som förlängningar av industrialiseringen. Två exempel är byggandet av välfärdsstaten och 

utbildningsexpansionen i Sverige. Välfärdsstatens uppkomst korrelerar med den industriella 

arbetarklassens ökande inflytande i samhället som är en direkt förlängning av industrialiseringen 

av Sverige i slutet av 1800-talet. Utbildning som förlängning är speciell då stora 

utbildningsreformer ibland föregår industrialiseringen, samma sak gäller förändringar i prästens 

sociala roll och i båda dessa fall refereras deras betydelse för industrialiseringsteorin explicit i 

resultatet. I fallet där denna teori stämmer borde prästerna rekrytera samma slags människor fram 

till sekelskiftet varpå stora förändringar i spridningen tillkommer. 

Utifrån dessa teorier går det att formulera två hypoteser som analytiska verktyg. De lyder som 

följande: 

 Social rörlighet är konstant och förändras inte 

 Social rörlighet är konstant fram till industrialisering, därefter sker förändringar 

 

Industrialisering som begrepp är mycket brett och då uppsatsen använder sig av teoretisering 

med termer så som industrialiseringsteorin är det till en början viktigt att definiera termens 

betydelse för denna uppsats. Inledningsvis kan begreppet peka på flera skeenden så som den andra 

eller tredje industriella revolutionen, världens industrialisering definieras här som det stora skiftet 

av arbetskraften från jordbruk till fabriksproduktion och mekanisering i Europa med koloniala 

avknoppningar med början i det sena 1700-talets England.21 

                                                 
21 Lennart Schön (2014), Vår världs ekonomiska historia- Den industriella tiden, Upplaga 2:2. Studentlitteratur, 

Lund. 45ff 
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1.4 Disposition 

Den resterande delen av inledningen börjar med ett avsnitt som refererar och sammanfattar arbetet 

med materialet. När materialet är förklarat i detalj presenteras uppsatsens metodologiska val 

ingående och arbetsprocessen beskrivs. Därefter följer ett par korta språkliga reservationer.  

Efter de inledande kapitlen följer en utveckling av de stora historiska processer som är 

viktiga att ha förkunskap om för att kunna tolka resultatet ordentligt. Därnäst delas resultatdelen 

in efter metod och löpande presentation av undersökningens resultat. När resultaten slutligen 

avhandlats följer ett avslutande avsnitt där implikationerna av uppsatsen undersöks och resultatet 

diskuteras. 

 

1.5 Material 

Materialet som ska behandlas består av tre olika biografiska matriklar över präster i Uppsala Stift 

vid tiden för nedtecknandet. Den första är utgiven 1902 och innehåller 388 individer, den andra 

gavs ut 1934 och innehåller 455 individer, den sista publicerades 1971 och innehåller 377 

individer. Tidsspannet som behandlas i uppsatsen har bestämts av källmaterialet: De äldsta 

individerna är födda 1810 och de yngsta födda år 1946, de första som examineras gör det år 1826 

och de sista examineras 1970. 

Förr i tiden fungerade biografiska matriklar som telefonkataloger och referensverk utöver de 

vanliga statliga referenserna, det är dock oklart när denna funktionalitet upphörde men möjligtvis 

innan 1970. Stämmer det senare är en kvalificerad gissning att det handlar om tradition kombinerat 

med yrkesstolthet för matrikeln utgiven 1971. Det är också att betrakta som trovärdigt i och med 

funktionaliteten som officiellt referensverk och många präster så som biskopar och författares 

information i matriklarna går att korrekturläsa i uppslagsverk och dylikt. 

Från varje individ har följande observationer hämtats: Efternamn, namn, yrke, arbetsplats, 

födelseår, födelseplats, stift, faderns yrkestitel samt sex årsposter som tidsbestämmer studier. 

Samtliga 1220 har skannats in och därefter har cirka 16 000 observationer matats in i excelark för 

hand. Som tidigare nämnts är de äldsta i materialet födda så tidigt som 1810-tal och de yngsta 

födda runt år 1950. Antalet observationer i början och slutet av perioden är små och under visst 

arbete med materialet kommer därför en del av årskullarna att slås ihop. Figur 1.1 visar antalet 

födda per år och och ger en bild av hur spridningen i materialet ser ut. 
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Figur 1.1: Antal individer i materialet sorterat efter födelseår och årtionde 

 

källa: Författarens egen bearbetning av Biografisk matrikel över svenska kyrkans prästerskap, 1901-1970 

 

Ur materialet går det att hämta följande information med relevans för studiet av social 

rekrytering: prästernas namn, utbildningsbanor och föräldrarnas yrke, som ger en bild av vilka som 

rekryterades till prästyrket och hur deras studiemöjligheter såg ut. Efternamnen och föräldrarnas 

yrkesstatus kommer visa hur den sociala rekryteringen såg ut medelst spridningsmått och utifrån 

detta går det att dra slutsatser om social rörlighet. Materialet är i vissa bemärkelser begränsat i 

jämförelse med material som figurerar i forskningsläget. Författarna har ofta tillgång till mycket 

mer omfattande material och kan därför använda sig av fler än ett generationssteg vilket är en klar 

nackdel med föreliggande material. En fördel är dock att det täcker ett långt tidsspann och en 

yrkeskategori som finns representerad i hela landet och som utgjorde en central funktion i den 

svenska statsapparaten. Prästyrkets relativa stabilitet över tid är också en styrka med materialet. 

Exempelvis kan nämnas att utbildningsgången för att erhålla prästtiteln förblev densamma under 

hela tidsperioden.   
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1.6 Metod 

Materialet ska behandlas med kvantitativ, hypotetisk-deduktiv metod. Första steget med 

behandlingen av materialet har redan beskrivits kortfattat i materialavsnittet, matriklarna har 

skannats in och infogats i excelark för hand. Därefter har två metoder applicerats.  

Det grundläggande arbetet, det vill säga allt arbete innan den visuella framställningen är emellertid 

likartat då det har fungerat bra att återanvända kodning och materialfiler. 

Metoden som behandlar yrkesstatus går som tidigare nämnts under benämningarna 

Historical international classification of occupations (HISCO) och Historical international class 

scheme (HISCLASS). HISCO, social status för yrken hämtas från en databas där tusentals yrken 

är kodade numeriskt till en historisk yrkeskod. HISCLASS är indelningen av dessa koder i olika 

samhällsklasser uttryckta som 1-12, där 1 är den högsta sociala klassen. Förvärvsstatusen som 

noteras i matrikeln för prästernas fäder ligger till grund för kodningen av deras HISCO-kod. En 

mycket vanlig kod är 61110, som är beteckningen för självägande bönder och jordägare. Ett par 

andra som frekvent återkommer i materialet är 14120 och 13320 som betecknar präster respektive 

lärare. 

För att koda in yrkena på detta sätt används enkla logiska test i Stata. Först upprättas en lista 

över observerade yrken och deras respektive koder genom att söka efter dem i den öppna databasen 

över HISCO-koder.22 HISCO-koder för historiska svenska yrken har kodats i databasen av 

anställda vid Demografiska databasen vid Umeå universitet. För varje individ skapar testet en 

observation som innehåller dennes HISCO-kod. Efter detta sker ett till logiskt test på samma sätt 

där HISCO tilldelas HISCLASS-värden enligt det kodschema som presenteras i HISCLASS: a 

historical international social class scheme.23 

HISCLASS förändras inte över tid och därför är det viktigt att genom undersökningen ibland 

slå ihop flera av grupperna till samhällsklasser för att bättre reflektera verkligheten de ska beskriva. 

HISCLASS-kategorierna är som följer: (1) högre chefer, (2) högre fackmän, (3) lägre chefer, (4) 

lägre fackmän och handlare, (5) lägre handlare, (6) förmän, (7) fackkunniga arbetare, (8) bönder 

och fiskare, (9) lågutbildade arbetare, (10) lågutbildade lantarbetare, (11) outbildade arbetare och 

                                                 
22 International institute of social history, “HISCO database”, Tillgänglig: 

https://collab.iisg.nl/web/hisco/search;jsessionid=DC4596325E1A401498B0FF45A61DE0CC ,2013 (hämtad 2017-

12-31) 
23 Ineke Maas & Marco van Leeuwen (2011), HISCLASS: A historical international class scheme. Leuven 

University Press, Leuven. 

https://collab.iisg.nl/web/hisco/search;jsessionid=DC4596325E1A401498B0FF45A61DE0CC


14 

 

(12) outbildade lantarbetare. Inhämtningen av dessa och klassificeringen sköts av forskare i 

respektive land som hjälper de holländska huvudmännen med översättning. Klassificeringen görs 

med målet att göra yrken isolerade mot historisk förändring i så stor utsträckning som möjligt. 

Samtliga yrken som förekommer i undersökningen finns listade i uppsatsens bihang. För att 

undersöka social rörlighet i denna uppsats med klassificeringen över tid och för att jämna ut antalet 

präster slås vissa av kategorierna ihop. Ett exempel är hopslagningen av grupperna 1-5 till en klass 

som motsvarar de kontorsarbetande yrkena. 

Den andra metoden är en omarbetning av Gregory Clarks representation av efternamn, tätt 

förknippad med hans resultat och slutsatser i The son also rises. Clark använder sig av en typologi 

där efternamn delas in i sex grupper: högadelsnamn (ex: Oxenstierna), lågadelsnamn, latiniserade 

namn (ex: Afzelius), naturromantiska namn (ex: Bergström) indelade i två olika grupper och 

patronymikon (ex: Jonsson). Med materialet i åtanke har följande indelning gjorts för uppsatsen: 

Högadel och lågadel har slagits ihop då adelns representation inte är särskilt stark i materialet. 

Vidare har mellan överklassen i de latiniserade namnen och den lägre medelklassen hos de 

naturromantiska separerats tydligare genom att däremellan introducera en grupp där efternamnen 

mer speglar en bred medelklass, de tysk-franska efternamnen (ex: Gerdin, Nordlander). 

Begynnelserna och ändelserna på dessa namn togs av präster, ämbetsmän och borgare under 1600- 

och 1700-talen och tål att skiljas från de naturromantiska som tillkommer senare och de 

latiniserade som är en blandning av bildningssläkter och lågadel. Information utöver det som anges 

av Clark i namnindelningen har hämtats från SCB.24 Efternamnen i materialet delas, med tilläggen 

gällande adelsnamn, utländskt inspirerade namn och en sammanslagning av naturromantiska 

namn, in i samma grupper som i Clarks undersökning av den sociala rörligheten i Sverige. En sista 

grupp uppstod under datainhämtningen och innehåller namnbytare bland de lägre klasserna och 

nya namn. Dessa är så få och följer patronymernas rörlighet så de är hopslagna med dessa i 

figurerna nedan. Efter detta arbete med materialet går det att använda Clarks ekvation för 

representation. Den uttrycks som följer:  

  

                                                 
24 Inge Göransson (2015), De naturliga efternamnen. Statistiska centralbyrån, Tillgänglig: 

https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/De-naturliga-efternamnen/ (hämtad 2017-11-27) 
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𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑣 𝑧 =
Andel z i elitgrupp

Andel z i populationen
  

Där z = en specifik efternamnsgruppering. Andelen av en eftermansgrupp inom elitgruppen går att 

undersöka för sig själv som ett mått uttryckt i procent precis på samma sätt som fördelningen av 

fäders yrkesstatus. För att få en mer precis bild av respektive grupps över- respektive 

underrepresentation i prästgruppen måste deras andel ställas i relation till namngruppens frekvens 

hos hela befolkningen. Andel z i hela populationen går att hämta från ett opublicerat manuskript 

vid ekonomisk-historiska institutionen vid Lunds Universitet som täcker åren 1880-1910. Det 

betyder att jag inte har möjlighet att följa förändringen i efternamnens frekvens hos hela 

populationen under den studerade perioden. Som kommer framgå av utvecklingen mellan 1880 till 

1910 är fördelningen av efternamn inte utsatt för några större förändringar och risken för att 

resultaten blir missvisande är relativt liten. Ytterligare ett lånat tillvägagångssätt från Clark är hans 

indelning av individer i 30-årskullar sorterat på födelseår för att producera jämnare kurvor och se 

skeendet över tidsintervaller som motsvarar åtminstone en generation. 

 

1.7 Begrepp 

Begreppen social rörlighet och social mobilitet används synonymt utan åtskillnad för att få ett 

bättre flyt i språket, samtidigt är det viktigt som läsare att uppmärksamma den semantiska 

skillnaden mellan mobilitet och uppåtgående mobilitet i uppsatsen, de används mestadels analogt 

och de gånger uppåtgående mobilitet uttrycks som ett specifikt begrepp framgår det också av 

sammanhanget att det är en specifik rörelse från en lägre klass till en högre klass som avses. 

Industrialiseringsteorin används som begrepp för synsättet Maas & van Leeuwen företräder, i 

förlängning används också begreppet för att referera till forskningen som avhandlas under titeln 

Förändringar över tid i social rörlighet. 
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2 Historisk bakgrund 

I följande avsnitt avhandlas skeenden och årtal som är högst relevanta för tolkningen av 

undersökningens resultat, en del av vad som avhandlas får en djupare genomgång i resultatdelen 

och detta avsnitt ska således ses som en översiktsbild på många förändringar som spelar in i 

uppsatsens analys. 

2.1 Industrialiseringen av Sverige 

Följande avsnitt går kortfattat igenom bakgrunden till industrialiseringen av Sverige, de första 

stegen mot industrialisering, de första 30 åren av intensiv industrialisering och slutligen en 

kortfattad långsiktig bild på den svenska ekonomins transformation mellan åren 1720-1980.  

2.1.1 De agrara förändringarna 

Det första steget till storskalig industrialisering är en så kallad agrar revolution, kortfattat går det 

till genom att jordbruksproduktionen per capita ökar till den grad där samhällets institutioner 

rubbas och sätts i förändring. Denna förändring sker i Sverige mellan åren 1720-1870. I rena siffror 

ökar produktionen av spannmål med 75 procent fram till 1815, därefter ökar den med över 60 

procent, möjligtvis sker till och med en fördubbling fram till år 1860. I början av denna process 

importerar Sverige stora mängder spannmål, efter år 1830 exporteras spannmål i relativt stor 

omfattning, under 1880-talet motsvarar spannmål 18 procent av den svenska exporten. På drygt 

140 år gick alltså Sverige från att vara ett land med ett behov att importera jordbruksprodukter 

till att exportera dem.25 

Förutom det faktum att tekniska framsteg ledde till ökad produktion och tillväxt spelade 

administrativa reformer en stor roll i denna förändring. Sverige som nation tidigare och under 

perioden den överordnadeideologin kameralism när det kom till rikets finanser. Med begreppet 

menas ett överordnat mål att mer än något annat i budgetering och ekonomisk utveckling se till att 

spara undan så mycket tillgångar som möjligt i statskassan, helst genom egen produktion. 

För att effektivisera jordbruket kom i första hand ett par reformer inspirerade av fysiokratisk 

argumentation med syfte att stärka äganderätten. I andra hand kom skiftesreformerna genom en 

mängd små lagar mellan år 1720 och 1800. Därefter kom de två stora skiftesreformerna i form av 

25 Magnusson. 170f 
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enskiftet år 1807 och laga skifte 1827. Byarna sprängdes, jorden fördelades mindre jämlikt i och 

med att åkerlapparna ersattes av enhetliga markegendomar. Detta skapade möjligheter för 

överskott och investering för jordägarna i överklassen och bönderna som hade turen att tilldelas 

den bästa jorden, de mindre lyckligt lottade backstugusittarna fick skicka sina barn till arbete i 

manufakturer och verkstäder, alternativt emigrera.26 

 

2.1.2 Protoindustrialisering 

Protoindustri går att spåra långt bak i tiden, men med förindustriell protoindustri menas vanligtvis 

den småskaliga verkstads- och manufakturproduktion som tillkom som en del i europeiska länders 

ekonomi i samband med att stadens betydelse ökade under 1400-talet. I Sverige tas de första stegen 

mot industrialisering tillsammans med jordbrukets förändring genom att denna protoindustri får 

ett stort produktionsuppsving under 1700-talet.27 Verkstäderna och manufakturerna växer kraftigt 

från 1700-talets mitt fram till år 1845.28 

Kring år 1850 går det inte längre att möta inrikes efterfrågan på industriellt producerade 

produkter vilket leder till att stora delar av produktionen i Sverige centraliseras, därefter sker också 

ökade inslag av mekaniserad produktion fram till år 1870, tillväxten och den tekniska utvecklingen 

i den lilla svenska industrin avstannar som en andhämtning under 1860-talet innan mekaniseringen 

tar fart ordentligt under 1870-talet. Ett undantag är textilproduktionen som började centraliseras 

och mekaniseras redan kring 1830.29 

 

2.1.3 Industrialisering 

Sveriges egentliga industrialisering under slutet av 1800-talet sammanfaller med den andra 

industriella revolutionen, i regel innebär det kraftigt utökade kommunikationer och tekniska 

framsteg så som förbränningsmotorn. För Sveriges del innebar den sena industrialiseringen så 

kallade catch up-faktorer, industrialiseringen skedde snabbare då nödvändig teknologi redan fanns 

till hands. Industrierna som ledde utvecklingen tekniskt och exportmässigt var gruvindustrin och 

skogsindustrin. Ångmaskinen och senare förbränningsmotorn ledde till att sågverk kunde 

förläggas mer optimalt geografiskt avseende arbetskraft och råvaror. Utbyggnaden av 

                                                 
26 Ibid. 184ff 
27 Ibid. 199 
28 Ibid. 210 
29 Ibid. 218f 
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järnvägsnätverket ledde samtidigt till att transporter och kommunikationer gick betydligt snabbare. 

Vid sidan om detta skedde en mängd tekniska innovationer så som effektivisering av 

stålframställning samtidigt som Sverige upplevde exportboomer i samband med europeiska krig 

vi höll oss utanför.30 Denna process fortsätter ända fram till år 1980, ny teknik, effektivisering och 

en ökad andel i BNP leder till strukturomvandlingar i den svenska ekonomin som tillsammans med 

sociala reformer kulminerar i den höga levnadsstandard Sverige uppnår åren 1962-1990. 

Rent konkret kan denna förändring uttryckas med ett antal siffror. Förändringarna i 

sektorerna jordbruk och industris förädlingsvärde som andel i BNP förändras dramatiskt under 18- 

och 1900-talen. För jordbruk är statistiken som följande: 41 procent 1804, 30 procent 1910 och 

fem procent 1974. Dito för industrin är sju procent 1804, 23 procent 1910 och 38 procent 1974. 

Sektorernas andel av arbetskraften är också intressant att ta i beaktning. Mellan år 1890 och 1930 

faller jordbrukets andel från 58 procent till 34, industrins andel stiger under samma år från 17 

procent till 26.31 Andelen sysselsatta i industrin sjunker under det sena 1900-talets globalisering, 

men trenden för jordbrukare pekar neråt linjärt: år 1990 utgjorde yrkesgruppen tre procent av 

befolkningen.32 Avslutningsvis går det att fastställa att den egentliga industrialiseringen av Sverige 

skedde åren 1890-1930.  

  

                                                 
30 Ibid. 275ff 
31 Ibid. 277f 
32 Robert Erikson & Jan Jonsson (1993), Ursprung och utbildning. Social snedrekrytering till högre studier, SOU 

1993:85.54 
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2.1.4 Industrialiseringen av Uppsala Ärkestift 

För att undersökningens resultat ska kunna vara en grund för slutsatser om relationen mellan social 

rörlighet och industrialisering är det också viktigt att mäta graden av industrialisering över tid. 

Figur 2.1 beskriver denna process med data från folkräkningar utförda var tionde år mellan 1860 

och 1960, och i figuren sorterat på tioårsintervaller. Linjerna representerar procentuella andelar 

sysselsatta inom industriyrken och jordbruk inom Uppsala ärkestift. Församlingarna och därmed 

stiftens gränser överlappar inte helt med länsindelningen av riket, men då Uppsala och Gävleborgs 

län tillsammans motsvarar åtminstone 90 procent av stiftet består statistiken av en sammanslagning 

av dessa. 

 

Figur 2.1: Andelar sysselsatta bland jordbruksyrken och industriyrken inom Uppsala 

Ärkestift 

 

källa: Författarens bearbetning av Sveriges officiella statistik, 1860-1960 
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I figur 2.1 sker en långsiktig utveckling där andelen industriyrken ökar och jordbruksyrken 

minskar. Till att börja med kan de skarpa minskningarna i båda grupperna mellan 1860 och 1870 

förklaras med en stor ökning av befolkningsmängden. Efter detta börjar andelen jordbruksyrken 

falla dramatiskt och fortsätter denna trend under 1900-talet. Industriyrkena upplever två skarpa 

ökningar över kortare tid, de sammanfaller med industrialiseringen av Sverige kring sekelskiftet 

och den stora industriella expansionen under den direkta efterkrigstiden. 

Den viktiga implikationen från folkräkningarna är att resultatet överensstämmer med 

litteraturen. Sverige industrialiseras i en första våg mellan åren 1850 och 1910 och perioden mellan 

1880 och 1910 är intensiv. Utvecklingen i Uppsala stift avviker därför inte från den generella 

utvecklingen i Sverige.  

 

2.1.5 Folkrörelser och sociala reformer 

I samband med att Sverige industrialiserades tillkom en arbetarrörelse i landet, Socialdemokratiska 

arbetarepartiet bildades 1889 och Landsorganisationen bildades 1898. Båda hade viktiga roller vid 

sidan om rösträttsrörelsen och kvinnorättsrörelsen i att radikalt förändra de sociala förhållandena 

i Sverige under 1900-talets två första årtionden.33 

För denna uppsats är de långa rörelserna hos främst arbetarrörelsens fortsatta process viktiga, 

ett par skeenden anges här för att måla en tydlig bild av de sociala förhållandena i Sverige under 

förändring fram till år 1970. Efter den första stora vågen av industrialisering och det första 

världskriget följde en stor nedgång i konjunkturen, resultatet blev stora konflikter på 

arbetsmarknaden som nådde sin kulmen med att fyra strejkare sköts till döds i Lunde maj 1931.34 

Andra världskriget präglades av inre samling även till viss del på arbetsmarknaden men ett 

definitivt slut på de stora konflikterna kom i och med Saltsjöbadsavtalet 1948 mellan LO och SAF. 

Denna överenskommelse om centraliserade löneförhandlingar utan statlig inblandning kombinerat 

med den solidariska lönepolitiken ledde till att de relativa lönerna och därmed det generella 

välståndet steg kraftigt under högkonjunkturen på 1960-talet.35 Samtidigt skedde en rörelse 

ovanifrån från socialdemokratiska politiker i syfte att förbättra folkhälsan och det allmänna 

levernet, ett typexempel på denna politik är Alva och Gunnar Myrdals Kris i befolkningsfrågan. 

                                                 
33 Shamal Kaveh (2006), Det villkorade tillståndet. Idéhistoriska inst. Uppsala. 11f 
34 Christer Lundh (2010), Spelets regler, institutioner och lönebildning på den svenska arbetsmarknaden 1850-2010. 

SNS Förlag, Stockholm. ss 143f 153ff 
35 Lennart Erixon (2003), Den svenska modellens ekonomiska politik. Atlas förlag, Stockholm. 110ff 
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Denna process sammanfaller delvis med stora reformer i den så kallade allmänna välfärden 

mellan krigsslutet och 1970. Några nämnvärda exempel är instiftandet av barnbidraget 1948, lagen 

om socialhjälp 1956 och instiftandet av den allmänna tjänstepensionen 1960. 

 

2.2 Högre utbildning i Sverige 

För uppsatsens undersökning är det viktigt att beakta utbildningssystemets utveckling under den 

studerade perioden, dels på grund av att utbildning är en faktor som figurerar ofta i forskningsläget, 

dels för att kunna bearbeta delar av materialet. Det följande är således en historisering av det 

svenska utbildningssystemets utveckling med information relevant för uppsatsens resultat. 

 

2.2.1 Den historiska utvecklingen av Sveriges utbildningssystem 

Det svenska utbildningssystemet var till en början resurser för de högra klassernas barns skolning 

som ämbetsmän i staten, under 1700-talet började myndigheterna trevande rikta utbildningen mot 

hela befolkningen i form av bibelläsning med den lokala kyrkoherden, mindre skolor där målet var 

att barnen skulle lära sig Bibeln, historia och läsning. Trots en relativt hög läskunnighet fick vi en 

riktig skola först med instiftandet av Folkskolan 1842.36 Därefter byggdes systemet ut i olika takter 

i samband med att staten tog över allt mer av verksamheten vid folkskolorna fram till sekelskiftet.37 

År 1927 genomfördes folkskolereformen. Under de följande åren med slutpunkt år 1973 

skedde en rad olika reformer. Realskola ombildades till Grundskola, åren belagda med skolplikt 

utökades, de högre läroverken och högskoleförberedande utbildningarna slogs ihop med de 

yrkesförberedande under Gymnasiet. 38 

Högskoleutbildningen utökas under samma period, nya utbildningar tillkommer, 

yrkesutbildningar så som grundskolelärare förläggs vid universitet och antalet studieplatser 

expanderar kraftigt. Den skola vi är bekanta med där nästan alla har samma möjlighet att studera, 

banan lågstadium – universitetsexamen konstrueras egentligen mellan åren 1927 och 1973, innan 

denna period är den något helt annat, grundskolan ett obligatorium och högskolan något av en mix 

mellan tjänstemannaskola och våra samtida universitet.39   

 

                                                 
36 John Landquist (1963), Pedagogikens historia, Gleerup, Lund. 275ff 
37 Ibid. 290ff 
38 Erikson & Jonsson. 56f 
39 Ibid. 58f 
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2.2.2 Studiefinansiering 

En översikt över den personliga finansieringen av högre studier är av vikt för undersökningens 

resultat då den senare halvan av den behandlade perioden sammanfaller med dess egentliga 

instiftande. Innan år 1918 var du tvungen att försörja dig själv vid högskolestudier. Därefter 

instiftades ett räntefritt lån som kunde avskrivas vid olika prestationer. I slutet av 1930-talet 

infördes det så kallade naturastipendiet, ett kontantbidrag för mat och logi och något av en spirituell 

föregångare till bidragen som delas ut av CSN. Tillgången till dessa stipendier var dock starkt 

begränsat och således var högre studier för de flesta fortfarande beroende av samma ekonomiska 

uppoffringar som efter 1918 års lag. Endast 2 % av studenter vid högre utbildningar utnyttjade 

naturastipendiet så sent som 1952.40 

Under 1950-talet byggdes dock detta system ut kraftigt. Naturastipendiet utnyttjades av 

 26 % av studenterna år 1958, under samma period växte statens anslag av studielån till sexton 

gånger så stort som det var 10 år tidigare. Efter denna period har studiemedlet utökats i mindre 

stötar relaterade till inflationsanpassning och levnadskostnader men generellt var möjligheten att 

studera utan någon som betalade för det mycket svår innan 1950-talet.41 

 

2.3 Prästens roll i det svenska samhället 

Det är också av central vikt att förstå prästernas sociala roll i det svenska samhället och en grov 

överblick av sekulariseringen för att kunna utläsa social rörlighet från deras namn och 

klassbakgrund.  

Sen Sverige kristnades under högmedeltiden har prästerskapet genomgått en lång rad 

förändringar. Efter reformationen förlorade prästerskapet sin frälsestatus men fick samtidigt 

behålla en rad olika förmåner i form av världslig makt.42 Under 1700-talet började en så kallad 

sekularisering av landet tillta i samband med upplysningen och ifrågasättandet av religiösa 

dogmer.43 Prästerskapet började tappa sin status inom akademin mellan de ungefärliga åren 1650 

och 1900. Från och med Christopher Polhem och Olof Rudbäck den Äldre börjar universitetens 

institutioner utvidgas, vad som tidigare varit en samhällsinstitution mestadels bestående av präster 

klyvs isär till flera olika institutioner. Den här utvecklingen tar ordentlig fart under det sena 1600-

                                                 
40 Sven-Eric Reuterberg & Allan Svensson (1987), Studiemedel – medel för jämlikhet? UHÄ. 1f 
41 Ibid. 3f 
42 Berhard Meijer (1926), Nordisk familjebok 1926, Nordisk familjeboks förlags aktiebolag, Stockholm. 474f 
43 Carlsson. 56f 
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talet och saktar egentligen aldrig ned.44 Under 1700-talet börjar många andra institutioner och 

privatpersoner investera tid och pengar i universitetens arbete. Dessa investeringar är till största 

delen drivna av jakten på tekniska och förvaltningsmässiga innovationer som kan bidra till högre 

avkastning för vederbörandes protoindustri, offentlig förvaltning eller liknande. I denna miljö blir 

det allt svårare för prästen att konkurrera.45 Under den andra halvan av 1800-talet, främst i 

samband med representationsreformen förlorade prästen all världslig makt, till exempel rätten att 

godkänna familjeförflyttning, så när som på den andliga och administrativa rollen prästen behöll 

då befolkningen fortfarande till stor del bodde på landet och hade kyrkan som social knutpunkt.46 

Den långsiktiga trenden för adelns representation sker analogt med att prästen förlorar 

makten över universitetet som samhällsinstitution och sin konstitutionella makt. Adelns andel 

börjar med en hög representation då yrket är analogt med högre ämbetsmän och börjar falla 

ordentligt under frihetstiden. Sten Carlson menar att så är fallet då prästen som civilämbetsman 

börjar tappa sina befattningar till sekulariserade ämbeten under denna tid samtidigt som 

prästerskapet driver på utvecklingen, år 1776 stadgar till exempel prästeståndet att adelsmän inte 

längre har rätt att äga säte och stämma inom prästeståndet.47  

Ovan skisserade historisering är de första stegen mot vårt sekulariserade samhälle med låg 

andlighet och stapplande medlemsantal i alla andliga samfund. Vad är då sekularisering? Det finns 

tre olika sätt att använda begreppet på. Ett sätt att uttrycka sekularisering på är en ickekonfessionell 

statsapparat, i det fallet blev vi sekulariserade när staten klippte banden med Svenska kyrkan vid 

millennieskiftet, det går att argumentera för att vi fortfarande inte är sekulariserade i denna aspekt 

då regeringsformens fjärde kapitel fortfarande stadgar att vårt statsöverhuvud ska bekänna sig som 

lutheran för att få inneha sitt ämbete. En annan tolkning av begreppet är ett samhälle där färre 

människor är andliga och den sista definitionen tolkar sekularisering som en process där de andliga 

institutionerna med tiden lämnar ifrån sig sina världsliga administrationsuppgifter och 

maktpositioner.48 

                                                 
44 Gunnar Eriksson (1988) Rudbeck och Linné: enmansinstitutioner, i Eriksson m.fl., Kunskapens trädgårdar, 

Atlantis, Stockholm 4ff 
45 Hjalmar Fors (2008) Matematiker mot linneaner: Konkurrerande vetenskapliga nätverk kring Torbern Bergman, i 

S. Widmalm, red., Vetenskapens sociala strukturer. Nordic Academic Press. 27ff 
46 Meijer. 475f 
47 Carlson. 49ff 
48 Ingvar Svanberg & David Westerlund (2008), Religion i Sverige. Dialogos, Stockholm. 32f 



24 

 

Vad har då hänt konkret med den världsliga makten och de sociala rollerna hos prästerskapet 

sen slutet av 1800-talet? Professor Joachim Matthes skisserade prästens roll i förändring som 

följande 1972: Till att börja med har prästens roll i samhället växt fram tillsammans med resten av 

samhället, teologisk doktrin växte så småningom samman med det vardagliga livet och den lokala 

administrationen.49 På samma sätt som prästens roll växte i ansvar minskade den med tilltagande 

fart i slutet av 1800-talet. De stora skiftesreformerna ”sprängde” byarna på den svenska 

landsbygden tidigare under seklet. Prästen och byn hade kvar sin sociala roll men byn i tidigare 

uppfattning fanns inte längre kvar.50 De materiella arbetsvillkorens förändring konkret uttryckt 

som den allt snabbare arbetsdelningen i form av industrialisering ändrade prästens roll. Graden av 

prestige i olika yrken bytte plats. En ny delaktighetsstruktur i samhället i form av demokratisering 

och folkrörelser snabbade på en åtskillnad mellan offentlighet och privatliv, detta skedde parallellt 

med en större åtskillnad mellan arbetsplats och bostadsort. Stora folkförflyttningar inom landet 

skedde när allt fler sökte sig till staden eller tätorten för jobb, kontraktsprästerna och kyrkoherdarna 

på landet förlorade i och med detta stora mängder politisk och social makt. Byggandet av 

välfärdsstaten lyfter samtidigt bort mycket av prästens sociala ansvar i form av diakonins 

franciskanska uppgifter. Prästens roll i förändring är alltså resultaten av sekularisering och 

industrialisering, men industrialiseringen och lönearbetet bidrar med en avgörande faktor som 

förändrar statusen bland yrken i form av ett driv mot kvantifiering, lönsamhetsinitiativ och 

prestationskrav på samhällets alla områden. När prästen förlorat sina verktyg för maktutövning 

och därmed stora delar av sin status förväntas hen att konkurrera med andra yrkesgruppers 

lönsamhet i industrisamhället. 

Det var slutligen under mitten av 1900-talet politisk ateism fick grogrund i det svenska 

samhället, rent juridiskt gick det inte att lämna ett religiöst samfund utan att ingå i ett nytt innan 

lagen om religionsfrihet 1952. I ett kortfattat sociologiskt perspektiv föregicks alltså det svenska 

folkets förlorade andlighet av sociala och materiella förändringar i det världsliga.51  

                                                 
49 Thunberg, Lars. (red), (1972), Präst och samhälle. Almqvist & Wiksell, Stockholm. 11ff 
50 Magnusson. 184f 
51 Thunberg. 11ff 
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3 Fördelningen av efternamn 

I de följande avsnitten presenteras arbetet med materialet och de inledande resultaten i 

undersökningen. Först och främst en kort diskussion om Clarks metoder för inhämtning och 

behandling av material, samt några korta reservationer om vad detta innebär för resultatet. 

 

3.1 Gregory Clarks metod för behandling av efternamn 

Utöver de specifika delarna i Clarks metodik som presenterats i metodavsnittet finns några andra 

punkter som är nödvändiga att ta upp för att kunna tolka resultatet rättvist. Till att börja med 

använder Clark efternamnen hos studenter inskrivna vid Uppsala universitets studentnationer när 

han undersöker Sverige. Detta gör att hans material även omfattar yrkesgrupper så som advokater, 

läkare och naturvetare med flera.52 Då den här uppsatsen endast använder sig av präster är det 

alltså viktigt att ha i åtanke att representationen i Clarks material tolkas utifrån hela populationen 

av de svenskar som hade råd att studera. I denna uppsats fall tolkas resultatet utifrån dessa 

människors intresse av prästyrket tillsammans med möjligheten till studier. Detta är dock mindre 

problematiskt i historisk tid, då prästyrket också medförde många offentliga funktioner och då en 

övervägande majoritet av svenska folket var medlemmar av Svenska kyrkan.  

 

3.2 Fördelningen av efternamn bland präster 

I Tabell 3.1 redovisas den procentuella andelen efternamn bland hela Sveriges befolkning. 

Jämförelser med Figur 3.2 blir intressanta om vi antar att social rörlighet och demokratisering är 

en generell rörelse där befolkningsgrupper får representation i samhällets maktpositioner som 

motsvarar deras andel av befolkningen. 

 

  

                                                 
52 Gregory Clark (2013), What is the true rate of social mobility in Sweden? a surname  analysis, 1700-2012. 

University of Californa, Davis. 
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Tabell 3.1: Den procentuella fördelningen av efternamn bland svenska män mellan 

åldrarna 30-60 

 

källa: Elien van Dongen m.fl. (2017) 

 

I Figur 3.2 presenteras resultaten för arbetet med prästernas efternamn, uttryckt i procent av 

alla präster födda under samma tidsperiod. Prästerna är grupperade i efternamnsgrupper och 

födelseår sorterade på trettioårsintervaller för att jämna ut antalet observationer. För att göra 

presentationen tydligare är den också delad i två figurer. Efternamnen med intryck från de franska 

och tyska språken uttrycks också som utländska namn. Om lagen om mobilitet stämmer borde 

efternamnens fördelning långsiktigt förändras i en mycket liten utsträckning och utan några stora 

fluktuationer kortsiktigt. Samma sak gäller för industrialiseringsteorin med markanta undantag i 

trenden både kort- och långsiktigt som borde infalla mellan åren 1870 och 1930.  

För samtliga figurer i uppsatsen som använder födelseår är det slutligen viktigt att vara 

medveten om följande: Observationernas grupperingar enligt intervaller är alltid värda en 

fundering när korrelationer mellan representation och historisk förändring kopplas. I exemplet 

Figur 3.2 är samtliga präster födda upp till år 1840 grupperade i de kronologiskt första punkterna 

hos trendlinjerna, vilket gör att eventuella tolkningar av trendlinjens förändring fram till år 1840 

inte omfattar samtliga präster i datapunkten 1810. Detta beror på att prästerna blir representativa 

för prästerskapet när de genomför sin utbildning som generellt är färdig i åldern 24, samtliga 

präster födda ungefär 20 år innan en förändring i trendlinjen är alltså representativa för eventuella 

korrelationer mellan representation och historiska processer. Grupperingen i 30-årsintervaller 

förenklar denna aspekt av tolkning utöver funktionen som gardering mot fluktuationer, men det är 

samtidigt viktigt att ha ovanstående i åtanke. 

 

  

år adel latiniserade namn utländska namn naturnamn soldatnamn patronymer

1880 0,32 0,23 1,2 17,5 1,24 67,83

1890 0,35 0,22 1,53 19,34 1,24 64,38

1900 0,37 0,24 2,04 21,33 1,25 60,84

1910 0,38 0,25 0,25 22,55 1,27 57,87
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Figur 3.2.1: Den procentuella andelen efternamn bland Uppsala ärkestifts prästerskap 

 

källa: Författarens bearbetning av Biografisk matrikel över svenska kyrkans prästerskap, 1901-1970 

 

Gruppen med naturromantiska efternamn upplever en fallande andel över tid, men är i klar 

överrepresentation över hela den observerade tidsramen. Det skulle kunna visa på att 1600- och 

1700-talens generella övre medelklass passar vidare prästyrket genom sina blodsband men att 

dessa successivt väljer andra yrkesbanor i större utsträckning. De utländska namnen har ingen 

egentlig långsiktig förändring, inte heller prästerna ur adeln.  
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Figur 3.2.2: Den procentuella andelen efternamn bland Uppsala ärkestifts prästerskap 

 

källa: Författarens bearbetning av Biografisk matrikel över svenska kyrkans prästerskap, 1901-1970 

 

Soldatnamnen följer en typisk Clarkutveckling, en mycket seg och linjär utveckling uppåt 

men med undantaget i form av en skarp ökning i den uppåtgående trenden efter år 1900. Den riktigt 

framstående gruppen i form av skarpa förändringar är patronymerna, den här gruppen utgörs som 

sagt av samhällets lägsta skikt i form av förvärvsbönder, arbetare och dylikt. Det är också den 

största efternamnsgruppen i befolkningen. De skarpa svängarna i denna kurva talar mer för 

industrialiseringsteorin: Kring mitten av 1800-talet upplever denna grupp en nedåtgång i sin 

representation hos elitgruppen präster, detta kan bero på att deras möjligheter att skicka sina barn 

till universitet rubbas av den höjda ekonomiska osäkerheten hos landsbygdens lägre 

samhällsklasser. I samband med utbyggnaden av verkstäder och fabriker ökar dock 

representationen, den håller i sig genom industrialiseringen och avtar egentligen aldrig.  
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3.3 Efternamnens representation bland elitgruppen präster 

Gregory Clarks stora metodologiska ansats är som sagt att det går att läsa social rörlighet ur 

spårandet av efternamn. Han använder också en speciell metod som är ett ytterligare steg i 

databehandlingen av resultaten som presenteras i Figur 3.2, ekvationen han uttrycker som relativ 

rörlighet: Relativ rörlighet = Representation i elitgrupp/Representation i befolkningen. 

Representationen i befolkningen mellan år 1880 och 1910, och som används för denna ekvation, 

finns summerad i Tabell 3.1. 

 

 

Figur 3.3: Den relativa representationen hos efternamnen bland Uppsala ärkestifts 

prästerskap 

 

källa: Författarens bearbetning av Biografisk matrikel över svenska kyrkans prästerskap, 1901-1970; Elien 

 van Dongen m.fl. (2017) 
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Figur 3.3 är ett mått på respektive efternamnsgrupps relativa representation bland 

prästerskapet, hur överrepresenterade namngrupperna är bland präster i relation till sin frekvens 

bland hela befolkningen. Den uttrycker förändring över tid genom hur respektive namngrupp 

skiljer sig från noll.  En positiv trend pekar på ökande mobilitet och en negativ uttrycker sjunkande 

mobilitet. Ett värde högre än ett betyder att namngruppen är överrepresenterad bland präster, ett 

värde lägre än ett vice versa. Naturnamnens värde på femton 1890 betyder att naturnamnen är 

femton gånger så vanliga bland präster i relation till befolkningen som helhet. Patronymerna rör 

sig å andra sidan aldrig över ett värde på 0,3 vilket säger att de är kraftigt underrepresenterade över 

hela den observerade perioden. När Clark producerar figurer på samma sätt brukar generellt de 

högre klasserna ha en seg, fallande trend från en hög position och vice versa för de lägre. Att 

samma trend inte går att observera här kan bero på att observationens tid bara löper över trettio år. 

 

 

Figur 3.4.1: Den relativa representationen hos efternamnen bland Uppsala ärkestifts 

prästerskap, extrapolerad befolkningsdata 

 

källa: Författarens bearbetning av Biografisk matrikel över svenska kyrkans prästerskap, 1901-1970; Elien 

 van Dongen m.fl. (2017) 
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Figur 3.4 är delad i två av samma anledningar som delningen av Figur 3.2. Den visar samma 

saker som Figur 3.3 men här har medelvärden för den procentuella andelen efternamn hos hela 

befolkningen mellan 1880 och 1910 extrapolerats till värden som täcker hela perioden 1810-1940. 

Relativt stora fluktuationer så som utvecklingen för soldatnamn i skalan 1-10 i överrepresentation 

går att förklara med det låga antalet individer med soldatnamn. Att denna namngrupps förändring 

är konstant utan några fluktuationer mellan år 1810 och 1820 på samma sätt som adelsnamnen kan 

också bero på låga antal för båda grupperna. 

De första slående observationerna är att utvecklingen för patronymerna visar på 

underrepresentation i båda figurerna, överrepresentationen minskar bland de tre högre 

namngrupperna medans representationen står still för de lägre. Långsiktigt är dock förändringen 

väldigt liten. Industrialiseringen kan alltså ha en effekt på fördelningen och det finns inte en 

tillräckligt stark trend för att påstå att representationen är konstant. För den uppåtgående 

rörligheten visar Figurerna 3.3 och 3.4 på en helt annorlunda utveckling än den som presenteras i 

Figur 3.2. Ett exempel är att den mer eller mindre konstanta underrepresentationen hos den stora 

befolkningsandelen patronymerna företräder pekar på en låg rörlighet uppåt, det bryter med 

gruppens utveckling i Figur 3.2  
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Figur 3.4.2: Den relativa representationen hos efternamnen bland Uppsala ärkestifts 

prästerskap, extrapolerad befolkningsdata 

 

källa: Författarens bearbetning av Biografisk matrikel över svenska kyrkans prästerskap, 1901-1970; Elien 

 van Dongen m.fl. (2017) 
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3.4 Efternamnens koppling till social rörlighet 

Spårandet av social rörlighet visar genom efternamnens spridning att det sker en accentuering av 

social rörlighet i samband med industrialiseringen av Sverige, det vill säga om vi väljer att ytligt 

tolka den ökande andelen patronymer som ett uttryck för detta. Prästen har trots en eventuellt 

fallande status fortfarande rollen som överklassyrke i form av förvaltare för hela byar med 

befolkningar och i viss mängd håller han i utbildningen på dessa orter under hela 1800-talet. Den 

generella tendensen i materialet som presenteras i Figur 3.2 gör detta intressant. En faktor som 

kan tala för industrialiseringsteorin här utöver patronymernas ökande representation är hur de 

utländska och naturromantiska namnen faller i absolut fördelning efter att verkstadsindustrin börjar 

expandera ordentligt. De sistnämnda namngrupperna representerar den översta medelklassen med 

vissa medlemmar i överklassen under 1800-talet. Det är inte omöjligt att dessa grupper börjar ändra 

yrkesgrupp från präster till sekulariserade förvaltare och fabrikörer eller verkstadsägare, det kan 

tala både för och mot påståendet att prästen förlorar status under denna period. Samtliga 

efternamnsgrupper har en andel som långt ifrån speglar deras antal i samtidens samhälle. Det finns 

dock en större tillstymmelse till att fördelningen rör sig mot en fördelning mer enhetlig med Tabell 

3.1 i samband med industrialisering. Grupperna med våldsam överrepresentation börjar falla 

medans den underrepresenterade patronymgruppen börjar röra sig uppåt. Sett till den relativa 

representationen talar resultaten mot det, samtidigt är ökningen relativt seg när den väl sker så det 

finns inte tillräckligt med information bland enbart efternamnens fördelning för att förkasta någon 

av hypoteserna än. 
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4 Social rekrytering efter klasstillhörighet 

I Figur 4.1 presenteras en procentuell spridning på samma sätt som i Figur 3.2, måttet för denna 

figur är klasstillhörigheten hos föräldrarna. I denna figur är några av HISCLASS-grupperna 

sammanslagna då deras populationer är skiftande i storlek vilket skulle göra fördelningen 

missvisande, sammanslagningarna skapar också en bättre kontinuitet i rangordning över tid.  

Den absolut högst rangordnade gruppen med flera skulle vara väldigt lågt representerad på grund 

av sitt låga antal, vid en kombination av dessa med grupperna två till fem hamnar bildas gruppen 

tjänstemän som exempel. HISCLASS-grupperna är åter igen som följer: (1) högre chefer, (2) högre 

fackmän, (3) lägre chefer, (4) lägre fackmän och handlare, (5) lägre handlare, (6) förmän, (7) 

fackkunniga arbetare, (8) bönder och fiskare, (9) lågutbildade arbetare, (10) lågutbildade 

lantarbetare, (11) outbildade arbetare och (12) outbildade lantarbetare. Sammanslagningarna är 

som följande: 1-5 bildar den kontorsarbetande klassen i kontrast till de andra klasserna och uttrycks 

som tjänstemän. Senare i texten uttrycks dessa som högutbildade och det är skäligt både på grund 

av sammansättningen av yrken och den observerade tidsperioden. Grupperna 6-7 blir utbildade 

arbetare, 9-11 outbildade arbetare och 10-12 blir lantarbetare som inte äger sin jord och dylikt. 

Bland kontorsarbetarna är vanliga yrken präst, lärare, butiksägare, förmän och dylikt. Den 

överväldigande majoriteten bland bönderna har yrket hemmansägare och bland de utbildade 

arbetarna är frekvensen hög på snickare, målare, smed, skräddare och lägre förmän. De outbildade 

arbetarna representeras av fabriksarbetare, sågarbetare och soldater med låg rang. Slutligen består 

gruppen lantarbetare av drängar, torpare, småbrukare och trädgårdsmästare.  
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Figur 4.1: Den procentuella klasstillhörigheten hos fäder bland Uppsala ärkestifts 

prästerskap 

 

källa: Författarens bearbetning av Biografisk matrikel över svenska kyrkans prästerskap, 1901-1970 

 

 

Bortsett från att se till antalet individer som skäl för sammanslagning är det också viktigt att 

tänka på hur indelningen påverkar de konstanta värdena för HISCLASS. I detta fall skapar 

indelningen möjligheten att bara kontrollera starkt för den producerade bondeklassens skiftande 

roll under perioden. Resterande grupperingar håller ungefärligt samma sociala status över den 

observerade perioden, det vill säga genom jordbruksreformer och vågor av industrialisering. Det 

finns stora olikheter mellan Figur 3.2 och Figur 4.1 som är intressanta att kort diskutera. Vid 

antagandet att tjänstemän är analoga med adelsnamn, latiniserade namn, utländska namn och 

naturromantiska namn finns det slående skillnader. De naturromantiska namnet är ett statistiskt 

problem då de tidvis är väldigt överrepresenterade. Vid en hopslagning av de fyra första 

efternamnsgrupperna till en slags högutbildad tjänstemannagrupp skisserad ovan ser trenden ut 

som för naturnamnens i Figur 3.2. Med andra ord är majoriteten av föräldrarna i den högutbildade 

tjänstemannagruppen, och majoriteten har också naturromantiska efternamn. 
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4.1 Industrialiseringens effekt på prästernas klasstillhörighet 

För hypotesernas del går det att dra ett par slutsatser utifrån fördelningen av yrkesstatus bland 

föräldrar. Lantarbetare, utbildade och outbildade arbetare är lågt representerade över hela den 

observerade perioden, trenden är fallande fram till 1870 varpå en kort ökning tar vid fram till 1900. 

Därefter faller representationen av utbildade arbetare medans outbildade arbetare och lantarbetare 

ökar i en liten utsträckning. Mellan 1810 och 1945 sker ingen större förändring i deras 

representation. Andelen tjänstemän samt bönder och fiskare ändras inte heller nämnvärt över 

tidsspannet men de slutar på en marginellt lägre representation än vid observationernas början. 

Detta talar för lagen om mobilitet. Det går att se en trend där det sker mycket små förändringar 

över tid och att utbytet av olika individer på klasstatus, det vill säga social mobilitet sker konstant 

och mycket trögt. I de två övre grupperna sker dock ett par våldsamma fluktuationer som talar mot 

denna hypotes. Mellan 1810 och 1840 ökar andelen bönder och fiskare snabbt och andelen 

tjänstemän minskar i samma takt. Skiftesreformerna som förskjuter den materiella makten på 

landsbygden kan vara en avgörande faktor i detta och det talar istället för industrialiseringsteorin.  

Efter ökningen av bönder och minskningen av tjänstemän sker samma sak fram till 1870, 

fast tvärtom. Det betyder att i detta steg av utvecklingen är individerna från bondeklassen 

medlemmar av gruppen tjänstemän, mer exakt präster. Andelen tjänstemän faller som sagt efter 

1870, bönderna likaså, för frågan om social rörlighet i prästerskapet går det i alla fall att konstatera 

att den största förändringen i klasstillhörighet korrelerar med skiftesreformerna. 

Skiftesreformernas chock av ökade överskott och investering på landsbygden bidrog alltså 

möjligtvis till att en stor kader bondesöner sökte sig till högre utbildning.  

För arbetarnas del sker som sagt en ökning i representation bland prästerna efter 1870, men 

inte i lika skarpa kurvor som för bönderna i samband med skiftesreformerna. Ökningen 

sammanfaller också med skarpa minskningar i andelen tjänstemän och bönder, så trots att skarpa 

utvecklingar saknas i samband med industrialiseringens senare två steg för arbetarna finns det en 

tendens till att det sociala skiftet ökar här också. Vid en tillbakablick till Figur 3.2 ökar ju faktiskt 

patronymerna markant under dessa steg av industrialiseringen. Därför är det inte omöjligt att 

förklara detta med att den sociala rörligheten uppåt bland de lägre klasserna inte sker isolerat hos 

prästerskapet, men analogt med uppåtgående trender i andra yrkesgrupper. Sammanfattningsvis 
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visar Figur 4.1 att industrialiseringsteorin kan bekräftas genom korrelation med skiftesreformerna 

medans de andra stegen av industrialiseringen inte kan ge samma säkra slutsatser.  

 

4.2 Den totala mobiliteten 

Den totala mobiliteten både uppåt och nedåt går att utvinna ur yrkesstatusen hos föräldrar. Även 

här mäts spridning procentuellt genom att mäta andelen barn som inte har samma yrke som sina 

föräldrar. Då HISCO uttrycks genom samma kod för präster blir måttet andelen observationer som 

inte har präster som fäder. I Figur 4.1 delas inte individernas födelseår in i trettioårsperioder som 

i tidigare figurer, de är indelade i femårsperioder. Vid början är femårskullarna 1910, 1915 och 

1920 ihopsatta med 1925 för att kunna uppnå ett antal som inte är alt för lågt jämfört med resten 

av årskullarna. Samma sak fast tvärtom gäller för de två sista kullarna. Det är dock svårt att 

sammansätta fler kullar på detta sätt utan att offra den långsiktiga bilden av den sociala rörligheten. 

Med detta i åtanke är det rimligt att se 1830, strax efter instiftandet av laga skifte och 

mobiliteten på 69 procent som en startpunkt för diskussionen om Figur 4.2. Det sker fluktuationer 

uppåt vilket betyder att söner till andra än präster söker sig till yrket fram till mitten av seklet, här 

är det viktigt att komma ihåg de tidigare utläggen om skiftesreformerna, det vill säga att efter denna 

punkt sker en stor injektion av bondesöner i materialet. I och med att detta är något av en 

engångsföreteelse håller denna utveckling inte i sig, den faller snabbt fram till 1890 och procenten 

uttrycks rentutav som lägre vid denna tidpunkt. Mellan mitten av seklet och 1900 sker 

industrialiseringen av Sverige som process och det uttrycks som en ökande trend som stabiliseras 

mellan 1900 och 1927. Efter 1927 går ökningen åter igen uppåt. Trenden mellan år 1890 och 1940 

talar för industrialiseringsteorin, inte bara på graden av industrialisering men också instiftandet av 

en form av studielån 1918 och folkskolereformen 1927. 

. 
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Figur 4.2: Total mobilitet bland präster i Uppsala ärkestift uttryckt i procentuell andel 

prästsöner 

 

källa: Författarens bearbetning av Biografisk matrikel över svenska kyrkans prästerskap, 1901-1970 
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5 Utbildning och klasstillhörighet 

Då alla individer i materialet är präster är det givet att alla genomgått en prästutbildning, att 

undersöka möjligheten till utbildning och därmed möjligheten att göra en klassresa undersöks bäst 

genom att se på studietiden. Tiden som behövs för att utbilda sig till präst är generellt 5-6 år under 

hela tidsspannet och en överväldigande majoritet av individerna i materialet håller sig nära detta 

medelvärde. Ett fåtal präster läser dock betydligt kortare och längre än detta genomsnitt.  

Därför går det att försöka koppla utbildningstiden till social rörlighet genom att undersöka hur 

klass hos föräldrarna sammanfaller med tidslängden mellan årtal för inledda studier och 

prästvigning.  

Vid regressionsanalyser på materialet är det svårt att få fram en R2 högre än fem procent, så 

variansen i studietiden förklaras generellt väldigt lite av klasstillhörighet hos föräldrarna. T-värden 

är också svaga. Den statistiska signifikansen ligger under femprocentsnivån. Då bara fem procent 

av variationerna i födelseår och klasstillhörighet hos fadern kan förklara studietidens variation i 

Tabell 5.1 är det svårt att tala för industrialiseringsteorin. Vid liknande regressioner för efternamn 

producerades ännu lägre R2 värde så samma sak gäller för lagen om mobilitet. Tabellen lämnar ute 

HISCLASS 1 och decenniet 1810 men behandlar värdena i den första posten vilket sker 

automatiskt i Stata när klasserna och decennierna delas in i dummievariabler, det första värdet 

används då som referens. 

Den multipla regressionen som finns redovisad i Tabell 5.1 använder sig av studietiden hos 

prästerna som beroende variabel. Oberoende variabler är klasstatus hos föräldrarna och decennier 

för födelseår. Var för sig har de P-värdena 0,0121 och 0,0017 samt en varsin R2 på 0,0218 och 

0,0291. De har högre förklaringsvärde tillsammans med ett lägre P-värde. 

Vad säger Tabell 5.1 som är av värde för analysen? Koefficienterna för klasstillhörighet visar 

på en negativ linjär trend, för varje år av investerade studier minskar värdet på klass vilket innebär 

en högre status. Är du tex medlem i klass 4 och en av de lyckliga bland de fem procenten innebär 

ett års investerade studier en högre klasstatus. För fem procent av prästerna betyder det alltså att 

högre status innebär möjlighet till längre studier, detta gäller över all tid och korrelerar inte med 

industrialiseringen. För årskullarna uttrycks generellt positiva koefficienter. För individer födda 

mellan åren 1840 och 1880 ökar studietiden innan utvecklingen planar ut. Det korrelerar med att 

utbildningsväsendet börjar byggas ut ordentligt med start 1842 vilket skäligen borde ses som 

intressant.  
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Tabell 5.1: Effekten hos klasstillhörighet och födelseår på studietid 

P = 0, 0002 R2 = 0,0498  

 

Källa: Författarens bearbetning av Biografisk matrikel över svenska kyrkans prästerskap, 1901-1970 

 

  

tid Coef. Std. Err. t

klass

2 -.1948793 .561438 -0.35

3 -.5121681 .6570488 -0.78

4 -1.129605 .598061 -1.89

5 -1.97727 .7749063 -2.55

6 -.9189165 1.165991 -0.79

7 -1.344857 .6696333 -2.01

8 -1.325554 .5740491 -2.31

9 -1.70683 .795259 -2.15

10 -2.546215 1.232102 -2.07

11 -1.666853 1.088142 -1.53

12 -1.833158 1.78746 -1.03

födelseår

1820 -1.516077 1.924977 -0.79

1830 1.579173 1.829111 0.86

1840 .7479271 1.757442 0.43

1850 1.10969 1.749668 0.63

1860 1.7579 1.749598 1.00

1870 1.701715 1.777483 0.96

1880 1.894739 1.763227 1.07

1890 1.043969 1.744616 0.60

1900 .1595966 1.740744 0.09

1910 1.402745 1.781332 0.79

1920 1.335702 1.822745 0.73

1930 .6680709 1.879581 0.36

1940 -1.345841 2.168653 -0.62

_cons 6.992144 1.764128 3.96
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Björklund et. al. menar att de socioekonomiska resultaten för individer födda i mitten av 

1900-talet kan vara oerhört beroende av skolreformer och studielängd, de pratar dock om studier 

som helhet och där får grundskola ses som en stark faktor i resultatet. Vikten av födelseår i denna 

regressionsanalys kan peka åt samma håll: längden av studier är förknippat med klasstillhörighet, 

generella ökningar av studielängden korrelerar med studiereformer.53 

Att utbildning är viktigt går att dra som slutsats för fem procent av prästerna, frågan då blir 

hur representativa fem procent av studenterna är om detta resultat skulle expanderas till 

utbildningsväsendet som helhet. Hur många kommer från dåligt bemedlade familjer med låg social 

status? Resultatet kan också peka på att lagen om mobilitet stämmer, utbildning som den stora 

utjämnaren är en myt och den låter bara en tjugondel av eleverna göra en klassresa enligt reglerna 

i regressionstabellen. 

 

  

                                                 
53 Björklund et. al. 
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6 Diskussion 

I de följande sidorna summeras de generella dragen i uppsatsens resultat kortfattat och 

kronologiskt, utifrån syftet och hypoteserna diskuteras resultaten bredare och uppsatsen landar 

slutligen i ett par slutsatser. 

 

6.1 Förutsättningar för rörlighet 

Undersökningen av spridningen bland efternamn producerade följande resultat: Adelsnamn, 

naturnamn, utländska namn och soldatnamn visade allihop på en seg och konstant förändring 

medans de latiniserade namnen minskade ordentligt och patronymerna ökade sin andel markant i 

samband med industrialisering. Spridningen bland yrkesklasserna visar på fluktuationer under 

korta perioder men en konstant, oerhört seg förändring över tid. Måtten på relativ representation 

och absolut rörlighets långsiktiga implikationer talade också mot de tidigare resultaten i respektive 

avsnitt.  

Regressionsanalysen på utbildningstid visade att det fanns högst statistisk signifikans bland 

materialet hos klasstillhörighet och födelseår, klasstillhörigheten visade också ett starkt linjärt 

samband. De kunde dock bara förklara fem procent av variationen i studietid, vilket ställer oss 

inför frågan om det här är utbildning på sin maximala effekt eller om det vid denna tid inte fanns 

en utbildning med kraft att påverka klasstillhörigheten ordentligt. Detta gör att en slutsats utifrån 

utbildning är tudelad, antingen har inte industrialiseringen och samhällsprojekten i dess 

efterdyningar inte gjort sig gällande i materialet än, eller så är den en av flera faktorer som har 

svårt att rubba en konstant förändring i social rörlighet. Den totala rörligheten pekar dock på att 

utbildningsreformer kan spela in i den ökade fördelningen av präster som inte ärver sitt yrke, 

tillsammans med resterande implikationer för utbildning som faktor pekar det på att utbildning blir 

viktigare som faktor med tiden. 
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6.1.1 Social rörlighet hos efternamn  

Patronymernas minskande frekvens i korrelation med skiftesreformernas kraftiga expansion av 

klassklyftor på landsbygden följt en kraftig ökning som uppföljning till industrialiseringen är 

inledningsvis den ensamt största faktorn i figurerna 3.2 som talar för industrialiseringsteorin. De 

fattiga på landsbygden som fortfarande dominerar inom sysselsättningssektor blir ännu fattigare i 

och med skiftesreformerna, men industrialiseringen skapar möjligheter för dem efter att de tvingats 

in i fabrikerna för sitt uppehälle. Som industrialiseringshypotesen förutser går det att korrelera de 

stora förändringarna i fördelningen med industrialisering. I denna rörelse kan prästens fallande 

status och de lägre klassernas ökade möjligheter att röra sig uppåt verka enskilt och analogt, att 

diskutera huruvida någon av dem är dominant skulle säga oss något om förutsättningarna för social 

rörlighet. Genomförandet av representationsreformen 1866 är den enskilt största händelsen som 

förändrat prästens maktstatus i samhället på denna sida reformationen, reformen skapade enligt 

Sten Carlsson möjligheter för mobilitet uppåt hos den samtida medelklassen vilket får ses som 

högst rimligt. Ett tydligt orsakssamband mellan reformen och fördelningen av efternamn skulle 

rimligtvis innebära observationen av en ökning i representation hos främst de utländska namnen, 

inte patronymerna. Prästens status faller men vi ser inte en spegling av detta i fördelningen på 

något annat sätt än den absoluta ökningen av patronymer. Att patronymerna helt enkelt bara är 

väldigt många till antalet går att läsa ur Tabell 3.1. Samtidigt som Patronymerna ökar i absolut 

fördelning står de och stampar på samma underrepresentation som grupp i Figur 3.3 och Figur 

3.4. Figuren påminner inte helt och hållet om Clarks resultat där de övre klasserna har en konstant 

rörelse ner och de lägre en konstant rörelse uppåt, adeln skiftar våldsamt i representation liksom 

de utländskt inspirerade. Den konstanta trögheten är dock där för de lägre klasserna vilket borde 

ses som talande då det är mobilitet uppåt vi är intresserade av. 

Vad säger efternamnen hos det svenska prästerskapet om social rörlighet? Majoriteten av 

prästerna över hela den observerade perioden har utländskt inspirerade namn, som också är kraftigt 

överrepresenterade i relation till sin andel av befolkningen, de utländskt inspirerade namnen har 

statusen medel till övre medelklass. Sett till det absoluta antalet präster ökar den sociala rörligheten 

med tillskottet av patronymer, men sett till den relativa representationen händer inget nämnvärt i 

och med industrialiseringen. 
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6.1.2 Social rörlighet i yrkesstatus 

Väl värt att åter igen notera är tandemrörelsen hos tjänstemän och bönder i Figur 4.1.  

Den första stora frågan som uppstod i undersökningen av klasstillhörighet var huruvida 

korrelationen mellan ökningar och minskningar i spridningen hos jordbruksklassen och tjänstemän 

var en slump eller inte. En som talar mot slumpens inflytande är återigen Sten Carlsson som menar 

att då bönderna började studera i stor skala sökte de sig till prästyrket då det ofta var den enda 

högre utbildningen de hade haft någon slags kontakt med i en utsträckning som kunde väcka ett 

intresse. De allt mer välbeställda jordägarna på landsbygden skickar allt fler av sina söner till 

teologutbildning som ett resultat på skiftesreformerna, andelen högutbildade tjänstemän minskar i 

samma takt och frågan är var dessa människor tar vägen? Källmaterialet kan inte säga något om 

det, men litteraturen medger att individerna med höga yrkesstatusar under denna tid kunde besitta 

jordegendomar på landsbygden analogt med sina primära yrkestitlar. Det innebär i sin tur att 

barnen till högre tjänstemän under denna period söker sig till högre yrken än präst och blir ersatta 

av bondesöner. Om skiftesreformerna omvandlade det sociala livet så som vi generellt anser att 

det gick till minskar andelen patronympräster ett tag efter att småböndernas levnadsstandard 

försämrats ordentligt på landsbygden.  Samtidigt ökar andelen söner till jordägare häftigt över en 

period på en generation, dessa hade det generellt mycket bra ställt efter jordreformerna och kunde 

därför skicka en till son till universitet och så vidare. Detta är den rimligaste förklaringen om det 

inte handlar om ett sammanträffande. detta skulle kunna sammanfattas som en uppåtgående 

mobilitet för medelklassen i samband med den extensiva innebörden av begreppet 

industrialisering, det vill säga när termen också innefattar bakgrunden i form av jordbruksreformer. 

 Samtidigt går det att se hur ökningen av patronymer i Figur 3.2 korrelerar med den skarpa 

ökningen av bondesöner bland prästerna. Detta talar för industrialiseringsteorin då båda rörelserna 

i patronymerna och den stora ökningen av bondesöner korrelerar med industrialiseringen. Även 

den totala mobiliteten räknad på klasstillhörighet fluktuerar ordentligt i samband med 

jordbruksreformer och industrialisering, den visar på en skarp ökning efter sekelskiftet samt 

korrelation med utbildningsreformer och andra inslag av den industriella välfärdsstaten. 

Slutsatser om den sociala rörligheten med spridning av yrkesstatus som mått är liksom 

efternamnsmåttet beroende av nästa steg i det statistiska arbetet. Efternamnen börjar med att 

implicera att industrialiseringsteorin skulle gälla, den relativa representationen på efternamnen 
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säger tvärt om. Yrkesstatusen varslar om en seg och statisk utveckling medans den absoluta 

rörligheten visar på förändringar i samband med industrialisering. 

 

6.1.3 Social rörlighet över tid 

Spridningen på efternamn och yrkesstatus kunde till att börja med säga en sak tillsammans. 

Prästerna i Sverige under hela den observerade perioden är generellt barn till högutbildade 

människor med efternamn som förknippas med övre medelklass. I och med att prästen förlorar sin 

status mellan åren 1864 och 1950 byts dessa ut i absoluta antal av en klass bestående av småbönder 

och arbetare. Detta speglar grovt industrialiseringens, vidare modernitetens förflyttning av 

människor uppåt i samhällsskikten. Till viss del också följden Stephan Thernstrom ställer upp för 

de olika klassernas ökning av social rörlighet: Den borgerliga medelklassen och storbönder får 

ökade resurser och tillgång till högre status i samband med avvecklandet av gamla feodala 

institutioner och meritokratiska möjligheter. Arbetarklassen har det väldigt svårt att ta sig in i den 

högre yrkesklassen präst och det är en trend som går att utläsa som mer eller mindre konstant i 

mått på både namn och yrkesstatus. 

Det är först kring mitten av 1900-talet antalet Andersson och Pettersson ökar ordentligt i 

absoluta antal, också det i korrelation med effektiviseringen av Sverige i form av välfärdsstaten. 

Samtidigt är det svårt att komma ifrån den relativa representationen och dess implikationer. Om 

tanken bakom social rörlighet är att alla ska ha samma möjligheter, rent retoriskt på en politisk 

nivå, är då inte en någorlunda jämn representation i offentliga samhällsyrken en självklarhet? I 

detta fall säger det svenska prästerskapet oss att social rörlighet över tid är en rörelse som är långt 

ifrån färdig år 1970. 
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6.2 Vad är ett bra mått på social rörlighet? 

Denna uppsats har spårat social rörlighet genom enkla spridningsmått, hur står det sig mot resten 

av forskningsläget? Då materialet och den beräknade tiden för en C-uppsats genomförande inte 

var i närheten av de stora mängder data som figurerar i forskningsläget finns det vissa 

begränsningar med denna uppsats. Det är generellt accepterat i forskningsläget att mått på social 

rörlighet mellan åtminstone första till tredje generation garanterar en högre statistisk säkerhet och 

möjlighet till större regressionsscheman. Som den tidigare forskningen i form av Boserup, Maas 

och Lindahl för att nämna några exempel kommit fram till underlättas det statistiska arbetet 

markant av möjligheten att kunna spåra individer genom fler än ett generationssteg. I detta fall 

hade tillgången till fler generationssteg bland prästerna bidragit till möjligheten att nå mer säkra 

slutsatser om de lägre klasserna och utvecklingen mellan åren 1870-1940. 

Samtidigt duger enkla spridningsmått bra eftersom det går att härleda en övergripande idé om att 

mobiliteten hos underklassen är relativt låg men att de absoluta antalen av människor i social 

rörelse ökar markant i samband med industrialisering. Problemet med social rörlighet över tid är 

just tid. Denna uppsats behandlade en kort period, men den såg till ett samhällsyrke som inte 

förändras över tid. Gällande social rörlighet över längre tid blir materialet väldigt känsligt om vi 

ska se på yrkesstatus hundratals år bakåt i tiden, yrkesgrupper får sättas ihop för kontinuitet och 

då kan viktiga resultat försvinna enbart genom operationalisering. Det subjektiva samlandet av 

variabler och fördelningar av våra studier når en viss gräns innan vi behöver en tidsmaskin för att 

utföra arbetet, samma sak gäller många andra mått som används i ekonomisk historia och resten 

av humaniora. Med detta i åtanke är idén att det går att spåra mått som efternamn oerhört långt bak 

i tiden som lösning. Problemet med namn i sin tur är för det första att de bara kan röra sig mellan 

Gregory Clarks tänkbara implikationer över tid, ett namn som gett greppbar makt i form av 

adelstitlar och dylikt, ett ansett namn som gett social status eller nedärvda gener. Precis som 

Vosters och Nybom poängterar resulterar detta i att många faktorer så som förvärvsstatus sopas 

undan. Resultatet pekar på samma sak som delar av forskningsläget här, det finns inget mått par 

excellence för social rörlighet över tid. 
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7 Slutsatser 

Till att börja med visade denna uppsats kort att det finns ett negativt linjärt samband mellan 

utbildningsår och klasstillhörighet. För var tjugonde präststudent kunde vägen till högre klasstatus 

förklaras med utbildning och årtalen för viktiga reformer i studiefinansiering och tillgång till högre 

utbildning sammanföll med förändringar i den sociala rörligheten. Det finns breda tendenser av 

tröghet och konstanta rörelser i undersökningen av efternamn, klass och utbildning men det sker 

alltid fluktuationer någonstans i fördelning och mobilitetsmått när tidpunkten sammanfaller med 

industrialiseringen även om den relativa representationen inte rubbas det minsta av 

industrialisering. Den del av industrialiseringen som påverkar materialet mest är den direkta 

bakgrunden till den faktiska industrialiseringen i form av skiftesreformerna. Slutsatsen gällande 

hypoteserna borde rimligtvis landa i en bekräftelse av industrialiseringsteorin, att 

industrialiseringens effektivisering av samhället har märkbara effekter på den sociala rörligheten 

med modifikationen att det ligger mycket i det Gregory Clark och majoriteten av den tidigare 

forskningen säger, att förväntningarna på social rörlighet är överskattad och att det krävs mer av 

samhället för att vår kulturellt reproducerade bild av mobiliteten ska bli sann. Samtidigt är det 

svårt att dra gränsen för när denna rörelse börjar. Om det är det i samband med moderniteten som 

Carlsson menar, kan då saker så sekulariseringen av universiteten vara startskott på den breda 

sekulariseringen som till slut kan implicera en stor del av social rörlighet genom prästyrket? Om 

så mot all förmodan är fallet är det ett bra argument för att se på fler historiska samhällsyrken i 

förändring. De historiska förutsättningarna för social rörlighet bland det svenska prästerskapet är 

alltså rotat i reformer som påverkar hela befolkningen så som skiftesreformer och efterföljande 

industrialisering samt yrkesspecifika reformer så som representationsreformen. 

I denna uppsats har den svenska prästen visat liksom den större delen av samtida forskning 

att absolut rörlighet och liknande mått är grovt överskattade jämfört med mått på representation 

av samhällets olika grupper inom de högre positionerna, i detta fall grupperingar av efternamn. 

Samtidigt sker det förändringar i samband med industrialiseringen som korrelerar med varandra. 

Ineke Maas och Marco van Leeuwen menar som bekant att de stora förändringarna sker med själva 

industrialiseringen, övergången från jordbruksproduktion till industriell produktion i absolut 

fördelning av arbetskraften. De förväntade förändringarna enligt denna modell sker inte tydligt hos 

det svenska prästerskapet vid sekelskiftets industrialisering och samhällsklasserna pekar åt olika 

håll. Majoriteten av prästerna i materialet över den observerade perioden kommer från 
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medelklassen och har högutbildade föräldrar. Deras andelar ökar i samband med den tidiga 

industrialiseringen om vi expanderar termens innebörd till jordbruksreformerna, de faller efteråt 

och klasserna längre ner i samhället svarar på detta med en ökning av absoluta antal. Landsbygdens 

medelklass börjar studera och underklassen ger sig in i fabrikerna.  

Den relativa representationen av medelklassen som karaktäriserar prästerskapet faller snabbt men 

arbetarklassen tar inte deras plats på samma sätt som utbytet skedde med procentuella andelar i 

prästerskapet. Det kan förklaras med att prästens status fallit så lågt vid denna punkt att det inte 

längre är ett yrke som uppåtgående mobilitet förs genom, eller att våra förväntningar på 

uppåtgående mobilitet hos samhällets lägsta klasser faktiskt är så överskattade att 

industrialiseringen rentutav har en motsatt effekt på yrken som inte är en del av jordbruket.  

Den generellt låga social rörligheten behöver alltså inte bero på val av mått, utan hur vi historiskt 

värdesätter arbete.  
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9 Bihang 
 

9.1 Tabell: HISCO-koder och HISCLASS-koder för yrken  

Yrke  HISCO HISCLASS 

1:e byråsekreterare  32120 5 

1:e kontorist vid SJ  39310 5 

Husar  58340 9 

advokat  12110 2 

advokatfiskal  12110 2 

affärsföreståndare  41030 4 

agronom  5320 2 

apotekare  6710 2 

arbetare  99910 11 

arbetskarl  99900  
arkeolog  19290 2 

arkivarie  19130 4 

arrendator  61110 8 

assessor  12210 2 

avdelningschef  22110 3 

bagerifabrikör  21220 3 

bangårdsmästare  22210 3 

bankdirektör  21110 1 

bankkamrer  21950 1 

banktjänsteman  33140 5 

banmästare  22675 6 

banvakt  58940 5 

baptistpredikant  14120 2 

barberare  57030 9 

belysningsmästare  85590 7 

bergmästare  20210 1 

bergslagsläkare  6105 2 

bevakningsbefälhafvare  58940 5 

bevakningsbefälhavare  58940 5 

bildhuggare  16120 4 

bleckslagerifabrikant  21220 3 

bokbindare  92625 7 

bokförare  33110 5 

bokförläggare  21110 1 

bokhandlare  41030 4 

bokhållare  33110 5 

boktryckare  92110 7 

bonde  61110 8 

borgmästare  20110 1 

bruksegare  21110 1 

bruksförvaltare  21220 3 

bruksinspektor  21220 3 

brukskassör  33135 5 

bruksskomakare  80110 7 

brukstjänsteman  30000 5 
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bruksägare  21110 1 

bryggmästare  77810  
brädgårdsarbetare  97190 11 

busschaufför  98540 9 

byggmästare  22675 6 

byggn:träarb  95000 9 

byggnadsarbetare  95000 9 

byggnadssnickare  95410 7 

byrådirektör  21000 3 

buyrådirektör  21000 3 

båtsman  58340 9 

chaufför  98500 9 

civilingenjšr  2210 2 

diakon  7110 4 

direktör  21110 1 

disponent  21110 1 

distriktläkare  6105 2 

distriktschef  21940 1 

distriktsläkare  6140 2 

distriktsveterinär  6520 2 

diversehandlare  41030 4 

docent  13100 2 

domkyrkoorganist  17140 4 

domprost  14120 2 

dräng  62120 10 

egendomsägare  61110 8 

elinstallatör  85510 7 

exekutionsförrättare  21990 1 

exp:chef  21000 3 

extra packare  97152 11 

f. d. handlande  41025 4 

fabriksarbetare  99930 11 

fabriksföreståndare  21220 3 

fabriksmästaer  21220 3 

fabrikör  21220 3 

fanjunkare  58330 3 

fartygsbefälhavare  4217 3 

fastighetsägare  61110 8 

fattiggårdsföreståndare  21990 1 

fattigvårdsföreståndare  21990 1 

fil doktor  19290 2 

fil. D;r  19290 2 

filare  83220 7 

fiskare  64100 10 

fiskeritillsyningsman  22520 3 

folkskoleinspektšr  31090 4 

folkskollärare  13320 4 

fotograf  16310 4 

fängelsepastor  14120 2 

fängelsefabrikör  14120 2 
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färgerifabrikör  21110 1 

färgmästare  75622 9 

föreståndare  21110 1 

förman  22610 3 

förrådsarbetare  97145 11 

förste byråsekreterare  39310 5 

förste järnvägskontorist  39310 5 

förste landskanslist  31000 5 

förste lantmätare  3020 4 

garfvare  76145 9 

garvare  76145 9 

gasmästare  22680 6 

generalkonsul  20210 1 

gjutmästare  72500 7 

godsägare  61110 8 

grosshandlare  41020 3 

gymn:dir  18020 9 

gårdsägare  61110 8 

gördelmakare  72590 9 

hammarsmed  83120 7 

handelsresande  43220 4 

handlande  41025 4 

handlande , bryggare  77810  
handlare  41025 4 

hemmansbrukare  61115 10 

hemmansägare  61110 8 

hjulsmed  83110 7 

hoffotograf  16310 4 

hovrättsnotarie  12310 2 

hovfotograf  16310 4 

hovrättsvaktmästare  55130 5 

hovslagare  83110 7 

husar  58340 9 

hustimmerman  95410 7 

husägare  61110 8 

häradshöfding  12210 2 

häradshövdig  12210 2 

ingenjör  2000 2 

inspektor  22000 3 

jordbrukare  61110 8 

jordbruksarbetare  62105 12 

jordägare  61110 8 

justitieråd  20210 1 

jägmästare  21230 3 

järnbruksarbetare  83000 9 

järnbägsarbetare  97415 11 

järnvägsman  39960 5 

järnvägstjäsnteman  39960 5 

kabinettskammarherre  20210 1 

kammakare  94990 11 
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kammarskrifvare  30000 5 

kamrer  21950 1 

kansliråd  20210 1 

kantor  17150 4 

kantot och folkskollärare  13320 4 

kapten  58320 1 

kassör  33135 5 

komminister  14120 2 

kommissionslandtmätare  3020 4 

kommisionslantmätare  3020 4 

kommunalarbetare  99910 11 

konservator  16160 4 

kontorschef  22110 3 

kontorstjänsteman  39310 5 

kontraktsprost  14120 2 

kopparslagare  87330 7 

korporal  58330 3 

korrespondent  15915 2 

kronojägare  63220 3 

kronolänsman  58220 4 

kryddkramhandlare  41030 4 

kunglig kammartjänare  54030 9 

kustuppsyningsman  31040 4 

kvarnägare  21110 1 

kyrkoadjunkt  14120 2 

kyrkofogde  14990 2 

kyrkoherde  14120 2 

kyrkoherde och hovpredikant  14120 2 

källarmästare  51030 4 

köpman  41025 4 

körsnär  79220 7 

ladugårdsförman  22520 3 

lagerföreståndare  39140 5 

lagerförman  39140 5 

landbonde  61110 8 

landshövding  20210 1 

landskamrer  20210 1 

landskanslist  31000 5 

landssekreterare  32120 5 

landtbrukare  61110 8 

landtbruksinspektor  21230 3 

landtmätare  3020 4 

landtmäteriauskultant  12000 2 

landträntmästare  31030 2 

lantbrukare  61110 8 

lantbruksinspektor  21230 3 

lantbruksrättare  22520 3 

lantmätare  3020 4 

lekmannapredikant  14120 2 

lektor  13030 2 



56 

 

lifgrenadier  58340 9 

linjeförman  85700 7 

linnestrykerska  56065 9 

livförsäkringsinspektör  44120 4 

lokförare  98320 7 

lokomotivförare  98320 7 

lägenhetsägare  61110 8 

lärare elem.lärov  13020 2 

lärare och kantor  17150 4 

läroverksadjunkt  13200 2 

löjtnant  58320 1 

löjtnant i marinen  58320 1 

major  58330 3 

major i frälsningsarmen  14120 2 

manufakturhandlare  41030 4 

maskinist  96910 9 

matvaruhandlande  41030 4 

med. Doktor  6100 2 

mekaniker  84320 7 

missionsdirektor  21110 1 

missionsföreståndare  14120 2 

missionspastor  14120 2 

missionssekreterare  32120 5 

missionär  14120 2 

mjölnare  77120 7 

montör  84100 7 

murarmästare  95120 7 

musikdir  17130 2 

musikdirektör  17130 2 

musikfanjunkare  58330 3 

myndirektör  21110 1 

mästersmed  83110 7 

målare  93120 9 

målaremästare  93120 9 

målaremästare  93120 9 

måleriförman  22675 6 

möbelfabrikör  21220 3 

mössmakare  79390 9 

officer  58320 1 

ombudsman  43230 4 

organist  17140 4 

parkförman  21230 3 

pastor  14120 2 

perukmakare  94990 11 

plåtslagarmästare  87310 7 

plåtslagerimästare  21220 3 

plåtslagarmästare  87310 7 

poliskommisarie  58220 4 

poliskommissarie  58220 4 

polisman  58220 4 
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polisöfverkonstapel  58220 4 

polisöverkonstapel  58220 4 

postmästare  22220 3 

poststationsföreståndare  22220 3 

predikant  14120 2 

privatchaufför  98500 9 

professor  13100 2 

prost  14120 2 

provinsialläkare  6105 2 

präststudent  14120 2 

rederichef  21000 3 

regementsskrifvare  30000 5 

registrator  30000 5 

registrator o. aktuarie  8250 2 

rektor  13940 1 

representant  43220 4 

riksbanksrevisor  11020 2 

riksdagsman  20110 1 

roteman  31090 4 

rusthållare  61110 8 

ryttmästare  58320 1 

ryttare  22520 3 

rådman  20110 1 

seminarieföreståndare  13200 2 

sergeant  58330 3 

sjökapten  4217 3 

sjöman  98135 11 

skeppsklarerare  19990 4 

skofabrikör  21220 3 

skogsarbetare  63110 10 

skogsvaktare  58940 5 

skogvaktare  58940 5 

skohandlare  41030 4 

skollärare  13000 2 

skomakare  80110 7 

skomakarmästare  80110 7 

skraddare  79100 7 

skräddaremästare  79100 7 

skräddarmästare  79100 7 

skrädderiidkare  79100 7 

skvadrons-hästläkare  6510 2 

slaktare  77310 7 

slottspastor  14120 2 

slottspredikant  14120 2 

smed  83110 7 

smedmästare  83110 7 

smedsmästare  83110 7 

smidesmästare  83110 7 

småbrukare  61115 10 

snickare  95410 7 
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snickarmästare  95410 7 

snickeriarbetare  95410 7 

snickerifabrikör  21220 3 

soldat  58340 9 

specerihandlare  41030 4 

stadsingenjör  2220 2 

stasdskassör  22110 3 

stadsmissionär  14120 2 

stadsmäklaer  44190 4 

stadsmästare  39150 9 

stasdsvaktmästare  55130 5 

stadsvaktmästare  55130 5 

stat:föreståndare  22210 3 

stat:förman  22230 3 

stat:insp  22240 4 

stat:mästare  22220 3 

stationsinspektor  22240 4 

stationskarl  99910 11 

statsinspektšr  31000 5 

stenarbetare  71200 9 

stombonde  61110 8 

styrman  4230 3 

svarvare  81230 9 

säteriägare  61110 8 

sågverksarbetare  73210 9 

textilman  75000 9 

tillskärare  79400 9 

timmerman  95410 7 

tjänsteman  30000 5 

torpare  61115 10 

torpägare  61115 10 

trafikbiträde  99910 11 

trafikchef  21960 1 

trädgårdsmästare  62700 12 

trädgårdsmästare  62740 12 

träsliperiarbetare  81230 9 

trävaruhandlare  41020 3 

tullförvaltare  31040 4 

tulluppsyningsman  31040 4 

tunnbindare  81930 7 

typograf  92110 7 

tågmästare  22230 3 

underlöjtnant  58320 1 

urfabrikör  21110 1 

urmakare  84222 7 

maktmästare  55130 5 

valsverksarbetare  72200 9 

verkmästare  22610 3 

verkstadsarbetare  99930 11 

verkstadsförman  22650 6 
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verkställande direktör  21110 1 

vinhandlare  41025 4 

vinskänk  41030 4 

vägmästare  22000 3 

ärkebiskop  14120 2 

öfverbanmästare  22675 6 

överdirektör och medicinalråd  20210 1 

överingenjör  2000 2 

överläkare  6105 2 

överlärare  13000 2 

överstekonstapel  58220 4 

överstelöjtnant  58320 1 

överstyrman  4230 3 
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9.2 Tabell: Observerade efternamn 

Adelsnamn 

Beskow 1 

Breitholtz 1 

Bruncrona 1 

Cavallin 1 

Flemming 1 

Fries 1 

Gyllenkrok 1 

Murray 1 

Möllerswärd 1 

Oxenstierna 1 

Schröderheim 1 

von Baumgarten 1 

von Engeström 1 

von Sicard 1 

Latinska namn 

Afzelius 2 

Aldskogius 2 

Allard 2 

Anagrius 2 

Andrae 2 

Björsell 2 

Brundin 2 

Buréus 2 

Caroli 2 

Daleen 2 

Dalén 2 

Fellenius 2 

Florenius 2 

Forell 2 

Franck 2 

Fristedt 2 

Fröstedt 2 

Gezelius 2 

Gisslandi 2 

Guldbrandzén 2 

Gyhlenius 2 

Hallencreutz 2 

Halsius 2 

Hammarstedt 2 

Hedén 2 

Hellenius 2 

Helléni 2 

Hesslén 2 

Hultin 2 

Humble 2 

Hylander 2 

Hådell 2 

Hållenius 2 
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Höijer 2 

Ignérus 2 

Kerfstedt 2 

Klingstedt 2 

Kolmodin 2 

Källander 2 

Köndell 2 

Lagerkrantz 2 

Levander 2 

Listback 2 

Littmarck 2 

Lizell 2 

Lodin 2 

Lorell 2 

Lundell 2 

Lundin 2 

Lundén 2 

Längquist 2 

Löfvander 2 

Meurling 2 

Mörling 2 

Nordius 2 

Norlén 2 

Norén 2 

Odelborn 2 

Olenius 2 

Olin 2 

Orstadius 2 

Psiliander 2 

Ridderstedt 2 

Roland 2 

Rosenius 2 

Rudbäck 2 

Rudin 2 

Samelius 2 

Sandén 2 

Selinus 2 

Sundelius 2 

Sundstedt 2 

Sylvén 2 

Söderbaum 2 

Söderstedt 2 

Ternstedt 2 

Ternéus 2 

Thordeman 2 

Thorman 2 

Thyselius 2 

Thörnell 2 

Tunelli 2 

Tyrenius 2 
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Umaerus 2 

Wahlstedt 2 

Weebe 2 

Wermaeus 2 

Wåhlstedt 2 

Ysander 2 

Åhfeldt 2 

Utländska namn 

Ahlin 3 

Ahlinder 3 

Andrén 3 

Anjou 3 

Arbin 3 

Arfner 3 

Arousell 3 

Bauman 3 

Beinhoff 3 

Bensow 3 

Berner 3 

Bladin 3 

Blumenberg 3 

Bohlin 3 

Bolinder 3 

Brandt 3 

Bratt 3 

Brenel 3 

Bruno 3 

Brusewitz 3 

Bungner 3 

Busch 3 

Delumière 3 

Duhne 3 

Eckhoff 3 

Egertz 3 

Ehlin 3 

Essén 3 

Evander 3 

Freyschuss 3 

Fridrichsen 3 

Fritz 3 

Gasslander 3 

Geite 3 

Gerdin 3 

Gewall 3 

Gordon 3 

Grandin 3 

Grundin 3 

Haag 3 

Hagardt 3 

Hagner 3 
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Hallén 3 

Hamrén 3 

Heldt 3 

Henschen 3 

Hogner 3 

Holliday-Owen 3 

Härdelin 3 

Insulander 3 

Jacky 3 

Jeffner 3 

Karlén 3 

Keijser 3 

Kellerman 3 

Leopold 3 

Levén 3 

Lewén 3 

Lidin 3 

Linder 3 

Lindén 3 

Lovén 3 

Löwing 3 

Molander 3 

Måhlén 3 

Neander 3 

Nilén 3 

Norbeck 3 

Nordin 3 

Nordlander 3 

Nylander 3 

Nylund 3 

Nyrén 3 

Odenrick 3 

Oldeberg 3 

Othzén 3 

Ottander 3 

Palmer 3 

Palmér 3 

Pernler 3 

Plengiér 3 

Pontén 3 

Quensel 3 

Riesenfeld 3 

Rietz 3 

Rodén 3 

Sahlin 3 

Sandin 3 

Scherlin 3 

Schmekel 3 

Schylander 3 

Scmekel 3 



64 

 

Servin 3 

Sillén 3 

Silén 3 

Solén 3 

Stade 3 

Sundelin 3 

Sundin 3 

Svalin 3 

Thomander 3 

Thorsén 3 

Thulin 3 

Tollin 3 

Tollstén 3 

Torén 3 

Tottie 3 

Trennmohr 3 

Törner 3 

Uddin 3 

Ulfner 3 

Ullén 3 

Vallin 3 

Vallén 3 

Vieweg 3 

Viotti 3 

Wahrenberg 3 

Walldén 3 

Wallentin 3 

Wallin 3 

Wallinder 3 

Wallner 3 

Wallén 3 

Wedin 3 

Werner 3 

Wersäll 3 

Westin 3 

Wiklander 3 

Wirén 3 

Wixner 3 

Wolfbrandt 3 

Wålinder 3 

Ydén 3 

d'Aubigné 3 

Öhlander 3 

Naturnamn 

Ahlfeldt 4 

Ahlquist 4 

Ahlström 4 

Ahlund 4 

Ahnlund 4 

Algård 4 
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Alldahl 4 

Almesjö 4 

Almgren 4 

Alström 4 

Althin 4 

Anderberg 4 

Anderman 4 

Annemark 4 

Apelgårdh 4 

Arnland 4 

Axlid 4 

Backlund 4 

Backman 4 

Barkander 4 

Bergbom 4 

Berggren 4 

Berglund 4 

Bergman 4 

Bergmark 4 

Bergstrand 4 

Bergvik 4 

Bergwall 4 

Bergö 4 

Biberg 4 

Bjurström 4 

Björkander 4 

Björkblom 4 

Björkbäck 4 

Björklund 4 

Björkman 4 

Björkund 4 

Björnström 4 

Blomquist 4 

Blomqvist 4 

Bohman 4 

Borgehammar 4 

Broberg 4 

Broman 4 

Bäckman 4 

Bäckström 4 

Carlberg 4 

Carlqvist 4 

Cederberg 4 

Cedergren 4 

Cedermark 4 

Centerwall 4 

Cullberg 4 

Dahlbeck 4 

Dahlberg 4 

Dahlbom 4 
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Dahlgren 4 

Dahlin 4 

Dahlqvist 4 

Dahlström 4 

Dalman 4 

Edenholm 4 

Edquist 4 

Efvergren 4 

Ehrengren 4 

Ehrenström 4 

Ekberg 4 

Ekblad 4 

Ekelöf 4 

Eketorp 4 

Ekholm 4 

Eklund 4 

Eklundh 4 

Ekman 4 

Ekstedt 4 

Elfman 4 

Elmqvist 4 

Enblom 4 

Engblom 4 

Enge 4 

Engman 4 

Engström 4 

Erfors 4 

Estborn 4 

Fagerberg 4 

Fahlgren 4 

Fogelmark 4 

Fogelqvist 4 

Forsell 4 

Forslund 4 

Forssell 4 

Forssten 4 

Fredberger 4 

Fredholm 4 

Fredlund 4 

Friberg 4 

Friborg 4 

Friman 4 

Froste 4 

Fryklund 4 

Fröderberg 4 

Furberg 4 

Färnström 4 

Godvik 4 

Granqvist 4 

Grenstedt 4 



67 

 

Grunnesjö 4 

Grönberg 4 

Grönqvist 4 

Gyberg 4 

Gärdebo 4 

Hagelin 4 

Haglund 4 

Hagman 4 

Hallbjörner 4 

Hallenberg 4 

Hallonlöf 4 

Hammarström 4 

Hartman 4 

Hedberg 4 

Hedblom 4 

Hedbom 4 

Hedgren 4 

Hedlund 4 

Hedmark 4 

Hedström 4 

Hellergren 4 

Hellerström 4 

Hellman 4 

Hellström 4 

Hillström 4 

Himmelstrand 4 

Hjerpe 4 

Hjortskull 4 

Holmberg 4 

Holmdahl 4 

Holmgren 4 

Holmquist 4 

Holmqvist 4 

Holmström 4 

Holmvall 4 

Hultgren 4 

Hultman 4 

Häger 4 

Hägglund 4 

Hällbom 4 

Hällström 4 

Hållström 4 

Hårshagen 4 

Högberg 4 

Högdahl 4 

Högfors 4 

Höglund 4 

Högström 4 

Höistad 4 

Irstam 4 
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Isberg 4 

Jungefors 4 

Karlgren 4 

Karlström 4 

Kihlberg 4 

Kihlgren 4 

Kihlmark 4 

Kihlström 4 

Kolfeldt 4 

Krunegård 4 

Kyhlberg 4 

Källström 4 

Lagergren 4 

Lagerquist 4 

Landgren 4 

Lignell 4 

Liljestrand 4 

Lindberg 4 

Lindeberg 4 

Lindefors 4 

Linderdahl 4 

Linderholm 4 

Lindevall 4 

Lindgren 4 

Lindhagen 4 

Lindquist 4 

Lindroth 4 

Lindström 4 

Ljungberg 4 

Ljunggren 4 

Ljungman 4 

Ljungqvist 4 

Ljungsjö 4 

Lundberg 4 

Lundborg 4 

Lundegård 4 

Lundgren 4 

Lundmark 4 

Lundqvist 4 

Lundström 4 

Lundvik 4 

Lyreskog 4 

Löfdahl 4 

Löfgren 4 

Löfquist 4 

Lönnebo 4 

Lövgren 4 

Löwgren 4 

Malmberg 4 

Malmkvist 4 
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Malmström 4 

Mannström 4 

Mellin 4 

Moberg 4 

Mohlin 4 

Molin 4 

Moström 4 

Myrin 4 

Norberg 4 

Nordberg 4 

Nordgren 4 

Nordlund 4 

Nordqwist 4 

Nordström 4 

Nordvall 4 

Norell 4 

Norman 4 

Norrby 4 

Norrman 4 

Nyberg 4 

Nyström 4 

Näsström 4 

Odeberg 4 

Odelberg 4 

Palmgren 4 

Parkman 4 

Perman 4 

Pilström 4 

Quist 4 

Qvarnström 4 

Ramsten 4 

Renström 4 

Ringgren 4 

Ringqvist 4 

Risberg 4 

Rogberg 4 

Rolfhamre 4 

Ronquist 4 

Rosander 4 

Rosengren 4 

Rudberg 4 

Rundberg 4 

Rundgren 4 

Rune 4 

Runestam 4 

Rydbeck 4 

Rydberg 4 

Rydeman 4 

Rydin 4 

Rydén 4 
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Råberger 4 

Röberg 4 

Rönnegård 4 

Sahlgren 4 

Sandahl 4 

Sandback 4 

Sandberg 4 

Sandegren 4 

Sandegård 4 

Sandewall 4 

Sandgren 4 

Sandström 4 

Sannerman 4 

Sedwall 4 

Segerqvist 4 

Sidwall 4 

Sjöberg 4 

Sjödahl 4 

Sjödén 4 

Sjöfors 4 

Sjögren 4 

Sjöholm 4 

Sjöqvist 4 

Sjöstedt 4 

Sjöström 4 

Skogström 4 

Smedshammar 4 

Stenberg 4 

Stenquist 4 

Strandell 4 

Strömberg 4 

Strömbäck 4 

Strömqvist 4 

Sundberg 4 

Sundbom 4 

Sundell 4 

Sundelöf 4 

Sundman 4 

Sundström 4 

Svanbom 4 

Svedjeman 4 

Swedlund 4 

Säfholm 4 

Söderberg 4 

Söderblom 4 

Södergren 4 

Söderlind 4 

Söderlund 4 

Sörndal 4 

Tendahl 4 
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Thunberg 4 

Thunblad 4 

Thunqvist 4 

Thurfjell 4 

Tillgren 4 

Tjernberg 4 

Tägtström 4 

Törneskog 4 

Törnquist 4 

Unestam 4 

Vängby 4 

Wadström 4 

Wahlström 4 

Wahlund 4 

Wallman 4 

Wallmon 4 

Wanngård 4 

Wattman 4 

Weman 4 

Wendbladh 4 

Wennlund 4 

Westberg 4 

Westerlund 4 

Westlund 4 

Westman 4 

Widman 4 

Widmark 4 

Widstrand 4 

Wijkman 4 

Wiklund 4 

Wikmark 4 

Wikström 4 

Winberg 4 

Wirfelt 4 

Woxström 4 

Wäsström 4 

Zetterlund 4 

Åberg 4 

Ågren 4 

Åkerblom 4 

Åkerlund 4 

Åkerman 4 

Ålander 4 

Åmark 4 

Ångman 4 

Åsbrink 4 

Öberg 4 

Öbrink 4 

Öhgren 4 

Öhman 4 
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Öhmann 4 

Ölund 4 

Örnquist 4 

Örtenblad 4 

Österlund 4 

Östgren 4 

Östlund 4 

Östman 4 

Östrand 4 

Soldatnamn 

Alm 5 

Backe 5 

Bark 5 

Berg 5 

Bergh 5 

Bladh 5 

Borg 5 

Ehn 5 

Ek 5 

Elg 5 

Frisk 5 

Fröst 5 

Gladh 5 

Hed 5 

Hennig 5 

Henning 5 

Hjort 5 

Hjorth 5 

Hjälm 5 

Hof 5 

Holm 5 

Hurtig 5 

Hårdh 5 

Korn 5 

Krantz 5 

Lind 5 

Lindh 5 

Lund 5 

Nöjd 5 

Palm 5 

Pihl 5 

Rang 5 

Rask 5 

Ring 5 

Silwer 5 

Skantz 5 

Spak 5 

Spjut 5 

Storm 5 

Ström 5 
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Swärd 5 

Tapper 5 

Tham 5 

Trång 5 

Öhrn 5 

Patronymer och namnbytare 

Anderson 6 

Andersson 6 

Arvidsson 6 

Axelsson 6 

Benettsson 6 

Carlson 6 

Carlsson 6 

Christensson 6 

Clemenson 6 

Danielsson 6 

Davidsson 6 

Elfvingsson 6 

Ericsson 6 

Erikson 6 

Eriksson 6 

Erlandsson 6 

Fransson 6 

Fredman 6 

Fredriksson 6 

Gunnarsson 6 

Gustafson 6 

Gustafsson 6 

Gustavsson 6 

Göransson 6 

Halwarson 6 

Hanson 6 

Hansson 6 

Hellmansson 6 

Isacson 6 

Jacobsson 6 

Jakobsson 6 

Janson 6 

Jansson 6 

Johansson 6 

Johnson 6 

Johnsson 6 

Jonson 6 

Jonsson 6 

Jonzon 6 

Josefson 6 

Josefsson 6 

Karlson 6 

Karlsson 6 

Larsson 6 
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Magnusson 6 

Matsson 6 

Mattson 6 

Mattsson 6 

Nilson 6 

Nilsson 6 

Nymansson 6 

Nystad 6 

Olofsson 6 

Olson 6 

Olsson 6 

Olsson Nordberg 6 

Ottosson 6 

Pehrsson 6 

Persson 6 

Perstad 6 

Petersson 6 

Petterson 6 

Pettersson 6 

Philipson 6 

Svantesson 6 

Svennungsson 6 

Svenson 6 

Svensson 6 

Swensson 6 

Walfridsson 6 

Wallstersson 6 

Waltersson 6 

Zakrisson 6 

Akne 6 

Alsne 6 

Amnell 6 

Berlin 6 

Birke 6 

Boman 6 

Boon 6 

Brilioth 6 

Bursell 6 

Danell 6 

Domeji 6 

Dymling 6 

Eidem 6 

Flordh 6 

Fredborg 6 

Frendin 6 

Gunnard 6 

Hallborg 6 

Hammar 6 

Hammer 6 

Hoas 6 



75 

 

Holte 6 

Inger 6 

Kaarme 6 

Kummel 6 

Lange 6 

Lennep 6 

Ljungwe 6 

Lyttkens 6 

Madison 6 

Martin 6 

Mjörning 6 

Montan 6 

Morgård 6 

Morin 6 

Måwe 6 

Personne 6 

Pöder 6 

Raab 6 

Rimbe 6 

Ringmar 6 

Rohdin 6 

Rumar 6 

Röhstö 6 

Röjd 6 

Sohtell 6 

Stave 6 

Sundkler 6 

Svenning 6 

Sverker 6 

Swahn 6 

Takkel 6 

Tergel 6 

Thune 6 

Tivell 6 

Walter 6 

Wannerdt 6 

Willis 6 

Wollert 6 

Zamore 6 

 

 


