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Sveriges urbanisering och det politiska samtalet 

Det svenska samhället av idag präglas av en urban norm: 85 procent av befolkningen bor i 

tätorter.1 Samhället som helhet färgas av detta; ”Stockholmare” är närmast ett skällsord utanför 

storstadsområdena, stads- och landsbygdsbor präglas av oförståelse för varandras sätt att leva 

och klyftan mellan ”stad och land” sägs öka. Landsbygdens avfolkning förs också med jämna 

mellanrum upp på den politiska agendan, och diskuteras då i termer av att ”hela Sverige ska 

leva” och utmaningen för glesbygdskommuner att upprätthålla kommunal service. Att folk 

flyttar från landsbygden framställs därmed som ett problem som behöver lösas, där projekt och 

studier sjösätts för att hitta vad som skulle kunna locka människor att bo kvar på, och flytta till, 

landsbygden.2 Men kan man verkligen förvänta sig att hitta lösningen på vår tids ”problem” 

utan en historisk förståelse för hur de har uppkommit? 

Urbanisering – fenomenet där befolkningen i städer och tätorter växer i relation till 

befolkningen på landsbygden – är på intet sätt något nytt. Stadstillväxt har varit en framträdande 

del av Europas utveckling under det senaste millenniet; sedan ungefär år 1000 har städer vuxit 

fram, haft storhetstider och blivit omsprungna av andra städer. Städers närvaro i Europa har 

varit ett så pass markant drag att denna period har kallats ”den urbana epoken”3 och har bland 

annat beskrivits av Hohenberg och Lee i The Making of Urban Europe.4 Sverige får av 

förståeliga skäl inte någon framträdande position i denna typ av verk, men det förhindrar inte 

att ansatserna kan användas i mer Sverigeinriktade studier, något exempelvis Sven Lilja har 

gjort för perioden 1570–1810.5 

För den moderna perioden lyser dock historiska analyser av den svenska urbaniseringen med 

sin frånvaro. Det kan närmast upplevas som inkonsekvent: källmaterial finns nämligen att tillgå, 

både i råformat och i bearbetad form. Bearbetningen står Lars Nilsson vid stadshistoriska 

institutet för, och han har gjort ett stort kartläggningsarbete över tätorternas utveckling i Sverige 

 
1 SCB. Urbanisering – från stad till land. 3 mars 2015. https://scb.se/hitta-statistik/artiklar/2015/Urbanisering--

fran-land-till-stad/. (Hämtad 2020-03-04). 
2 Ett exempel: ”Landsbygdens nycklar” som drivs av SLU i syfte att identifiera och utveckla entreprenörskapets 

förutsättningar på landsbygden, vilket ska leda till en levande landsbygd (se Sveriges lantbruksuniversitet. 

Nycklar till en levande landsbygd. 3 mars 2020. https://www.slu.se/institutioner/ekonomi/forskning/projekt-

sidlistning/projekt/rural-keys/. Hämtad 2020-03-04).   
3 Lilja, S. Tjuvehål och stolta städer. Urbaniseringens kronologi och geografi i Sverige (med Finland) ca 1570-

tal till 1810-tal. Studier i stads- och kommunhistoria, 20. 2000.  
4 Hohenberg, P.M. & L.H. Lee. The Making of Urban Europe, 1000-1994. (2 uppl.). Cambridge, Mass.: Harvard 

University Press. 1995. 
5 Lilja 2000. 

https://scb.se/hitta-statistik/artiklar/2015/Urbanisering--fran-land-till-stad/
https://scb.se/hitta-statistik/artiklar/2015/Urbanisering--fran-land-till-stad/
https://www.slu.se/institutioner/ekonomi/forskning/projekt-sidlistning/projekt/rural-keys/
https://www.slu.se/institutioner/ekonomi/forskning/projekt-sidlistning/projekt/rural-keys/
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från 1800-talet.6 Materialet har dock inte använts i någon större utsträckning: Nilsson använder 

det som bas när han diskuterar den urbana transitionen i Sverige, men därefter verkar materialet 

mer eller mindre ha glömts bort av forskarvärlden; Nilssons kartläggningsarbete har varken 

legat till grund för vidare studier, eller lett till mer ingående undersökningar av de 

motsägelsefulla aspekter han uppmärksammat.7 Fokuset för den svenska forskningen har 

snarare tenderat att kretsa kring stadsmonografier och regional utveckling8 – båda må vara 

viktiga forskningsområden, men de kan inte ersätta en analys och förståelse av urbanisering 

som historisk process. Möjligen är det politikens fokus på lokaliserings- och regionalpolitik 

under den senare delen av 1900-talet9 som har gett stora delar av akademin tunnelseende och 

fäst fokus vid det regionala.10  

Att urbanisering inte har varit föremål för mer forskning och analys än vad Nilsson erbjuder är 

nästintill obegripligt. Det finns en första struktur, men ingen påbyggnad. Denna avsaknad av 

forskning blir allt märkligare när man betänker att Sverige särskiljer sig från övriga Europa 

genom att vår tidiga industrialisering skedde på landsbygden, och därmed inte var lika tydligt 

kopplad till urbanisering som annorstädes.11  

Med eller utan forskning så kvarstår urbanisering som ett framträdande fenomen under den 

moderna tiden: från mitten av 1800-talet, då 10 procent bodde i tätorter, växte 

 
6 Nilsson, L. Historisk Tätortsstatistik, Del 1: Folkmängden i administrativa tätorter 1800–1970. Stockholm: 

Stads- och kommunhistoriska institutet. 1992; 

Nilsson, L. & S. Lilja. Historisk tätortsstatistik. Del 2: Städernas folkmängd och tillväxt: Sverige (med Finland) 

ca 1570-tal till 1810-tal. Stockholm: Stads- och kommunhistoriska institutet. 1996; 

Nilsson, L. Historisk Tätortsstatistik, Del 4: Folkmängden i icke-administrativa tätorter 1900–1950. Stockholm: 

Stads- och kommunhistoriska institutet. 2008; 

Nilsson, L. Historisk Tätortsstatistik, del 5: Folkmängden i tätortsregioner 1900–1950. Stockholm: Stads- och 

kommunhistoriska institutet. 2010;  

Nilsson, L. Historisk Tätortsstatistik, del 6: Folkmängden i tätortsregioner 1950–2005. Stockholm: Stads- och 

kommunhistoriska institutet. 2011. 
7 Nilsson, L. Den urbana transitionen. Tätorterna i svenska samhällsomvandling 1800–1980. Studier i stads- och 

kommunhistoria, 5. Stockholm: Stadshistoriska institutet. 1989. Se exempelvis s. 188, 213, 224 för 

motsägelsefulla aspekter.  
8 Nilsson 1989, s. 10–12. För en översikt över mer aktuell forskning, se Enflo, K., M. Henning & M. 

Wennergren Nousiainen. Urbanisering och ekonomisk utveckling: En översikt över debatten och 

forskningsmiljöer i Sverige. Handelshögskolan, Göteborgs universitet (CRA Working Paper 2016:5). 
9 Se exempelvis genomgången hos Söderberg, J. & N. L. Lundgren. Ekonomisk och geografisk koncentration 

1850–1980. Liber Förlag. 1982.  
10 Till exempel har ekonomhistoriska institutionen i Lund omfattande forskning om regional ekonomisk utveckling 

(se sidan om ”Economic history data” https://www.ekh.lu.se/en/research/economic-history-data, hämtad 2020-04-

21), men knappt något alls om urbaniseringen. Inte heller Institutet för Bostads- och Urbanforskning tittar på detta, 

utan snarare på aspekter inom staden, såsom segregering (se sidan om ”Aktuell forskning” 

https://www.ibf.uu.se/forskning/aktuell-forskning/, hämtad 2020-04-21).  
11 Söderberg, J. ”A long-term perspective on regional economic development in Sweden, Ca. 1550-1914”, 

Scandinavian Economic History Review, 32:1, 1984, s. 12.  

https://www.ekh.lu.se/en/research/economic-history-data
https://www.ibf.uu.se/forskning/aktuell-forskning/


6 
 

urbaniseringsgraden kontinuerligt fram till 1970, då den nådde 80 procent.12 Det är en stor 

förändring i siffror, men det vittnar framför allt om ännu större förändringar i samhällets 

grundläggande funktionssätt, exempelvis vad gäller bostad och försörjning; en sådan kraftig 

förändring kan inte gärna ha undgått att vara föremål för en politisk diskussion.  Hur fenomenet 

har diskuterats är dock inte alls givet, och kan ha varierat över decennierna. En väsentlig faktor 

i detta sammanhang är att hur urbanisering har beskrivits politiskt, i förlängningen också kan 

ha påverkat dess faktiska utveckling – det verkar till och med som att det kan ha bidragit till att 

urbanisering i sig inte har undersökts utförligt i Sverige.  

Urbanisering i Sverige under den moderna perioden är alltså i ett stort behov av vidare 

forskning. En viktig aspekt inom detta område är att kartlägga hur det politiska samtalet har 

förts om detta fenomen, då det medför politiska åtgärder. Har exempelvis våra folkvalda 

politiker alltid sett det som ett problem att folk flyttar in till städerna? Varför då, varierar skälen? 

Eller ses det som något positivt för samhällets ekonomiska utveckling att företag får tillgång 

till arbetskraft och uppnår agglomerationsfördelar? Hur detta fenomen – det må kallas 

urbanisering, befolkningsomflyttning eller ”flykten från landsbygden” – har beskrivits i det 

politiska samtalet medför implikationer för frågans hantering (eller icke-hantering), och 

behöver därför studeras.  

Ett politiskt samtal? 

Om man vill studera hur det politiska samtalet har förts hamnar genast aspekterna språk och 

kommunikation i fokus; ett samtal skulle kunna sägas bestå av kommunikation med hjälp av 

språket. Språket hjälper oss att kommunicera vår uppfattning till andra: det vi ser, tror och 

känner. Språket är dock varken ett neutralt eller beständigt förmedlingsmedium: det förändras 

över tid och rum, och vissa skulle till och med mena att vi inte kan ge uttryck för – eller tänka 

– sådant som vi inte har ord för; har vi inte ett ord för ”lila” kommer vi inte att se färgen lila, 

utan en nyans av brunt.13  

Men precis som ord kan prägla vår förståelse av världen, kan hela språkliga konstruktioner – 

system av utsagor – skapa en viss verklighetsförståelse. Detta system av utsagor, som ofta 

innehåller mönster och upprepningar, kallas för diskurs. En diskurs kan sätta ramarna för hur 

 
12 Nilsson 1989, s. 9.  
13 Detta är exempelvis tanken med ”Newspeak” i George Orwells 1984 (Signet Classics, 1949). Angående färgen 

lila se sidan ”Lila, violett och zombieordet gredelin” från Stockholms universitet, 2017 

https://www.su.se/forskning/profilomr%C3%A5den/spr%C3%A5k-spr%C3%A5kinl%C3%A4rning/lila-violett-

och-zombieordet-gredelin-1.323358 (Hämtad 2020-04-09). 

https://www.su.se/forskning/profilomr%C3%A5den/spr%C3%A5k-spr%C3%A5kinl%C3%A4rning/lila-violett-och-zombieordet-gredelin-1.323358
https://www.su.se/forskning/profilomr%C3%A5den/spr%C3%A5k-spr%C3%A5kinl%C3%A4rning/lila-violett-och-zombieordet-gredelin-1.323358
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vi förstår verkligheten, men också prägla verkligheten;14 om en jordbävning sker inom en 

väldigt religiös diskurs, där allt som händer förstås utifrån människornas relation med 

Gud/gudarna, kommer jordbävningen troligen att tolkas som Guds vrede och samhället kommer 

därmed börja ägna sig åt mer böner, offer och andra typer av försoning utifrån vad de religiösa 

ledarna föreskriver. I vår egen tid i Sverige, som präglas av ett större fokus på naturvetenskap 

och forskning, skulle däremot en naturvetenskaplig förklaring med kontinentalplattors 

förskjutning eller liknande att presenteras, möjligen följd av justerade beräkningsmodeller för 

när det kommer att ske igen och nya standarder för hur byggnader ska konstrueras för att klara 

denna påfrestning. Detta är exempel på hur två olika typer av diskurser, eller tolkningsramar, 

sätts i relation till samma verkliga fenomen – en jordbävning – och ger väldigt olika 

konsekvenser: offer respektive en ny konstruktionsstandard. Medan det mycket väl kan finnas 

personer som har avvikande åsikter eller uppfattningar, så pekar diskurser på mönster och 

upprepningar i det som uttrycks och hålls för sant, snarare än det avvikande. Men man ska hålla 

i åtanke att vid samma tid kan diskursen se väldigt olika ut beroende på vilket rum vi studerar: 

diskursen kan variera mellan länder, inom länder (exempelvis mellan byar och städer), och 

inom olika institutioner (universitet, kyrkan, staten, näringslivet osv.). Diskursen kan alltså 

variera över både tid och rum.  

Detta sätt att förstå diskurs är bredare än den ursprungliga, mer snäva lingvistiska förståelsen; 

där avser diskurs endast ett ”sammanhängande sjok av skrivet eller talat språk” utan 

sammanhang.15 Genom att sätta en diskurs i relation till en annan diskurs, eller i relation till en 

icke-diskursiv verklighet (som i fallet med jordbävningen), omfattar diskursbegreppet också 

det som kallas ”social praktik”.16 Att sätta diskursen i relation till något annat är närmast en 

förutsättning för diskursanalys, då denna metod inom samhällsvetenskaperna innebär ”studiet 

av samhällsfenomen där språket står i fokus”.17 Självklart finns det många andra sätt att närma 

sig en text, precis som en text innehåller flera lager av information: man kan välja att räkna 

förekomsten av olika ord, fokusera på idéer och ideologier eller kartlägga argument. Jag har 

valt att analysera diskursen, delvis för att det i detta tillvägagångssätt finns potential för att 

undersöka förändring, men också för att mina utgångspunkter överlappar med många teoretiska 

 
14 Nilsson Hammar, A. ”Diskursanalys” i Gustavsson och Svanström (red.) METOD: Guide för historiska 

studier, s. 133–160. Lund: Studentlitteratur. 2018. 
15 Bergström, G. & K. Boréus. Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 

diskursanalys. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur. 2005, s. 307.  
16 Ibid., s. 308.  
17 Ibid., s. 305.  
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premisser som brukar återfinnas inom diskursanalys.18 Några av dessa har redan framkommit 

(att jag inte ser språket som neutralt, beständigt eller som en ren återspegling av verkligheten; 

jag är intresserad av makt i så måtto att jag ser att diskursen medför implikationer), medan andra 

kommer att framgå tydligare längre fram (jag är ointresserad av aktörers roll och deras 

bakomliggande motiv; jag studerar inte förhållandet mellan vad som sägs och görs). 

Efter denna genomgång blir det tydligt att det är aktuellt att byta ordval, och hellre än ”samtal” 

tala om ”diskurs”; jag är alltså intresserad av den politiska diskursen kring samhällsfenomenet 

urbanisering. Precis som med jordbävningen är urbanisering (utifrån någon viss definition) ett 

fenomen som i sig kan förekomma eller inte, men det betyder inte att diskursen kring den är 

densamma – den kan variera. Och som i exemplet med jordbävningen kan diskursen påverka 

verkligheten genom de åtgärder som den förespråkar: ska hela samhället förordnas att fasta, 

eller ska vi reglera vilka byggnadsmaterial vi använder? Av detta skäl är jag intresserad av den 

politiska diskursen, då det i en demokrati är denna diskurs som i störst utsträckning kommer att 

medföra åtgärder. 

Politisk diskurs 

Politisk diskurs har studerats i många olika sammanhang, och av förklarliga skäl får dessa 

studier ofta statsvetenskapliga drag. Något som är gemensamt för många av dessa studier är 

fokuset på en relativt kort tidsperiod, och på ”heta frågor” i samhällsdebatten; en stor majoritet 

behandlar därmed perioden efter år 2000 och den politiska diskursen kring integration och 

flyktingmottande.19 Fokuset på det som ofta är valfrågor gör att det längre tidsperspektivet inte 

är nödvändigt: stora förändringar kan ske över relativt kort tid (ibland från ett val till ett annat) 

och det är intressant att kartlägga hur det skiftet sker. Dessa studier är därmed intresserade av 

förändringar i den politiska diskursen i sig, men den politiska diskursens potential att förklara 

policy – dvs. som analysverktyg inom policyanalys – har också diskuterats inom den 

statsvetenskapliga disciplinen. För att ta ett extremt exempel går det att se att folkmord ofta 

föregås av en diskurs som avhumaniserar den utsatta folkgruppen (såsom judar i Nazityskland 

eller tutsier i Rwanda), och att diskursen därmed möjliggör ett visst – extremt – politiskt 

agerande.20 Om man ser att diskursen kan skapa handlingsutrymme för en viss typ av policy, 

 
18 Ibid., s. 326–328.  
19 Se exempelvis Lind, A. Stöd eller egenansvar? Den politiska diskursen kring nyanländas etablering 2013–

2017. Kandidatuppsats, Uppsala universitet. 2017;  

Zart. M. “Språket är nyckeln” Diskurser om integration i det politiska samtalet. Masteruppsats, Uppsala 

universitet. 2019. 
20 Green, P., & T. Ward. State Crime: Governments, Violence and Corruption. London: Pluto Press. 2004, s. 

170–175. 
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blir det vid policyanalys viktigt att undersöka hur diskursen har sett ut, hur det kan ha påverkat 

utformningen av policy, och vem eller vilka (om någon) som har styrt eller haft inflytande över 

diskursen. Denna diskussion snuddar därmed vid en postmodernistisk konflikt mellan struktur 

och aktör: kan politiska aktörer påstås styra diskursen, eller är det egentligen de som styrs av 

diskursen?21 

Politisk diskurs på den samhällsvetenskapliga arenan – oavsett om det är själva studieobjektet 

eller en del av policyanalys – förhåller sig alltså sällan till långsiktig förändring. Den kortare 

tidsperioden medför att samhället med lagar, regler och normer, men också befolkningens 

huvudsakliga försörjningsmöjligheter och boendesituation, inte kommer att ha förändrats i 

nämnvärd utsträckning under undersökningsperioden. Medan det helt klart kan vara intressant 

att belägga diskursförändringar ur denna aspekt, är det också relevant att undersöka hur 

diskursen förändras (eller inte förändras!) i takt med samhällets förändring, och om någon av 

dem kan ha påverkat den andra.  

Den samhällsprocess jag vill förhålla mig till i denna uppsats – urbanisering – har ett mycket 

långt tidsperspektiv; det är en process som sträcker sig åtminstone ett millenium bakåt i tiden 

och som har haft en fundamental inverkan på hur människor har levt under denna tid.22 Därför 

vill också jag ta det långa tidsperspektivet – om än inte lika långt som hela detta förlopp – och 

studera hur en sådan lång och genomgripande process är relaterad till den politiska diskursen. 

Även om det är en relativt liten del av den urbana epoken som studeras, så framträder den 

samhälleliga omvälvningen tydligt: i början av 1900-talet är Sverige ett jordbrukssamhälle, och 

ett århundrade senare diskuteras det om vi har påbörjat den fjärde industriella revolutionen. 

Denna studie skiljer sig därmed från de samhällsvetenskapliga studierna: samhället kan inte 

förväntas ha samma uppbyggnad under hela undersökningsperioden. Frågan som då uppstår är 

om, och i så fall hur, man kan undersöka politisk diskurs under längre tidsperioder? 

Inom historievetenskapen har politisk diskurs studerats för en annan större samhällsförändring 

över en jämförbart lång period: kungamakten under tidigmodern tid, vars inflytande pendlar 

från den ena extremen till den andra. Ett exempel är Mikael Alms avhandling Kungsord i elfte 

timmen som studerar hur de gustavianska kungarna försökte upprätthålla en kunglig legitimitet 

genom att använda olika diskurser. Alms förståelse av politisk diskurs – ”det ramverk av 

 
21 Se Danielsson, M. Fängslande idéer i politik och teori. En teoretisk granskning. Lic.-uppsats, Uppsala 

universitet. 2008; 

Fischer, F. Reframing Public Policy: Discursive Politics and Deliberative Practices. Oxford University Press. 

2003. 
22 Hohenberg och Lee 1995. 
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gemensamma och normerande begrepp som ligger till grund för den politiska kommunikationen 

i ett samhälle”23 – ligger mycket nära den historievetenskapliga förståelsen av ”diskurs” som 

presenterades ovan,24 dock med tillägget av det ”politiska”. Kanske ska då ”politisk diskurs” i 

det historievetenskapliga sammanhanget inte förstås som ett eget avskilt och avgränsat 

studieobjekt, utan hellre som att studera diskursen inom ett särskilt rum: det politiska. Fördelen 

med denna förståelse är att den tillåter en flyktighet som ofta kan uppstå i studieobjekt när de 

studeras över en längre tidsperiod: det är som att väggarna i rummet tillåts fluktuera över tid, 

medan rummets innehåll i stort inte förändras.  

En historievetenskaplig förståelse av politisk diskurs, där politik snarast tycks vara ett ”rum” 

inom vilket diskursen följs över en längre tid, får därmed anses vara den lämpligaste 

utgångspunkten för denna uppsats. Därmed kommer jag i ”politisk diskurs” att betona det 

upprepade och gemensamma (i att det inte bara är maktens utsagor jag vill studera, utan 

samtalet) i ett politiskt rum. Snarare än att studera politisk diskurs på det traditionella 

statsvetenskapliga sättet, dvs. under en kortare tidsperiod och i relation till policy och frågor 

om vem som deltar i en viss diskurs och varför, så är jag intresserad av frågor om vad diskursen 

innehåller, och när den eventuellt förändras. 

Att analysera diskursiv förändring 

Att på ett mer allmänt plan (utan begräsningen till det politiska rummet) studera hur diskursen 

förändras finns det flera exempel på inom historievetenskapen. Ett sätt att närma sig detta, som 

Jakob Håkansson gör i sin kandidatuppsats Konungsliga motbilder, är att välja två särkopplade 

perioder och undersöka om det finns någon förändring dem emellan – i Håkanssons fall om det 

fanns någon skillnad i den kritik som riktades mot kung Gustaf III och Karl XIV Johan.25  

Medan detta kan belägga att förändringar har skett, kommer den inte åt förändringen i sig.  

Det finns dock forskare som undersöker en längre sammanhängande tidsperiod och då 

upptäcker en utveckling i diskursen under den studerade perioden, trots att detta kanske inte var 

givet på förhand. Jacob Orrje har i sin avhandling Mechanicus beskrivit den mekaniskt kunnige 

mannens – mechanicus – plats i 1700-talets Sverige. Medan hans primära utgångspunkt tycks 

vara att beskriva hur dåtiden upplevde mechanicus och vilken roll de hade i samhället (i kontrast 

till en traditionell diakron förloppsbeskrivning som ser dessa män som de ”innovatörer” och 

 
23 Alm, M. Kungsord i elfte timmen. Språk och självbild i det gustavianska enväldets legitimitetskamp 1772–

1809. Stockholm: Atlantis. 2002, s. 32.  
24 Baserad på Nilsson Hammar 2018. 
25 Håkansson, J. Konungsliga motbilder. Den kungliga legitimitetens ifrågasättande i 1700- och 1800-talets 

Sverige. Kandidatuppsats, Uppsala universitet. 2014. 
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”entreprenörer” som föranledde den industriella revolutionen), så uppmärksammar Orrje att 

innebörden i att vara mechanicus och normerna förknippade med det förändras under 1700-

talet.26 Anna Nilsson Hammar har en liknande ansats i sin avhandling Lyckans betydelse, där 

hon undersöker vilken innebörd som har förknippats med ordet ”lycka” under perioden 1750–

1850. Det handlar närmast om en typ av begreppshistoria, där Nilsson Hammar studerar just 

lyckans betydelse i skillingtryck. Hon periodiserar sin studie med ett brott år 1800 och finner 

att ”lycka” under 1700-talet avser yttre omständigheter som individen inte kunde påverka, för 

att efter sekelskiftet alltmer känneteckna något känslomässigt och subjektivt.27  

Medan det också är möjligt att studera diskursförändring i modern tid, är det relativt få som har 

gjort det för längre tidsperioder. Ett exempel är Anne Overbeck som studerar diskursen om den 

afroamerikanska kvinnans reproduktiva rättigheter i USA under större delen 1900-talet.28 

Någon som har företagit sig att studera diskurs under en längre tidsperiod i svensk kontext är 

sociologen Catrine Andersson. I sin avhandling Hundra år av tvåsamhet har hon studerat de 

diskursiva konstruktionerna kring äktenskapet i statens offentliga utredningar under 1900-talet, 

och hon lyckas bland annat belägga hur fokus har flyttat från det äktenskapliga paret till 

familjen.29 Medan de stora dragen i utvecklingen må bli svårare att följa ju närmare nutiden vi 

kommer,30 betyder detta alltså inte att det är omöjligt – och absolut inte att vi bör avhålla oss 

från – att studera längre tidsperioder som sträcker sig in i vår närtid.  

Oberoende av de olika tidsperioder som dessa studier rör sig över, så har de alla gemensamt att 

de använder sig av olika typer av textanalys av ett omfattande textmaterial för att kunna måla 

upp diskursens utveckling över tid – ett tidskrävande arbete. Även om de har en stor 

förförståelse för tiden de ska undersöka, så tycks de inte alltid ha idéer om vad de kommer att 

hitta på förhand; Orrje vänder sig ju exempelvis uttryckligen mot den förståelse om mechanicus 

som har presenterats tidigare. Detta sätt att tämligen förutsättningslöst närma sig ett material 

för att se vad det berättar kräver dock att man har mycket tid till sitt förfogande. Frågan blir då 

om detta är det enda sättet att belägga diskursförändringar över en längre tid. 

 
26 Orrje, J. Mechanicus. Performing an Early Modern Persona. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 
27 Nilsson Hammar, A. 2012. Lyckans betydelse: sekularisering, sensibilisering och individualisering i svenska 

skillingtryck 1750–1850. Agerings bokförlag. 2015, s. 223.  
28 Overbeck, A. At the Heart of It All?: Discourses on the Reproductive Rights of African American Women in 

the 20th Century. Berlin/Boston: De Gruyter Oldenbourg. 2019. 
29 Andersson, Catrine. Hundra år av tvåsamhet. Äktenskapet i svenska statliga utredningar 1909–2009. Lund: 

Arkiv förlag. 2011.  
30 Se exempelvis ibid., s. 31.  
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Jag anser att det är möjligt att kombinera den historievetenskapliga och mer långsiktiga 

förståelsen av diskurs, med mer samhällsvetenskapliga textanalytiska metoder för att beskriva 

diskursförändring. Ett gott exempel på en sådan textanalytisk metod använder Anna Lind i sin 

kandidatuppsats Stöd eller egenansvar. Lind undersöker hur den politiska diskursen kring 

nyanländas etablering har förändrats genom att studera partiprogram. För att belägga om någon 

förändring sker använder hon sig av Karin Borevis idealtypiska modell för förhållningssätt till 

invandrare och minoriteter. Den består av två dimensioner: ”förhållningssätt till etnisk olikhet” 

(med idealtyperna att främja eller inte främja minoritetskulturer) och ”föreställning om den 

nationella identiteten” (etnisk eller civil). Detta möjliggör skapandet av en matris där mindre 

skiftningar längs skalan blir tydliga, liksom det blir tydligt om skiftet avser båda dimensionerna 

eller bara den ena (se figur 1).31  

Genom att förhålla sig till idealtyper lyckas Lind belägga när och hur en diskursförändring har 

skett (för en tidsperiod som befinner sig i närtid!) utan att analysera ett lika omfattande material 

som forskarna ovan. Modellen ger dock inga förutsättningar för att förklara förändringen.  

En motsvarande modell bör vara möjlig att ta fram för att belägga förändringar i diskursen kring 

fenomenet urbanisering, för att på så vis kombinera en längre tidsperiod och den 

historievetenskapliga förståelsen av politisk diskurs, med mer samhällsvetenskapliga metoder. 

Nackdelen med att använda denna modell är att man enbart söker efter förändringar utifrån 

förutbestämda dimensioner; man riskerar att missa andra typer av diskursförändringar som kan 

vara minst lika intressanta. Fördelen med denna metod är emellertid att det blir möjligt att göra 

 
31 Lind 2017, s. 10, 26; K. Borevi. ”Dimensions of citizenship: European integration policies from a 

Scandinavian perspective” i B. Bengtsson, P. Strömblad & A-H. Bay (red.) Diversity, inclusion and citizenship 

in Scandinavia. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 2010, s. 19–46. 

Figur 1. Linds användning av en modell över idealtypiska förhållningssätt till invandrare och minoriteter. Till vänster den ursprungliga modellen 

(baserad på Karin Borevi 2010), till höger Linds observerande förändringar. Hämtade från Lind 2017, s. 10, 26. 



13 
 

en systematisk granskning av diskursen trots de tio veckor som en C-uppsats har till sitt 

förfogande.  

Syfte och frågeställning 

Den svenska urbaniseringen under modern tid har – olyckligt nog – knappt behandlats av 

historiker, och vi vet ännu mindre om därtill förknippade aspekter såsom den politiska 

diskursen. Syftet med denna uppsats är därför att kartlägga diskursen, för att lägga en pusselbit 

till den historiska förståelsen av urbaniseringsprocessen i Sverige. Ambitionen är därmed 

primärt beskrivande: att kartlägga och återge hur diskursen har förändrats över tid, men också 

att sätta den i relation till andra processer som strakt präglade Sverige under perioden 1900–

1970: urbanisering och välfärdssveriges framväxt. Den övergripande fråga som denna uppsats 

vill besvara är Hur har den politiska diskursen kring urbanisering förändrats under 

välfärdssamhällets framväxt? 

För att skapa ett sammanhang till denna fråga presenterar jag i följande avsnitt bakgrunden till 

urbaniseringsdiskursen under 1900-talet: välfärdssamhällets framväxt och urbaniseringens 

utveckling. Därefter, i avsnittet ”Undersökningens upplägg” redogör jag mer utförligt för mitt 

tillvägagångssätt och diskuterar källmaterial och avgränsningar. Jag redovisar och diskuterar 

mina resultat i ”Den politiska diskursens förändringar”, varefter jag för några avslutande 

resonemang i avsnittet ”De omvälvande samhällsförändringarna”. 

Välfärdssamhällets utveckling och urbaniseringen  

Det svenska välfärdssamhällets framväxt 

En politisk diskurs sker aldrig i ett vakuum; den är alltid del av ett sammanhang. Vissa 

händelser påverkar specifikt en viss fråga, medan andra kan förväntas ha en mer allmängiltig 

prägel. Under 1900-talet framträder flera sådana allmängiltiga händelseperioder: 1920-

talskrisen med omfattande arbetslöshet inom framför allt industrin; befolkningsfrågan under 

1930-talet, då man befarade att Sveriges befolkning skulle börja minska; de båda världskrigen 

under första halvan av 1900-talet, följt av kalla kriget och den balansakt som neutralitet och 

atombombshot medförde; strukturomvandlingen under 1960-talet och avregleringarna under 

1980-talet. Men bortom dessa händelser – som visserligen kan ha stor påverkan på diskursen i 

stunden – finns djupare samhällsstrukturer som snarast är diskursens fundament, såsom 

försörjningsmöjligheter, bostadslösningar och det offentligas roll i samhället.  
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Vid ingången till sekelskiftet 1900 är Sverige i mångt och mycket fortfarande ett 

jordbrukarsamhälle. Landet har drygt fem miljoner invånare, varav ungefär trehundratusen bor 

i Stockholm.32 Sverige står mitt uppe i den andra industriella revolutionen (1890–1920) där 

elektriciteten skapar nya möjligheter, framför allt för industrin. Industrin har redan vid 

sekelskiftet – produktionsmässigt – gått om jordbruket, men jordbruket har fortfarande flest 

anställda; ännu 1920 arbetar var tredje inom jordbruket, och bara var fjärde inom industrin. 

Arbetstillfällena inom industrin ökar dock i snabbare takt än de inom jordbruket, och 1940 utgör 

industriarbetarna 38 procent av alla yrkesverksamma – betydligt fler än de sysselsatta i 

jordbruket. Ända fram till 1950 fortsätter dock småjordbruket att expandera i absoluta tal, 

mycket tack vare övergången till animalieproduktion som inte lika enkelt mekaniseras (och 

därmed har samma stordriftsfördelar) som spannmålsproduktionen.33  

Även om jordbruket länge står sig i absoluta tal, så utstår sektorn prövningar. Jordbruket 

drabbas, i likhet med många andra traditionella näringar såsom trävaru- och järnindustri, hårt 

av 1920-talskrisen, och priserna på jordbruksvaror, liksom lönerna, faller och ligger fortsatt lågt 

under 1920- och 1930-talen.34 Medan bostadssituationen visserligen förbättras i städerna under 

mellankrigstiden i och med att det offentliga börjar ta ett större ansvar, så ligger landsbygdens 

boendestandard efter – något som skapar ett tungt arbete för framför allt kvinnorna inom 

jordbruket, och föranleder att allt fler av dem lämnar landsbygden.35 Efter 1930-talskrisen 

inrättas dock ett omfattande protektionistiskt jordbruksstöd till följd av ”kohandeln” mellan 

Socialdemokraterna och Bondeförbundet.36  

Denna kohandel, som också möjliggör antagandet av ett krisprogram med expansiv 

stabiliseringspolitik, är början på Socialdemokraternas långa regeringsinnehav som kom att 

sträcka sig fram till 1976. Socialpolitiken förs upp på den politiska agendan under 1930-talet, 

och får stöd av befolkningsfrågan och behovet av att öka nativiteten; ett sätt att öka den är att 

minska kostnaderna förknippade med att ha barn – ett argument som accepteras över större 

 
32 BiSOS A. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1900. Tredje avdelningen. Bidrag till 

Sveriges Offentliga Statistisk. A) Befolkningsstatistik. Ny följd. XLII:3. Stockholm. 1900; 

Stockholms stad. Befolkningen i Stockholm 1252–2005: Från 1721 enligt stadens statistiska årsböcker. 

Utrednings- och statistikkontoret. 2005. 
33 Hirdman, Y., J. Björkman & U. Lundberg. Sveriges historia. [rösträtt och demokrati, fackföreningar, 

förbudsomröstning, depression, Ådalskravaller, Kreugerkrasch, kohandel, Saltsjöbadsavtal, folkhem, krispolitik, 

urbanisering, neutralitet, samlingsregering, beredskapstid, ATP-reform, radio och teve, bilism, rekordår] 1920–

1965. Stockholm: Norstedts. 2012, s. 56, 63, 65, 67. 
34 Ibid., 2012, s. 62, 69, 189. 
35 Hirdman et al. 2012, s. 62, 80–81; Magnusson, L. An Economic History of Sweden. New York: Routledge. 

2000, s. 137–138. 
36 Hirdman et al. 2012, s. 197. 
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delen av den politiska skalan. Många föregångare till dagens välfärdssystem, såsom 

mödrahjälp, införs därmed under 30-talet efter omfattande och breda utredningar inom området, 

däribland Befolkningskommissionen (1935–1938). Hjälpinsatserna är dock inledningsvis 

selektiva (dvs. behovsprövade) snarare än universella.37  

I och med försvarskostnaderna under andra världskriget stannar det sociala reformarbetet av, 

men med ekonomins nystart efter freden uppstår möjligheten att fördjupa reformerna;38 

perioden 1950–1975 kännetecknas av tillväxt i hela västvärlden och är den svenska industrins 

guldålder.39 I Sverige uppstår en politisk enighet kring socialpolitiken, och den politiska 

debatten behandlar snarare den ekonomiska politiken som förutsättning för socialpolitiken, än 

socialpolitiken i sig – reformerna blir nämligen universella, och därmed mer kostsamma. Det 

offentliga får också allt större ansvar: till exempel får kommunerna från 1947 ansvar för 

bostadsförsörjningen.40 Den ekonomiska politiken blir därmed alltmer inriktad på ekonomisk 

tillväxt. 

Ökad ekonomisk tillväxt anses uppnås genom en omvandling från gammalt till nytt, oberoende 

av om det gäller ny teknik, nya företag eller produkter. Politiken efter andra världskriget präglas 

därför av rationalisering, där den ekonomiska politiken ska påskynda resursöverföringen från 

det gamla till den nya.41 Flera näringar påverkas av detta: i jordbruket ersätts hästen med 

traktorn, djurhållningen mekaniseras alltmer och skogsbruket motoriseras.42 Den solidariska 

lönepolitiken som får genomslag i slutet av 1960-talet, och som ska säkerställa lika lön för lika 

arbete, bidrar också till denna rationalisering; det ska inte längre vara möjligt för gamla företag 

att hålla sig kvar genom att betala lägre löner – de ska hellre slås ut.43 För att hantera den 

arbetslöshet som inledningsvis uppstår införs en arbetsmarknadspolitik som ska bidra till den 

enskildes geografiska rörlighet (att kunna flytta till jobben) och/eller omskolning.44 Allt detta 

är del av den strukturomvandling som sker i samhället under slutet av 1960-talet, och som på 

sikt är tänkt att medföra ekonomiska fördelar. Det är också på detta sätt som 

konjunkturuppgången 1972 tolkas, innan problemen börjar uppstå ett efter ett under 1970-talet 

med oljekris, stagflation och devalveringar.45 Den dubbla målsättningen med ekonomisk 

 
37 Hirdman et al. 2012, s. 213, 219–220. 
38 Ibid., s. 270, 415. 
39 Schön, L. En modern svensk ekonomisk historia. 2 uppl. Stockholm: SNS Förlag. 2007. 
40 Hirdman et al. 2012, s. 220, 415, 553. 
41 Schön 2007, s. 401–402 
42 Ibid., s. 427–431. 
43 Hirdman et al. 2012, s. 460–461. 
44 Schön 2007, s. 404. 
45 Ibid., s. 432–444. 
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tillväxt och alltmer utbyggd välfärdsstat, den s.k. svenska modellen, får dock svårt att återhämta 

sig efter 1970-talets kriser; ekonomin är på väg in i nya banor, och därmed blir det svårt att 

avgöra hur tillväxten ska främjas. Den expansiva politik som vidtas i kriserna – 

överbryggnings-, subventions- och devalveringspolitik – bidrar snarare till att konservera de 

gamla strukturerna, än att öppna för nya.46  

1970-talet framstår därmed som något av en vattendelare: i början av 1970-talet står den 

svenska modellen på sin höjdpunkt, både ekonomiskt och med utbyggnaden av 

välfärdssamhället – 1965 lanseras till exempel det tioåriga miljonprogrammet47 – men i början 

av 1980-talet håller viktiga delar av den svenska modellen på att falla sönder, både de som 

främjar hög tillväxt (styrningen av kapital- och arbetsmarknaden) och den utbyggda välfärden 

(inkomstomfördelning genom skatter och offentlig tjänsteexpansion).48 Sverige är dessutom på 

god väg mot tjänstesamhället: industrins sysselsättning börjar sjunka vid slutet av 1960-talet, 

och i början av 1970-talet svarar den för 30 procent av de sysselsatta, medan den offentliga 

sektorn och de privata tjänsterna står för cirka 56 procent av sysselsättningen. Vid samma tid 

sysselsätter jordbruket sju procent, eller cirka 250 tusen människor – så sent som vid andra 

världskrigets slut var de en miljon.49 Sveriges befolkning har passerat åtta miljoner 197050 och 

huvudstaden har cirka 750 tusen invånare51 – ungefär lika många som hade försvunnit från 

jordbruket sedan 1945.  

Människors boendesituation och försörjningsmöjligheter, och det offentligas ansvar i dessa 

sammanhang, genomgår alltså stora förändringar under 1900-talet. Bara genom att redogöra för 

välfärdssamhällets framväxt kan man ana hur urbaniseringen utgör en fond för denna 

utveckling – det kan till och med förutsättas att de är intimt sammanvävda processer, men deras 

relation har inte studerats närmare.  

Sveriges urbanisering 

Parallellt med välfärdssamhällets framväxt genomgår Sverige en omfattande urbanisering: den 

urbana transitionen. Den urbana transitionen är ett allmänt europeiskt fenomen som 

sammanfaller med den demografiska transitionen och avser övergången från en låg till en högre 

 
46 Schön 2007, s. 471. 
47 Hirdman et al. 2012, s. 556. 
48 Schön 2007, s. 495. 
49 Ibid., s. 379, 427. 
50 SCB. Befolkningsstatistik i sammandrag 1960–2019. 2020. https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-

amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik--

riket/befolkningsstatistik-i-sammandrag/ (Hämtad 2020-03-18).  
51 Stockholms stad 2005. 

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik--riket/befolkningsstatistik-i-sammandrag/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik--riket/befolkningsstatistik-i-sammandrag/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik--riket/befolkningsstatistik-i-sammandrag/
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urbaniseringsgrad. Medan städer historiskt har varit beroende av inflyttning för att inte krympa, 

så skapas – när nativiteten och mortaliteten går från höga till lägre nivåer – förutsättningarna 

för en högre urbaniseringsgrad, eftersom städerna då kan få en autonom befolkningstillväxt 

(oberoende av inflyttning).52  

Den svenska urbana transitionen inföll 1830–1970. Enligt Nilsson kännetecknas transitionen 

av tre tydliga faser: den första, 1830–1870, då urbaniseringsgraden ökar på grund av städernas 

ökade födelsenetto; den andra, 1870–1930, då urbaniseringstakten (men inte -graden) stannar 

av då det är minskad nettoinflyttning till städerna (bland annat på grund av emigrationen), 

samtidigt som nativiteten i städerna börjar sjunka; och den tredje fasen, 1930–1970, då 

urbaniseringstakten ökar igen, för att därefter stabilisera sig – den urbana transitionen är 

genomgången.53 Den tredje fasen, 1930–1970, sammanfaller alltså mer eller mindre exakt med 

den period som brukar identifieras som välfärdssamhällets framväxt och glansdagar.  

Utifrån Nilssons kartläggningsarbete för perioden 1900–2005 kan urbaniseringsgraden i 

Sverige beskrivas som i figur 2.54 Urbaniseringsgraden är ett klassiskt mått på urbanisering, och 

beskriver hur stor andel av befolkningen som bor i tätorter. 

 
52 de Vries, J. ”Problems in the Measurement, Description, and Analysis of Historical Urbanisation” i van der 

Would, Hayami & de Vries (red.) Urbanization in History. A Process of Dynamic Interactions, pp. 43-60. 

Oxford: Clarendon Press. 1990.  
53 Nilsson 1989, s. 212–213. 
54 Nilsson 1992, 1996, 2008, 2010, 2011. 
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Figur 2. Sveriges urbaniseringsgrad 1900–2005.  

Källa: Egna beräkningar (urban befolkning / totala befolkningen *100) utifrån Nilsson 2010; 2011; BiSOS A 1900; SOS 

1910–1990; SCB 2020. 

Anm.: Det finns två något olika värden för hur många som bodde i tätorter 1950 i Nilsson 2010 och Nilsson 2011. I detta 

diagram har därför två trendlinjer tagits fram; ett litet brott är synligt 1950. 
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År 1900 var urbaniseringsgraden knappt 30 procent; därefter stiger den i ganska jämn takt upp 

till dryga 80 procent kring 1970, varefter den ligger kvar på ungefär samma nivå. Att 

urbaniseringsgraden ökar är alltså tydligt, men det är svårt att utläsa de faser som Nilsson 

beskriver ur denna graf. Det beror i mångt och mycket på att urbaniseringsgrad är ett tämligen 

trubbigt nivåmått, men andra mått har också använts av Nilsson.55 I figur 3 presenteras ett mått 

på urbaniseringstakten, som beskriver om en ökad urbaniseringsgrad kommer sig av en faktisk 

urbanisering, eller om det snarare är en effekt av en allmän befolkningsökning. När 

urbaniseringstakten ligger över 100 procent betyder det att befolkningen i tätorterna har växt 

mer än befolkningen i landet, något som till exempel kan ske genom att tätorterna har ett högre 

födelsenetto än landsbygden, eller genom migration till tätorterna. I början av 1900-talet kan vi 

alltså se att den ökade urbaniseringsgraden beror på en allmän befolkningsökning (del av den 

andra fasen); ett fenomen som framträder igen efter den tredje fasen (från 1975 och framåt). 

Det är ungefär samma höga urbaniseringstakt under 1930-talet och 1950- och 1960-talen, men 

själva urbaniseringen är mer migrationsledd under 1930-talet (dvs. folk flyttar från landsbygd 

till tätorter), medan det i större utsträckning är ett positivt födelsenetto som ger utslag under 

1950- och 1960-talen.56  

 
55 Nilsson 1989; för ytterligare diskussioner om urbaniseringsmått ur ett historiskt perspektiv, se de Vries 1990.  
56 Nilsson 1989, s. 128–133, 182–187, 190, 212–213.   
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Figur 3. Urbaniseringstakten i Sverige 1900–2005. De olika tidsintervallen kommer sig av att folkräkningar skedde med 

olika mellanrum.  

Källa: Egna beräkningar (förändring i urbaniseringsgrad / förändring i folkmängd * 100) utifrån Nilsson 2010; 2011; 

BiSOS A 1900; SOS 1910–1990; SCB 2020. 

Anm.: Detta mått avser jämförelser mellan två tidpunkter; här uppstår då inga större problem med brottet i Nilssons data 

(2010, 2011).  För perioden 1945–1950 har jag använt siffrorna ur Nilsson 2010 (1900–1950), för perioden 1950–1960 

Nilsson 2011 (1950–2005). 



19 
 

Det bör noteras att avgränsningen inom dessa mått till ”tätorter” är en svensk företeelse; många 

andra länder har ”städer” som observationsenhet, men denna definition finns inte i den svenska 

statistiken sedan 1950. En tätort är ett samhälle med minst 200 invånare inom ett visst 

geografiskt avstånd.57 Före 1950 gällde administrativa uppdelningar såsom städer, köpingar och 

kommunalsamhällen samt (från början av 1900-talet) termen ”icke-administrativa samhällen” 

(typiskt sett industrisamhällen som växt fram men inte hade någon administrativ status). Det är 

dessa skillnader i definitioner som gör att Nilssons kartläggningar har så stor betydelse för 

studier över tid av det moderna Sverige, men jämförelser med andra delar av världen är 

fortfarande en utmaning. Skulle kriterierna för vad som anses vara ”urbant” i Sverige ändras 

till att avse minst ett par tusen invånare (som gäller i Nordamerika och Europa utanför 

Norden),58 så skulle dessa diagram och återgivningar troligen se väldigt annorlunda ut.   

Vad gäller de mer konstanta värdena för urbaniseringsgrad och -takt från 1970 och framåt så 

ska de inte tolkas som att urbaniseringen har upphört eller avstannat; urbana samhällen kan se 

väldigt olika ut trots samma urbaniseringsgrad, och exempelvis ha olika många och olika stora 

tätorter.59 Sverige präglas exempelvis av att ha (och länge ha haft) en storstad, Stockholm, följt 

av två större städer (Göteborg och Malmö) och sedan en uppsjö av mindre städer spridda över 

landet. Om flyttlass går från mindre tätorter till större städer kommer de inte att fångas upp i de 

ovan presenterade måtten. Att kunna mäta detta skulle dock vara av stor betydelse både på ett 

generellt plan och för denna uppsats: det är lätt att föreställa sig att den politiska diskursen kring 

urbanisering inte enbart påverkas av människors omflyttning från landsbygd till tätorter, utan 

också av – det som man kan ana har skett de senaste decennierna – flyttströmmar från mindre 

tätorter till större städer.60 

Det svenska välfärdsbygget har alltså inte bara skett mot en kuliss av urbanisering – 

urbanisering är närmast den scen som välfärdssamhällets berättelse har spelats upp på. Bara 

utifrån denna översiktliga beskrivning av urbaniseringen och den sociala politikens framväxt 

 
57 Den exakta definitionen är tämligen komplicerad, se SCB. Tätorter 2010. Statistiska meddelanden MI 38 SM 

1101. 2010, s. 71–75. 
58 SCB 2010, s. 72. 
59 För en definition av urbanisering som explicit tar hänsyn till detta, se H. Tisdale. ”The Process of 

Urbanization”, Social Forces. Vol. 20, No. 4, 1942, s. 311; för utförligare diskussion om denna aspekt, se de 

Vries 1990. 
60 I Statistisk årsbok (utgiven fr.o.m. 1914) finns det en uppdelning av befolkningen utifrån olika tätortsstorlekar, 

så förutsättningarna finns för att beskriva denna utveckling åtminstone från 1914. Men att presentera detta skulle 

kräva att underlaget i statistisk årsbok bearbetades och sattes i relation till Nilssons (2010, 2011) material. Detta 

skulle vara ett väldigt tidskrävande projekt, men ge mycket viktiga insikter om urbaniseringens utveckling i 

Sverige. Medan det inte finns utrymme för att närma sig detta inom ramen för denna uppsats, ser jag att detta är 

något som med fördel kan utvecklas i framtiden. 
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kan man konstatera att båda processerna upplevde omvälvande perioder på 1930-talet och 1950-

talet, men också att de båda hade lite olika karaktärsdrag under dessa två perioder. Hur färgade 

då urbaniseringen välfärdsbygget? Och vad satte välfärdsbygget för prägel på urbaniseringen? 

Det moderna Sveriges framväxt under 1900-talet fram till cirka 1970 formas av två starka 

parallella processer som rimligen måste ha påverkat varandra, men ingen har studerat denna 

relation.  

Undersökningens upplägg  

Denna uppsats vill bidra till att fylla i varje fall en del av den lucka som finns kring denna 

relation: den politiska diskursens skiftningar under dessa förändringsprocesser 1900–1970. 

Frågeställningen som driver denna uppsats är hur har den politiska diskursen kring 

urbanisering förändrats under välfärdssamhällets framväxt? och undersöks mot denna fond av 

demografisk urbanisering och framväxten av välfärdssamhället.  

Diskursen om urbanisering kommer alltså att studeras i ett politiskt rum över en längre 

tidsperiod, men själva rummet behöver fortfarande identifieras. Diskursen utgör därmed det 

primära studieobjektet, men mot bakgrund av den tid som en C-uppsats har till sitt förfogande 

kommer det inte vara möjligt att göra en djuplodande och heltäckande diskursanalys; istället 

kommer de huvudsakliga förändringarna att beskrivas med hjälp av en matris. Frågeställningen 

behöver också snävas av och besvaras i etapper, något som görs med hjälp av följande 

analysfrågor:  

1. Vilken typ av ord används över tid kring fenomenet urbanisering, och i vilken 

utsträckning förekommer inlägg om urbanisering?  

2. Förändras diskursen kring detta fenomen över tid, och i så fall hur?  

3. Verkar förändringen i diskursen vara relaterad till andra samhällsprocessers 

utveckling, såsom urbanisering eller välfärdssamhällets framväxt? 

Verktyg för att studera diskursiv förändring 

Genom att använda en matris kan diskursens skiftningar kartläggas, men dimensionerna till 

denna matris behöver utmejslas. Vi har ovan sett att en diskurs kan förstås som en tolkningsram 

eller verklighetsförståelse, men hur kan denna tolkningsram mer exakt se ut avseende diskursen 

om urbanisering?  

En aspekt av tolkningsramen bör vara den förståelse man har av ett visst samhälle. Man kan till 

exempel se ett samhälle som primärt kapitalistiskt eller socialistiskt, jämställt eller patriarkalt, 
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jordbrukande eller industriellt. Skillnader i förståelsen behöver inte återspegla faktiska 

skillnader, utan kan till exempel bero på olika jämförelsepunkter; en svensk och en amerikan 

skulle troligen uttrycka olika förståelse för i vilken utsträckning det svenska samhället är 

socialistiskt, men båda skulle fortfarande kunna röra sig inom samma – exempelvis 

vetenskapliga – diskurs.  

I den historiska kontexten såg vi att Sverige gick från att vara ett jordbrukarsamhälle till att bli 

ett industrisamhälle, och mot slutet av 1900-talet ett tjänstesamhälle. Den förståelse av 

samhället som fenomenet urbanisering ställs emot i den politiska diskursen kan alltså förväntas 

skifta mellan jordbruks-, industri- och tjänstesamhälle, med allt vad det medför avseende 

huvudsakliga näringar och försörjnings- och bostadssystem. Den ena dimensionen i matrisen 

kommer därför att vara den samhällsförståelse som kommer till uttryck i diskursen.  

Ett skäl till att jag vill studera den politiska diskursen är att den kan förväntas medföra 

konsekvenser för vilka åtgärder som vidtas – eller inte vidtas. Även om åtgärderna i sig, dvs. 

policy, inte studeras i denna uppsats, så kan åtgärdernas olika syften och fokus återspeglas i 

diskursen och förväntas skifta över tid. Teorifältet kring urbanisering visar till exempel att det 

är möjligt att fokusera på individen (centralorts- och nätverksteorin) eller företag 

(lokaliseringsteorin).61 Motsvarande fokus borde kunna återfinnas i den politiska diskursen: har 

den politiska diskursen om urbanisering som syfte att premiera invånarna på olika sätt, eller att 

premiera företag/olika näringar? Diskursens fokus utgör därmed den andra dimensionen.  

Utifrån dessa dimensioner kan en matris som den i figur 4 skapas. Jag har valt att, hellre än att 

skapa en modell med idealtyper, nyttja de mellanrum som uppstår i gränsen mellan olika 

förståelser och fokus. Skiften i diskursen lär nämligen inte ske med skarpa skott; jag studerar 

som sagt inte de ”heta” frågorna där diskursen kan förväntas skifta kraftigt över kort tid, utan 

diskursen kring en lång samhällsprocess.  

Förståelse 

Fokus Jordbrukssamhälle  Industrisamhälle  Tjänstesamhälle 

Invånare      

      

Näringar/företag      

Figur 4: Matris över urbaniseringsdiskursen. 

 
61 Hohenberg & Lee 1995; Nilsson 1989 s. 20–21.  
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Spår av den politiska diskursen 

Innan någon kartläggning eller analys är möjlig behöver det politiska rum som ska studeras 

identifieras; var kan man finna spår av diskursen som både är tillgängliga över en längre 

tidsperiod, och där gränserna för det politiska rummet inte fluktuerar alltför mycket över tid? 

Till att börja med har jag valt att avgränsa mig till riksnivån; även om enskilda orter och lokala 

politiska beslutsorgan kan ha upplevt urbanisering och diskuterat denna fråga, är sannolikheten 

stor att de har behandlat den i relation till sin lokala kontext – jag vill däremot studera diskursen 

i relation till de större, nationella samhällsförändringarna.  

Trots dessa inledande avgränsningar så finns det ett tämligen stort utbud av källmaterial som 

skulle kunna användas för att studera den politiska diskursen. Jag kommer här att diskutera 

fördelar och nackdelar hos några av dessa: statens offentliga utredningar (SOU:er), 

långtidsutredningar (en särskild form av SOU som inte har ett specifikt undersökningsområde, 

utan tas fram under ledning av Finansdepartementet för att se vad som kan påverka svensk 

ekonomi i framtiden) och olika delar av riksdagstrycket: motioner, propositioner, riksdagens 

skrivelser och riksdagens protokoll.  

Det som talar emot långtidsutredningarna är att de – som uttalat fenomen – tillkommer ganska 

sent i relation till urbaniseringens utveckling (den första är från 1948, då urbaniseringsgraden 

ligger kring 65 procent). Det finns också ett par aspekter som talar emot SOU:er i allmänhet: 

denna officiella serie, som påbörjades 1922, utreder det regeringen ger dem i uppdrag utreda, 

och tillhör tydligt en genre, vilket gör att det kan uppstå en seghet i dem och vara svårt att 

identifiera skiftningar i den politiska diskursen. Då politisk diskurs inom denna uppsats har 

definierats som det upprepade och gemensamma – och inte bara det som makten ger uttryck för 

– faller detta källmaterial bort.  

Riksdagstrycket, som sträcker sig tillbaka till tvåkammarriksdagens införande (1866), har det 

längsta tidsspannet av dessa källmaterial. Det är dock tämligen omfångsrikt, och består av 

motioner, propositioner, utskottsbetänkanden samt riksdagsskrivelser och -protokoll. Av tre 

skäl tilltalas jag av att använda riksdagsprotokollen i denna undersökning:  

1. Stickprov i riksdagstrycket har visat att motioner och propositioner som avhandlar 

samma sakfråga kan samlas till att behandlas under samma riksdagsöverläggning: att 

granska protokollen kan därmed ge inblick i diskursen kring ett helt ämne, snarare än 

kring ett enskilt förslag. Att motioner på samma tema avhandlas samtidigt medför också 

att det är mindre material som behöver granskas.  
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2. Medan det är motionären som kommer till tals i motioner, regeringen i propositioner 

och utskott i betänkanden (som sedan ofta blir riksdagsskrivelser, möjligen med någon 

mindre justering), så har alla ledamöter möjlighet att uttala sig i riksdagens 

överläggningar. Det är alltså här det är störst förutsättningar att hitta det upprepade och 

gemensamma. Att alla riksdagsledamöter får möjlighet att uttala sig ger också större 

förutsättningar för att det är diskursen i hela det politiska rum som riksdagen utgör som 

fångas, inte endast ett visst partis eller en enskild ledamots diskurs.  

3. Ledamöter som uttalar sig i riksdagsdebatten kommer troligen i större utsträckning att 

använda argument som de tror sig få gehör för i samtiden. Därmed kan protokollen 

troligen visa större skiftningar i vad som ansågs vara övertygande argument vid olika 

tider än exempelvis SOU:er eller utskottsbetänkanden, som kan förväntas presentera 

mer överlagd information.  

Riksdagsprotokoll62 kommer därför att användas för att studera den politiska diskursen kring 

urbanisering, men även om det har framgått att protokollen är det lämpligaste källmaterialet, 

betyder det inte att det är ett oproblematiskt källmaterial. Till att börja med fångas den politiska 

diskursen i riksdagen bara för de ledamöter som har begärt ordet under plenum – diskussioner 

i korridorerna ingår inte, och inte heller protokollförs en viskad konversation i bänkarna eller 

halvhög kommentar (det sistnämnda finns det dock enstaka exempel på). Protokollet 

återberättar inte heller något om kroppsspråk eller blickar, som ju kan förmedla om något var 

menat som ett skämt eller sarkasm; att urskilja detta blir också svårare ju längre tillbaka i tiden 

det skett. Detta sistnämnda kompenseras dock av att jag i denna undersökning letar efter det 

upprepade, ömsesidiga och gemensamma (skämt och sarkasm får förväntas vara mer undantag 

än regel). Vad gäller det som sägs utanför talarstolen kompenseras det av att riksdagsledamöter 

har ett intresse av att inte bara tycka saker ”vid sidan av”, utan att faktiskt yrka på bifall eller 

avslag på olika förslag som de har åsikter om. Det förs också till protokollet om andra ledamöter 

stämmer in i ett visst uttalande. 

Man ska inte heller tro att protokollet återger exakt det som sägs på riksdagsgolvet: det är en 

återgivning av vad protokollföraren har uppfattat och saker kan ha fallit bort, men då 

protokollen justeras får denna risk anses vara obetydlig. Det ska inte heller förutsättas att alla 

 
62 Riksdagsprotokollen finns tillgängliga i tryckta band på bland annat Carolina Rediviva (det som jag har använt 

mig av), men de har också digitaliserats av Kungliga biblioteket och Riksdagsbiblioteket (sökbara genom 

libris.kb.se). Av utrymmesskäl kommer jag att använda följande system när jag hänvisar till riksdagens 

protokoll: Riksdagsprotokollets år (ex. 1937), första eller andra kammaren (I eller II), protokollets nummer (ex. 

13) och sidangivelse (ex. 34–57), i sammansatt form: 1937 I 13: 34–57. 
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riksdagsdebatter förs med samma förberedelser: i protokollen har jag stött på exempel på att 

möten har hållits före riksdagsöverläggningar för att ledamöterna ska informera sig i frågan, 

liksom att det kan finnas en skillnad i huruvida en ledamot hade skrivit ned sitt anförande i 

förväg – som ett tal – eller gjorde inlägg mer på fri hand utifrån hur debatten utvecklade sig. 

Detta kan påverka argumentens formulering, och därmed också den politiska diskursen. Men 

som jag har kommenterat tidigare är jag inte intresserad av varför en politisk diskurs förändras 

eller under inflytande av vem, utan av frågor om vad den innehåller och när den ändras – just 

denna aspekt utgör därför inte ett problem för denna undersökning.  

Sedan sker det också förändringar i vilka personer som sitter i riksdagen. Bland annat förändras 

strukturerna kring riksdagen: allmän och lika rösträtt införs och kvinnor blir valbara till första 

kammaren 1921, och tvåkammarriksdagen upphör 1971. Men det sker också ett skifte i vilka 

som är ledamöter i riksdagen: under hela tvåkammarsystemet är det en märkbar frånvaro av 

kvinnor i första kammaren, samtidigt som uppdraget att vara ”politiker” blir alltmer 

professionaliserat efter andra världskriget, och slår igenom som ett yrke i och med införandet 

av partistödet i början av 1960-talet.63 Det kan förväntas att dessa faktorer påverkar diskursen 

och denna aspekt är viktig att ha i åtanke vid analysen, men återigen är inte vem som deltar i 

den politiska diskursen mitt primära undersökningsfokus.  

Slutligen förändras också källmaterialet i viss utsträckning: under perioden 1900–1970 finns 

decennievisa sakregister till riksdagstrycket, men därefter finns det bara sakregister årsvis – att 

lokalisera protokoll är därmed mer arbetskrävande efter 1970. Riksdagstrycket blir också 

alltmer omfattande över tid, och debatterna i riksdagen blir längre och längre. Sammantaget gör 

detta att källmaterialet från 1970-talet och framåt är något mer svårbearbetat.  

Undersökningens tidsram 

För att avgränsa den tidsperiod som ska studeras krävs först en idé om när det överhuvudtaget 

kan förväntas finnas en politisk diskurs kring urbanisering. Nilsson har satt den urbana 

transitionens början till 1830,64 och källmaterialet tillåter oss att gå tillbaka till 1866, men om 

diskursen ska sättas i relation till urbaniseringen, så finns det jämförbara materialet för perioden 

1900–2005.65 Preliminärt sattes därför denna tidsperiod (1900–2005) som avgränsning för 

 
63 Hirdman et al. 2012, s. 436. 
64 Nilsson 1989. 
65 Utifrån Nilssons sammanställningar 2010, 2011. 
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uppsatsen; urbaniseringsgraden 1900 bedömdes vara tillräckligt låg (kring 30 procent) för att 

en tillräckligt stor del av urbaniseringens utveckling skulle täckas in under tidsperioden. 

Samtida material och källmaterialets utformning förstärkte valet av år 1900 som startpunkt för 

undersökningen. En mer välkänd utredning, Emigrationsutredningen, företogs 1907–1913 mot 

bakgrund av ett antal motioner 1904 om att emigrationen behövde utredas för att kunna 

begränsa dess omfattning. Emigrationsutredningens slutsats var dock att vid en bedömning av 

emigrationen bör hänsyn tas till ”omflyttningen i dess helhet”, dvs. även till inhemska orter.66 

Under perioden 1904–1913 är det därför troligt att det politiska fokuset skiftar från emigration 

till omflyttning i dess helhet – däribland fenomenet urbanisering som bör komma upp på 

agendan. Till detta kommer de tioåriga sakregister som finns för perioden efter 1900, som kan 

underlätta lokaliseringen av relevanta protokoll; det första av dessa sakregister täcker in den 

inledande behandlingen av det som blev Emigrationsutredningen. Om startåret 1900 väljs bör 

det därmed vara möjligt att följa hur diskursen om fenomenet urbanisering både uppstår och 

utvecklas. 

Efterhand blev det uppenbart att det inte skulle vara möjligt att studera diskursen för hela 

perioden fram till 2005, och att någon annan lämplig brytpunkt behövde sättas. Åren kring 1970 

identifierades som en sådan brytpunkt; de samhällsfenomen som diskursen studeras i relation 

till – urbanisering och välfärdssamhällets framväxt – hade båda haft en tillväxtfas fram till dess, 

som därefter avstannade (den urbana transitionen var genomgången) respektive utsattes för nya 

utmaningar (ekonomisk kris och utmaningar för den svenska modellen). På grund av 

källmaterialets sortering med sakregister för varje årtionde, och det kontinuerligt ökande 

omfånget av källmaterialet, sattes slutpunkten för studien till 1970.  

Förändringar i den politiska diskursen 

De pusselbitar som behövs för att genomföra undersökningen är nu på plats: källmaterial, 

avgränsningar i tid och rum, operationaliseringar och mer konkreta verktyg i form av matrisen. 

I detta avsnitt kommer jag att beskriva hur jag lägger detta pussel och vad jag ser när det är lagt, 

eller med andra ord: hur jag konkret har gått tillväga, mina resultat och vad de pekar på. Detta 

avsnitt följer analysfrågorna i sitt upplägg, och börjar därför med att undersöka vilka ord som 

har förknippats med fenomenet urbanisering över tid och i vilken utsträckning dessa samtal 

förekommer, för att därefter se om diskursen har förändrats, och slutligen huruvida detta kan 

 
66 Emigrationsutredningen. Emigrationsutredningen. Betänkande i utvandringsfrågan och därmed 

sammanhängande spörsmål. Stockholm: Nordiska bokh. 1913, s. 655. 
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kopplas till urbanisering och/eller välfärdssamhällets framväxt. I slutet av detta avsnitt 

sammanfattar jag de stora dragen av vad som framkom i undersökningen.  

Vilken typ av ord används och i vilken utsträckning förekommer inlägg? 

När en diskurs ska studeras över en så pass lång tid som 70 år är det troligt att orden som finns 

inom diskursen kommer att skifta, både avseende uttryck (de faktiska orden) och deras innehåll; 

som diskuterades tidigare är språket inte beständigt. Att endast slå på ord som idag förknippas 

med urbanisering – såsom ”urbanisering”, ”tätort” och ”städer” – skulle därför vara 

anakronistiskt. Sannolikt finns det ord som beskriver detta fenomen som jag inte tänker på, och 

denna sannolikhet blir större och större ju längre tillbaka i tiden undersökningen rör sig. För att 

överhuvudtaget kunna skapa mig en bild över vilka protokoll som behandlar urbanisering 

behöver jag alltså först få en större insikt i vilka ord som har använts för att beskriva detta 

fenomen över tid.  

För att identifiera dessa ord har jag läst en del samtida litteratur – bland annat 

Emigrationsutredningen och Makarna Myrdals Kris i Befolkningsfrågan 67  – samt gått igenom 

samtliga SOU-titlar för 1950- och 1960-talen. Utifrån denna litteratur skapades följande lista 

av uppslagsord:  

• Avfolkning 

• Befolknings- 

• Flykten från jordbruket 

• Flykten från landsbygden 

• -flyttning (av-, in-, om-, ut-) 

• Folkminskning 

• Kommunalreform 

• Lokalisering- 

• Norrland 

• Region/al- (i betydelsen regionalpolitik) 

• Stad/städer 

• Tätort 

• Urbanisering 

Genom att slå på dessa ord i samtliga sakregister för perioden 1900–197068 kunde jag skapa 

mig en förståelse för vilka typer av ord som har använts för att beskriva fenomenet urbanisering 

 
67 Emigrationsutredningen 1913; Myrdal, A. & G. Myrdal. Kris i befolkningsfrågan. Stockholm: Albert Bonniers 

förlag. 1934. 
68 Sveriges riksdag. Register till Riksdagens protokoll med bihang. 1913a, b, c; 1922a, b, c; 1933a, b; 1942a, b; 

1952a, b; 1962a, b; 1974a, b.  
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över tid. När det är fråga om en mening, exempelvis ”flykten från landsbygden”, har jag slagit 

upp både ”flykten” och ”landsbygden”.  

Det genomgående intrycket är att dessa uppslagsord är tämligen heltäckande; i vissa fall kan 

det saknas inlägg under just dessa uppslagsord, men däremot finnas hänvisningar till andra ord 

i sakregistret som dessa inlägg står under.69 I vissa fall har jag undersökt om dessa ”hänvisade 

ord” är av sådan vikt att de bör inkorporeras i listan ovan: jag har då slagit på dessa ord i 

sakregistren för de kringliggande decennierna. Detta gjorde jag exempelvis för ”bondeklassens 

(kvarblivande vid jordbruket)” som det hänvisades till på 1910-talet, och för ”glesbygden” som 

det hänvisades till på 1960-talet. Det visade sig dock att dessa uppslagsord endast förekom (i 

en betydelse kopplad till urbanisering) under just dessa decennier. Under hela 

undersökningsperioden förekommer inte uppslagsorden ”flykten”, ”kommunalreform”, ”tätort” 

eller ”urbanisering” i något inlägg som har med urbanisering att göra vad jag kunde bedöma. 

Det bör också kommenteras att det naturligtvis finns väldigt många inlägg under ett uppslagsord 

som ”jordbruk” (del i ”flykten från jordbruket”). Genomgående har alla de poster som endast 

avser ekonomisk tilldelning, inrättandet av någon tjänst eller motsvarande ignorerats; jag har 

istället varit intresserad av de inlägg som avser någon form av förändring (eller icke-förändring) 

i förd politik. Inläggen var också väldigt utförligt beskrivna i sakregistren (många gånger hela 

textstycken) och det var därmed tämligen lätt att identifiera om inlägget var relaterat till 

urbanisering eller inte; de få gånger det inte har gått att avgöra utifrån sakregistret har jag tagit 

del av själva protokollet. 

Genomgående är det färre inlägg kring fenomenet urbanisering än jag hade förväntat mig, och 

det är framför allt efter 1950 som antalet inlägg börjar öka. I tabell 1 har jag återgett hur inläggen 

fördelade sig för att ge en översiktlig bild av denna utveckling. Den första kolumnen 

representerar mitt första urval utifrån sakregistren, dvs. när jag enbart valde bort de inlägg som 

avsåg ekonomisk tilldelning eller liknande (se stycket ovan). Efter att sedan ha läst inläggen i 

sakregistren mer ingående, och i vissa fall ha dubbelkollat i protokollen, snävades detta antal 

ofta av (representeras av den andra kolumnen).  

  

 
69 Med inlägg menar jag det som står i sakregistret under olika ord, som kan vara allt ifrån en mening till långa 

stycken. Ofta framgår riksdagens beslut och ämnet.  
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Tabell 1. Antalet inlägg om urbanisering. 

 Första urvalet Bedömdes kunna behandla urbanisering utifrån 

sakregistren  

1900–1910 2 (1–2) 

1911–1920 11 6 

1921–1930 7 3 

1931–1940 3 3 

1941–1950 8 5 

1951–1960 48 2370 

1961–1970 70 36 

 

Som synes börjar antalet inlägg på detta ämne öka markant efter 1950. Detta behöver dock inte 

nödvändigtvis tolkas rakt av som ett större intresse för urbaniseringsfenomenet efter 1950; ett 

annat fenomen börjar nämligen också förekomma: att motioner som avslagits återkommer i mer 

eller mindre samma form (i varje fall utifrån vad som beskrivs i inläggen) år efter år. Vad jag 

har sett i mitt material förekom detta inte alls före 1950, och detta bidrar naturligtvis till att dra 

upp siffrorna för den senare tidsperioden. 

Vad gäller ordvalet över hela denna undersökningsperiod verkar det bestå av tre olika faser. I 

den första fasen är det jordbruket som ligger i fokus för inläggen: det första årtiondet handlar 

det om att stödja framväxten av jordbruk (1900-talet, under uppslagsordet ”Norrland”). Detta 

fokus kvarstår på 1910-talet, men då tillkommer också inlägg om att hämma en flyttning från 

jordbruket, och inte bara om att stödja dess tillväxt. Urbaniseringsinlägg förekommer under 

detta årtionde under uppslagsord som ”landsbygden”, ”jordbruket”, ”Norrland” och 

”Bondeklassens (kvarblivande vid jordbruket)”.  

Under 1920-talet verkar ett första skifte ske: ett visst jordbruksfokus kvarstår visserligen, men 

det är framför allt olika aspekter av ”folk”, såsom ”befolkning” och ”avfolkning”, som lyfts i 

två interpellationer 1922. Denna trend förstärks under 1930- och 1940-talen, då det är 

”folkströmningar”, ”avfolkning”, ”befolkningsfrågan” och förhållandet mellan ”städer och 

landsbygd” som inläggen behandlar.  

I början av 1950-talet sker nästa skifte. Ännu 1952 förekommer ett inlägg om avfolkning (då 

under uppslagsordet ”landsbygden”), men sedan sker de flesta av inläggen under uppslagsord 

 
70 För att inlägg ska betraktas som att behandla urbanisering mellan 1951 och 1970 har jag valt att de antingen 

måste vara allmängiltiga (dvs. inte geografiskt avgränsade) eller explicit innehålla ”avfolkning” eller något 

liknande ord som tydligt kopplar till urbanisering. Som exempel: inlägg som avser ”lokaliseringsåtgärdernas 

effektivitet” hade ingått, men inte ”lokaliseringsåtgärder i Dalsland” – ett inlägg om ”Dalslands avfolkning” 

hade dock inkluderats.  
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som är varianter av ”lokalisering”: ”ämbetsverkens lokalisering”, ”näringslivets lokalisering” 

och (ytterligare en hänvisning) ”närings- och bebyggelsestrukturen”. Under 1960-talet 

förekommer ett annat intressant fenomen: många interpellationer lyfter urbaniseringsfenomenet 

under ord relaterade till ”folk”, men i princip alla övriga inlägg (främst motioner) avser 

”lokalisering”. ”Glesbygdsfrågor” (även detta en hänvisning) dyker också upp för första 

gången. 1970 sker ett tydligt brott i användningen av uppslagsord i sakregistret: regionalpolitik 

börjar föras, och alla motioner som avser urbanisering i någon aspekt diskuteras under denna 

rubrik detta år.  

Redan nu kan man ana vissa diskursiva förändringar utifrån orden som används i inläggen, trots 

att det inte var syftet med denna analysfråga. Inledningsvis verkar den huvudsakliga 

försörjningen – jordbruket – vara den bakgrund som urbaniseringen förstods mot. I slutet av 

perioden är näringarna återigen i fokus, men då ligger den huvudsakliga försörjningen inom en 

annan sektor: det industriella näringslivet och i viss utsträckning den offentliga sektorn 

(ämbetsverken). I perioden däremellan, framför allt under 1930–1940-talen, talas det mer om 

olika aspekter av ”folk” och var de är bosatta/vart de flyttar. Stämmer denna inledande analys 

vid en närmare granskning av den politiska diskursen? 

Förändras diskursen kring fenomenet urbanisering? 

För att kunna sätta den politiska diskursen i relation till matrisen lästes en stor mängd protokoll 

med matrisens dimensioner – förståelse och fokus – i bakhuvudet. Som framgår ovan var det 

en ganska stor skillnad över tid i hur många inlägg som behandlade fenomenet urbanisering. 

För att välja ut vilka protokoll som skulle läsas som grund för denna analys användes följande 

urvalsgrunder:  

1. Protokollet ska återge en riksdagsdebatt; det ska inte bara vara ett beslut som återges.  

2. Riksdagsdebatten ska, i varje fall delvis, tydligt handla om urbanisering eller någon 

aspekt av urbanisering.  

3. Det ska vara flera deltagare i riksdagsdebatten. Om exempelvis grunden för debatten är 

en motion ska fler delta i debatten än bara motionären och utskottsordföranden; om en 

interpellation eller fråga är orsaken till debatten ska fler än interpellanten/frågeställaren 

och svarande statsråd delta.  

4. För protokollen efter 1950: debatt ska förekomma i båda kamrarna, inte bara i den ena 

(såvida det inte är en interpellation eller fråga).  
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Nedan följer en övergripande återgivning av protokollen, varefter jag försöker tydliggöra hur 

diskursen förändras utifrån matrisen och dess dimensioner.  

Som framkom redan av ordvalsanalysen så sätter jordbruket sin prägel på diskursen i början av 

tidsperioden. Under 1900-talet handlar diskursen om att stödja jordbruket, och då framför allt i 

relation till skogsbolag i Norrland och Dalarna; när bolagen köper upp skog och tillhörande 

hemman (med jordbruk) har de inget intresse av att sköta om hemmanen, och folk flyttar 

därifrån.71 Diskursen handlar alltså visserligen om att bevara jordbruket och jordbrukarna, men 

fienden är ännu inte staden, utan skogsbolagen.  

Det är först under första världskriget i en debatt om jordbrukets främjande som andra tankar 

börjar synas i diskursen. I första kammaren lyfter ett par ledamöter att Sverige visserligen börjar 

bli mer av ett industriland, men att jordbruket behöver gå jämsides med industrin,72 bland annat 

med anledning av självförsörjningsmöjligheterna.73 I andra kammaren är det ett par ledamöter 

som framför att denna diskussion inte ensidigt kan fokusera på jordbruksproducenterna, utan 

att befolkningen också börjar bestå av jordbrukskonsumenter som inte har något eget jordbruk. 

Hela befolkningen skulle därmed inte gynnas av högre jordbrukspriser.74  

Denna inledande konstrast blir tydligare under början av 1920-talet, då en motion godkänns 

som föreslår en riksdagsskrivelse till regeringen med ”begäran om övervägande och eventuellt 

förslag beträffande reglering av förhållandet mellan landsbygden och städerna, samt mellan 

jordbruket och industrin”75 – detta är första gången som urbaniseringsfenomenet tydligt 

avhandlas i riksdagen. Under denna debatt i första kammaren framgår att ledamöterna ser att 

”landsbygdens avfolkning” har pågått under årtionden, och att det vore bra om något kunde 

göras åt det.76 1922 följs denna motion av ett par interpellationer på liknande övergripande 

teman: landsbygdens avfolkning77 respektive förhållandet mellan städerna och landsbygden78 

– den senare föranledd av att den godkända riksdagsskrivelsen 1920 inte lett till några åtgärder. 

I dessa interpellationsdebatter framträder tydligt den arbetslöshet som uppstod i samband med 

20-talskrisen; de diskuterar i vilken utsträckning som jord eller egnahem kan ges till 

industriarbetare som nu är arbetslösa.79 Kanske kan man ana att även hungern under senare 

 
71 1901 I 32:29–30, 41, 46. 
72 1916 I 60:38. 
73 Ibid., s. 42, 43. 
74 1916 II 63:83, 88, 90, 94. 
75 1920 I 30:12–20. 
76 1920 I 30:19, 20. 
77 1922 II 10:8; 1922 II 17:7. 
78 1922 I 17: 89; 1922 I 42:102. 
79 1922 II 17:15, 18–19, 21–23, 28, 29, 35; 1922 I 17: 89; 1922 I 42: 104. 
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delen av första världskriget finns kvar i medvetandet; diskursen vittnar om en enighet kring att 

jordbruket är ”den enda produktiva näringen” och en inställning att folk visserligen kan söka 

sig till industrin under högkonjunktur, men att jordbruket är det enda säkra kortet.80 

Efter dessa inlägg i början av 1920-talet är det tyst i ett decennium. 1933 återkommer mer eller 

mindre samma motion som 1920 (av samma motionär), men den föranleder ingen åtgärd då 

utskottet ser att det är en komplex fråga som ”hellre böra lösas från fall till fall” än utredas i 

hela sitt komplexa sammanhang81 (samma åsikt hade framförts av ett statsråd i en av 

interpellationsdebatterna 1922: landsbygdens avfolkning var en stor fråga som berörde flera 

områden; egnahemsrörelsen var dock en mindre fråga som kunde behandlas).82 1937 är dock 

situationen annorlunda: en motion om att utreda flykten från landsbygden föranleder 

omfattande debatt i andra kammaren.83 Att landsbygdens avfolkning och folkströmningarna till 

städerna är ett problem är samtliga talare överens om. För en del ledamöter verkar problemets 

grundbult vara att nativiteten nu också har börjat sjunka på landsbygden och behöver förbättras, 

men dessa ledamöter tycks vara i minoritet.84 Många ledamöter lyfter däremot 

bostadsstandarden på landsbygden, som skapar sämre trivsel på landsbygden och ett allt tyngre 

arbete för husmödrarna – en framtidsutsikt som gör att många unga kvinnor flyttar därifrån.85 

De absolut flesta anser också att frågan behöver utredas, och debatten gäller främst om det är 

befolkningskommissionen – som redan är igång – som ska tillskrivas denna utredning, eller om 

det ska hållas öppet vem som genomför utredningen. En del ledamöter är dock emot en 

utredning; de anser att man vet vad problemet är: lönerna inom jordbruket och priserna på 

jordbruksprodukter är för låga.86  

1944 väcks återigen en motion om landsbygdens avfolkning, och åter följs den av en omfattande 

debatt i andra kammaren. Ledamöterna är alla överens om att något behöver göras för att 

hämma migrationen, men varje enskilt anförande spänner över ett vitt område: det är ett 

famlande mellan aspekter som rör sig från landets möjligheter till självförsörjning och 

jordbrukets rationalisering och vad som menas med det, till de lägre lönerna inom jordbruket, 

den sämre levnads- och bostadssituationen på landsbygden och behovet av andra näringar i 

 
80 1922 II 17: 42, 51. 
81 1933 I 28:56. 
82 1922 II 17:10-11. 
83 1937 II 34:21–44. 
84 Ibid., s. 26, 27, 35, jämför s. 27.  
85 Ibid., s. 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30–31, 40. 
86 Ibid., s. 28–29, 32, 36, 37, 40. 
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dessa trakter.87 Det upplevs som otydligt både för ledamöterna själva och för den som läser 

protokollen om problemformuleringen avser ”jordbrukarna” eller ”de som bor på 

landsbygden”. Två år senare, 1946, när denna riksdagsskrivelse följs upp av en fråga, gör dock 

det svarande statsrådet en klargörande uppdelning i två frågekomplex: problemet handlar delvis 

om jordbrukets arbetskraft, och delvis om befolkningsutvecklingen på landsbygden i övrigt, 

varav den sistnämnda berör mer sociala förhållanden.88 De ledamöter som uttalar sig i detta 

sammanhang (frågor i riksdagen ska i allmänhet inte följas av någon längre debatt) ansluter sig 

till denna uppdelning.89 Även om dessa båda aspekter alltså har skymtat i debatterna tidigare, 

så är detta första gången som de tydligt delas upp i två olika problemformuleringar; 

urbaniseringsfenomenet har nu frikopplats från jordbruket. 

Ytterligare en motion väcks på detta ämne 1952. Då finns jordbruksaspekten visserligen kvar, 

men den är som sagt frikopplad från urbaniseringen: det är acceptabelt att den jordbrukande 

befolkningen blir mindre till följd av rationaliseringen av jordbruket, men dess avfolkning får 

inte ske i snabbare takt än själva rationaliseringen, då det skulle medföra arbetsbrist inom 

jordbruket.90 Men också avseende själva urbaniseringsfenomenet har en nyansskillnad uppstått, 

där man skiljer mellan de flyttningar som går från ren landsbygd till mindre tätorter, och de som 

går längre bort, till storstadsområden.91 Som en ledamot framför så rör det sig om ”två skilda 

problem. Det ena gäller omflyttningen inom länen från jordbruksbygderna till tätorterna och 

det andra tillströmningen från vissa län till exempelvis Stockholm, Malmö, Göteborg m.fl. 

städer.”92  

Under hela 50-talet återkommer denna kontrast mellan migration till de mindre tätorterna (som 

snarast ses som en följd av att jordbruket rationaliseras) och migration till större städer; de 

mindre tätorterna kommer alltmer att förknippas med ”landsbygden”.93 Detta särskiljande 

kvarstår 1962, men då har språkbruket justerats något: man börjar prata om större geografiska 

områden, såsom län och regioner. I flera debatter framkommer till exempel att man kan 

acceptera folkomflyttningar inom länet/regionen (då man ju inte kan förvänta sig industrier i 

varje liten kommun),94 men att migration ut ur det egna länet är problematiskt, speciellt om den 

 
87 1944 II 16:2–63. 
88 1946 II 22:13. 
89 1946 II 22:14, 16. 
90 1952 I 15:62; 1952 II 15:84. 
91 1952 II 15:84. 
92 1952 I 15:71. 
93 1953 I 13:80; 1955 I 13: 22, 27; 1958 I B 11:17, 22; 1958 II B 11:28, 30, 36. 
94 1962 I 33:33; 1962 II 34:89. 



33 
 

går till storstadsregionerna, då att dessa flyttströmmar i princip är enkelriktade (mot 

storstaden).95  

Från 1950-talet går det också att se att välfärdsbygget sätter spår i diskursen: bland 

konsekvenserna av urbaniseringen framhävs att det blir svårare för avfolkningstrakterna att 

upprätthålla kommunal service, men också att det medför utmaningar för storstadsområdena att 

bygga upp motsvarande service.96 En annan konsekvens som framhålls är relaterad till 

försvarsaspekten: hur lämpligt är det att ha en så stor del av landets befolkning och statliga 

myndigheter – däribland försvaret – koncentrerade i Stockholm i atombombens tidevarv?97  

Från mitten av 50-talet och under större delen av 60-talet handlar debatten i stor utsträckning 

om lokalisering, i betydelsen att skapa sysselsättningstillfällen genom att lokalisera industrier 

på landsbygden.98 Förståelsen har alltså blivit mer inriktad på ett industriellt samhälle, och 1962 

sågs industrin som den enda produktiva näringen99 – en intressant parallell till jordbruket kring 

1920. Mot slutet av 1960-talet börjar det dock uppstå en viss medvetenhet om att det primärt är 

tjänstesektorn som kommer att stå för expansionen framgent, och därmed förs det fram förslag 

om att också denna sektor bör vara föremål för lokaliseringsåtgärder100 – även om det finns de 

som argumenterar för motsatsen.101 

Det är dock först 1959 som en riksdagsskrivelse om lokalisering debatteras (tidigare motioner 

på temat har avslagits), och i och med detta blir en skiljelinje tydligare i riksdagen: ska 

lokaliseringen främst ske med beaktande av industrins bästa, eller med syftet att begränsa 

landsbygdens avfolkning och storstädernas tillväxt?102 Denna kontrast aktualiseras alltmer 

under 1960-talet, då de rörlighetsfrämjande åtgärderna (där arbetskraft uppmuntras flytta till 

jobben) ställs mot lokaliseringspolitiska åtgärder (där jobben flyttar till arbetskraften).103 

Effekterna av den pågående strukturomvandlingen lyfts också fram,104 och det blir allt tydligare 

 
95 1962 II 14:101; 1962 II 34: 88; 1962 II 23:163; återkommer också 1967 I 29:89, 1969 I 28: 48. 
96 1952 II 15:74; 1953 I 13:78; 1955 I 13:23; 1958 I B 11:15; 1958 II B11:37; 1962 II 14:101, 107; 1962 II 

34:87; 1962 II 23:162, 172; 1967 I 29:94, 97, 102; 1967 II 29:93, 96, 101, 104; 1969 I 28: 30, 34, 48; 1969 II 

28:101, 114, 125, 157, 159; 1970 I 27:24, 30, 60, 81, 125; 1970 II 27:67. 
97 1953 I 13:17; 1953 II 13:108; 1955 I 13:27; 1959 II 15:88. 
98 1952 II 15: 71, 74, 85; 1954 II 30:87; 1955 II 13:16-19; 1958 I B 11:13-25; 1958 II B 11:27-43; 1959 I 15:41; 

1962 I 13:99–101; 1962 II 14:101–107; 1962 I 33:31–37; 1962 II 23: 160–173; 1967 I 29:83–123; 1967 II 

29:92–136. 
99 1962 I 33:33. 
100 1969 I 28: 41, 61; 1969 II 28: 116, 176; 1970 I 27:46, 55, 114. 
101 1969 I 28: 58. 
102 1959 I 15:36-47; 1959 II 15:84, 85–86, 90. 
103 1962 II 14:102, 106–107; 1962 I 33:33; 1962 II 23: 163, 166; 1967 I 29:91; 1967 II 29:96, 109, 124, 126; 

1970 I 27:19–23, 1970 II 27:84. 
104 1962 II 34:87, 88; 1967 I 29:87, 101, 110; 1967 II 29:121, 126; 1969 I 28:29, 36, 56, 65, 71; 1969 II 28:113, 

154; 1970 I 27:72, 124; 1970 II 27:95, 141. 
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att tillämpningen av den svenska modellen innebär en konflikt som drabbar landsbygdens 

avfolkningstrakter på ett särskilt sätt: medan staten ska agera för att garantera trygghet (med 

vilket förstås sysselsättning och inkomst), så kan det för boende på landsbygden innebära att 

man behöver flytta – något som kan medföra otrygghet.105 Detta identifieras till och med i själva 

debatten som en konflikt mellan socialpolitiska och effektivitetspolitiska målsättningar.106 

Från 1969 börjar dock återigen en större samstämmighet att framträda i riksdagsdebatten.107 

Det finns en enighet om att lokaliseringspolitiken behöver förstärkas,108 att tydligare 

målsättningar behövs för att bli av med den framtidsovisshet som har präglat både befolkning 

och företag i avfolkningsområdena,109 liksom man behöver komma förbi att se 

lokaliseringspolitik och rörlighetsfrämjande åtgärder som ett motsatspar.110 Det är början till en 

förskjutning mot regionalpolitik, där fler politiska medel står till buds än i 

lokaliseringspolitik.111 1970 presenterar så regeringen en proposition om regionalpolitik, och 

flera ledamöter kommenterar i debatten att de ser detta som en övergång från att ensidigt 

diskutera jobb, till att diskutera fler politikområden och mer vittomspännande frågeställningar, 

såsom trafik- och transportfrågor.112 I denna debatt märks också att ”välfärdssamhället” har 

blivit del av den svenska identiteten, och diskussionen kopplar ofta tillbaka till att även 

avfolkningsbygder – såsom Norrland – behöver behandlas som en del av välfärdssamhället.113   

Även om jag i denna återgivning har försökt fokusera på de två dimensionerna förståelse och 

fokus har troligen andra aspekter också smugit sig in, och vissa fall kanske inte dimensionerna 

framträder på ett tydligt sätt. I figur 5 har jag dock sammanställt hur jag ser att diskursen 

förändras utifrån matrisens dimensioner.  

 
105 1967 I 29:52, 86–87, 88; 1967 II 29:118, 126, 132; 1969 II 28:104. 
106 1970 I 27:91. 
107 1969 I 28:27, 53, 72, 74, 81; 1969 II 28: 110–111, 130, 134, 144–145, 173, 179. 
108 1969 II 28: 110, 112, 127, 138–139, 144, 164, 175. 
109 1969 I 28: 25–26, 30; 1969 II 28: 102, 107, 109, 114, 115, 124, 126, 131, 139, 156, 160. 
110 1969 II 28: 135, 171, 176; 1970 I 27:111. 
111 1969 I 28:41. 
112 1970 I 27:63, 71, 73, 76, 82, 91, 103, 140, 146; 1970 II 27: 63–64, 73, 85, 95, 104, 108, 123, 134–135, 145, 

147, 156, 160. 
113 1969 I 28:48; 1969 II 28: 125, 160, 168, 180. 
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Figur 5. Förändringar i den politiska diskursen kring urbanisering. Då inläggen under 1950- och 1960-talen var så många av likartade karaktär var det möjligt att markera ut dessa årtionden 

som en helhet. Årtalen inom parantes avser år då diskursen avsåg aspekter av urbanisering, men inte urbanisering i sig (se löptexten). I övrigt kännetecknar året som står i matrisen det år som 

diskursen skiftade till det läget. 
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Förändringarna i den politiska diskursen utifrån enbart dimensionerna förståelse och fokus kan 

alltså beskrivas på följande sätt: i början av undersökningsperioden ses Sverige tämligen 

oproblematiskt som ett jordbrukssamhälle. I den mån en urbaniseringsdiskurs överhuvudtaget 

kan påstås finnas, handlar den om att premiera och behålla jordbruksproduktionen. Under 1910-

talet och 1920-talet börjar industrierna att pocka på uppmärksamheten i diskursen, men 

jordbruket ses fortfarande som den primära näringen, och att ha tillgång till jord ses som en 

lösning på arbetslösheten under början av 1920-talet (20-talskrisen).  

Under 1930-talet framställs urbaniseringen tydligt som ett problem och de flesta är eniga om 

detta, men 1933 ges ingen förklaring till varför det är problematiskt. Att urbaniseringen är ett 

problem framgår än tydligare både 1937 och 1944, men det finns ingen samstämmighet i hur 

riksdagen ser på problemformuleringen: husmödrarna har ett tungt arbete på landsbygden/i 

småjordbruken på grund av bostädernas utformning, och det finns inga nöjen på landsbygden 

(fokus: invånare), jordbrukslönerna och -priserna är för låga (fokus: näringar), industrin lockar 

med lättare arbete och bättre löner och arbetstider (förståelse: mer av ett industrisamhälle), men 

att upprätthålla jordbrukets produktivitet är fortfarande mycket viktigt (förståelse: fortfarande 

lite av ett jordbrukssamhälle).  

Detta famlande kvarstår ända till 1946 då det delas upp i två frågekomplex: jordbrukets 

arbetskraftsbrist (fokus: näringar) och levnadsförhållandena på landsbygden (fokus: invånare). 

Detta är sista gången som jordbruket förs fram i urbaniseringsdiskursen. Även om själva ordet 

dyker upp i framtida diskurser, är det då i sammanhang av typen ”vi behöver andra näringar än 

jordbruket på landsbygden”.114  

Från 1953 börjar en återkommande debatt om lokalisering av näringslivet (med vilket menas 

industri) till landsbygden för att motverka urbaniseringen. Det är dock först 1959 som riksdagen 

godkänner en skrivelse till regeringen i detta ärende, och då framträder en skiljelinje inom 

riksdagen: är det i första hand företagen som ska flytta till områden med arbetsbrist, eller 

arbetarna som ska flytta till jobben? Är alltså fokuset att premiera invånarna, eller att prioritera 

företagen? 

Under 60-talet är diskursen om detta fortsatt splittrad, och partilinjer blir tydligare. Framför allt 

Centerpartiet och Folkpartiet anför att det är ett för stort fokus på att flytta arbetskraften, medan 

Socialdemokraterna menar att man försöker hitta en balans, men att det är viktigare att 

industriföretagen etablerar sig överhuvudtaget, än att de gör det på en särskild plats. Denna 

 
114 Exempelvis 1954 II 30:94. 
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splittring gestaltas genom att 1960-talet ligger högt upp i rutan för ”näringar/företag” i matrisen. 

Införandet av regionalpolitik år 1970 framhålls av flera ledamöter som ett bredare anslag än 

bara lokalisering (och fokuset på företag), och detta årtal ligger därför mellan ”invånare” och 

”näring/företag” i matrisen. Kring 1970 blir en medvetenhet om tjänstesektorns betydelse också 

alltmer framträdande, och detta årtal ligger därför något närmare förståelsen ”tjänstesamhälle”.  

Den förståelse som präglar urbaniseringsdiskursen har alltså en ganska linjär utveckling: under 

de första 30 åren av 1900-talet är jordbrukarsamhället i förgrunden för förståelsen. Under 1930-

talet och första halvan av 1940-talet finns däremot en stor osäkerhet i diskursen; hur ska man 

egentligen förstå samhället som urbaniseringen sker i? Från 1950-talet står dock den politiska 

förståelsen stabilt med båda fötterna i industrisamhället, för att kring 1970 börja röra sig mot 

tjänstesamhället.   

Fokuset för den politiska diskursen om urbanisering fluktuerar desto mer; i början ligger fokus 

på näringarna (och då jordbruksnäringen), men under 30-talet är diskursen splittrad i detta 

avseende. Ett klargörande med en uppdelning i två frågekomplex kommer i mitten av 40-talet, 

och därefter, under 50-talet, ligger invånarna i fokus. På 60-talet är diskursen återigen splittrad, 

men huvudsakligen ligger företagen i fokus. Med införandet av regionalpolitiken 1970 verkar 

diskursen enas igen, och försöker balansera mellan ett fokus på invånare och företag genom att 

ta ett vidare grepp.  

I detta läge vill jag återigen påminna om att jag har studerat den politiska diskursen, och inte i 

vilken utsträckning som denna diskurs återspeglar faktiska förändringar i förd politik. Utifrån 

det som framförs i riksdagsdebatterna finns det dock flera aspekter som skulle vara mycket 

intressanta att studera närmare. Till exempel uppfattningen att riksdagen beställer utredning 

efter utredning i denna fråga, men aldrig genomför några åtgärder – stämmer det, eller är det 

ett retoriskt grepp? Det finns också ledamöter som poängterar att alla är eniga i dessa debatter 

om att avfolkningen av landsbygden är ett problem, men att riksdagen likväl i sakfråga efter 

sakfråga röstar igenom politik som premierar staden på bekostnad av landsbygden – hur är det 

med detta påstående?  

Ett par drag i riksdagens sammansättning och arbetssätt blir också synliga genom att granska 

diskursen. Bland annat märks politikens professionalisering genom en minskad 

individualisering hos ledamöterna: från 1950 börjar det märkas att ledamöterna har samordnat 

sina inlägg inom partigruppen, och de kan till exempel säga saker som att ”denna 

reservation/motion kommer att diskuteras av andra ledamöter.” Det talas också allmänt mer om 
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hur olika partier har agerat eller tänker. Som kontrast kan nämnas att motionen 1920 (den första 

som tydligt behandlade urbanisering) röstades igenom – mot utskottets hemställan om att den 

inte föranledde någon åtgärd – med hjälp av ledamöter från flera olika partier, varav många var 

från landsbygden.115 Behandlingen av stora frågor förändras också över tid: medan 

urbaniseringsfenomenet anses vara för stort för att utredas som helhet 1933 (det bör behandlas 

från ”fall till fall” i sakpolitiken)116, är det givet att den ska utredas 1937 – frågan är bara av 

vem.117 Omsvängningen under de fyra åren däremellan kan troligen hänföras till att 

Befolkningskommissionen hade påbörjat sitt arbete (1935), och det var också denna 

kommission som fick i uppgift att genomföra denna utredning.  

Är diskursförändringen relaterad till andra samhällsprocessers utveckling? 

Slutligen vill jag i denna uppsats sätta de diskursiva förändringarna i relation till de 

samhällsprocesser som var framträdande under 1900-talet: urbanisering och välfärdssamhällets 

framväxt. Urbaniseringen har naturligtvis ett samband med övergången från ett 

jordbrukssamhälle till ett industrisamhälle, men det betyder inte att förståelsen inom den 

politiska diskursen går i samma takt som denna utveckling. Det går faktiskt att se att förståelsen 

är något fördröjd: medan industrin produktionsmässigt har gått om jordbruket år 1900, och det 

är betydligt fler sysselsatta inom industrin än jordbruket 1940, så dröjer det till den senare delen 

av 1940-talet innan den diskursiva förståelsen med besked har övergått till industrisamhället – 

de inledande stegen togs dock under 1930-talet. Möjligen kan man ana samma försening 

avseende tjänstesamhället, även om denna undersökning avbryts för tidigt att kunna studera 

detta närmare.  

Välfärdssamhällets framväxt kan, å sin sida, approximeras genom ett större fokus på invånare 

i matrisen. Fokuset på näringar är till exempel inte lika uttalat under 1930-talet då sociala 

reformer börjar införas, men det går också att se att medan diskursen under 30-talet rör sig från 

ett fokus på näringar, så börjar den efter andra världskriget – när välfärden blir mer universell 

– att röra sig till ett fokus på invånare. Matrisens dimensioner erbjuder alltså en första överblick 

över hur diskursen har förändrats i relation till urbaniseringen och välfärdssamhällets framväxt, 

men ett försök bör också göras att studera dessa förhållanden mer utförligt.  

Den politiska diskursen kring urbanisering har genomgående – från det att den uppstod kring 

1920 – framställt denna process som ett problem. Det har dock funnits varierande skäl till att 

 
115 Berättas i 1922 I 42: 105. 
116 1933 I 28:56. 
117 1937 II 34:21–44. 
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den sågs som ett problem. Före 1920-talet, när förståelsen fortfarande var jordbruksinriktad och 

de sociala reformerna ännu låg i framtiden, var faran med urbanisering att jordbruket skulle 

förlora arbetskraft, och därmed få lägre produktivitet. Efter 1950 framstår en annan tydlig 

konsekvens av urbaniseringen: det blir svårt att upprätthålla kommunal service i de avfolkade 

områdena. Under perioden däremellan, på 1930- och 1940-talen, framhålls dock inga tydliga 

konsekvenser, även om urbaniseringen framställs som något som behöver motverkas. Detta kan 

förklaras av den osäkerhet som syns i båda dimensionerna i matrisen: vilken typ av samhälle är 

Sverige? Är man ett jordbruks- eller industrisamhälle? Om man vill öka sysselsättningen på 

landsbygden, ska man då satsa på att uppmuntra industrier eller uppodling? Man har visserligen 

infört en del sociala reformer, men de är behovsprövade – samtidigt är den lägre 

levnadsstandarden på landsbygden ett mer eller mindre allmänt problem. Vilket ansvar har då 

det offentliga i detta? 

Under 1950- och 1960-talen blir det offentligas ansvar tydligare i och med att det universella 

välfärdssamhället växer fram. Det gör att konsekvenserna av urbaniseringen i större 

utsträckning kan beskrivas som utmaningen att upprätthålla kommunal service. Men den 

tillväxtorienterade ekonomiska politiken – det andra benet av den svenska modellen – 

framträder också i urbaniseringsdiskursen genom ett fokus på rörlighet och lokalisering. Att 

rörlighetsfrämjande åtgärder premieras framför lokaliseringspolitik påminner om 

rationaliseringstanken i den solidariska lönepolitiken: om inte den ekonomiska tillväxten kan 

hållas hög, kan inte heller välfärdsåtaganden uppfyllas. Men i avfolkningsbygderna uppstår här 

en spricka mellan olika tolkningar av välfärd som blir allt tydligare under 1960-talet: 

välfärdssamhället eftersträvar trygghet för individen, med vilket menas inkomst och 

sysselsättning – inte den trygghet det innebär att kunna få bo kvar i sin hembygd.  

Det ska dock uppmärksammas att de riksdagsledamöter som för en polemik mot detta – och 

förordar lokaliseringspolitik framför arbetskraftens rörlighet – inte är emot att människor flyttar 

överhuvudtaget. Det de motsätter sig är att människor flyttar längre bort än närmaste mindre 

tätort eller, så småningom, att de flyttar ut från sin region. Avfolkningen av jordbruket, som 

problematiken avsåg i början av 1900-talet, har nu alltså kommit att handla om avfolkningen 

av vissa regioner, och kan ses som inledningen till det svenska fokuset på regioner. Här är det 

lockande att kontrafaktiskt fundera över vilken betydelse statistikens utformning har haft för 

hur man konceptuellt har förstått denna utveckling: om Sverige inte hade använt 

tätortsdefinitioner på 200 invånare, utan satt gränsen vid några tusen invånare, hade det då varit 

lika givet att övergå till att studera regioner? Eller hade en sådan definition lyckats beskriva när 
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flyttströmmarna började gå till de större städerna, utan att behöva övergå till att studera 

regioner? Och, kanske mest avgörande, hade de politiska åtgärderna under 1900-talet i så fall 

varit annorlunda? 

Den pågående urbaniseringen under 1900-talet ligger visserligen som en stabil fond för 

diskursens skiftningar, men det är otydligare om, och i så fall hur, urbaniseringens olika 

karaktärsdrag påverkar den politiska diskursen. De första riksdagsdebatterna om urbanisering 

(1920/22) föregår till exempel ökningen i urbaniseringstakten under 1920-talet. Vad gäller den 

höga urbaniseringstakten under 1930-talet och 1950- och 1960-talen är det också där svårt att 

bedöma om detta har haft någon påverkan på den politiska diskursen. Under 50- och 60-talen 

är det visserligen fler debatter om ämnet än det var under 30-talet, men det kan bero på att 

arbetsformerna inom riksdagen hade utvecklat sig på detta sätt – vi har sett att det verkar finnas 

flera andra brott i riksdagens interna arbetssätt kring 1950. I och med de något olika 

karaktärsdrag som urbaniseringen hade under dessa tidsperioder (den var mer migrationsledd 

under 30-talet) hade man kunnat förvänta sig att en lokaliseringsdebatt eller motsvarande skulle 

vara framträdande under 30-talet, liksom den var under 50- och 60-talen; att ha arbetstillfällen 

på landsbygden borde ha framstått som ännu viktigare då. Möjligen skulle en ännu närmare 

läsning av protokollen under 1930-talet kunna påvisa att lokaliseringstendenser var 

framträdande (även om de troligen ömsom avsåg jordbruket och ömsom industrin), men det har 

inte varit i fokus under min genomläsning inför denna undersökning – och med tanke på det 

famlande som kännetecknar den politiska diskursen under 1930-talet skulle det heller inte vara 

så märkligt om detta saknades. Den politiska diskursen om urbanisering påverkas alltså snarare 

av en kontinuerlig upplevelse att ”urbanisering pågår” från slutet av 1910-talet, än av olika 

karaktärsdrag i denna urbanisering.  

Den politiska diskursen om urbanisering präglas alltså av samhällsutvecklingen, och medan 

riksdagsledamöterna ibland är medvetna om hur de använder olika typer av argument för det 

ena eller andra ställningstagandet – till exempel när försvarsaspekten framförs för att begränsa 

Stockholms tillväxt under kalla kriget – så sker en mer genomgripande diskursiv förändring på 

ett djupare, undermedvetet, plan. Förståelsen av samhället, och fokuset för politiken, gör i 

princip en total omsvängning under undersökningsperioden. Den största förändringen i 

diskursen sker under 1930- och 1940-talen, då jordbrukarsamhället håller på att förlora sin kraft 

som primär förståelse, samtidigt som företrädare för en selektiv socialpolitik brottas med den 
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allmänt lägre levnadsstandarden på landsbygden. I samma veva inleds också den tredje fasen i 

den urbana transitionen med en högre, migrationsledd, urbaniseringstakt.118  

Sammanfattande diskussion 

Ingen politisk diskurs förs i ett vakuum, och det gäller också för diskursen om urbanisering. 

Redan i kartläggningen över vilka typer av ord som används om detta samhällsfenomen 

framkom att dess diskurs hörde samman med övergången från ett jordbrukarsamhälle till ett 

industrisamhälle. Detta intryck förstärkes vid läsningen av själva protokollen, men det blev 

också tydligt att det dröjde halvvägs in på 1900-talet innan insikten om att vara ett 

industrisamhälle fick fullt genomslag i den politiska diskursen. När förståelsen väl hade skiftat 

över till industrisamhället, blev också migrationen till små närliggande tätorter mindre 

problematisk: det var framför allt när man flyttade bort från sin hemregion som problemet 

uppstod. Dagens fokus på regioner, snarare än på urbaniseringen i sig, kan alltså härledas 

tillbaka till hur den politiska diskursen om urbanisering såg ut på 1950-talet.  

Socialpolitikens framväxt hade också en stor påverkan på diskursen, och det verkar som att 

införandet av selektiva sociala reformer under 1930-talet inte riktigt kunde bemöta det faktum 

att landsbygdens levnadsförhållanden var lägre på ett allmänt plan. Under 1950-talet framträder 

välfärdssamhället allt tydligare: invånarnas välfärd står i centrum, och bland konsekvenserna 

av urbanisering lyfts utmaningen för avfolkningskommunerna att upprätthålla service fram. 

Den ekonomiska tillväxtpolitik som är del av den svenska modellen får också genomslag i 

diskursen i och med ett fokus på rörlighetsbefrämjande åtgärder.  

Perioden däremellan, 1930- och 1940-talen, har jag beskrivit som ”ett famlande” i 

urbaniseringsdiskursen, eller om man hellre vill, ett sökande efter att förstå vad Sverige är för 

samhälle, och vad rikspolitiken ska ha för målsättning. Det är intressant att i detta sammanhang 

gå tillbaka till de ordval som användes vid olika perioder. De första drygt 20 åren var ordvalen 

kopplade till jordbruket; de sista 20 till industrins lokalisering – under dessa totalt 40 år 

fokuserade alltså politiken på vad de såg som lösningen på den urbanisering som pågick. Under 

de mellersta 20–30 åren är dock ordvalet relaterat till det som faktiskt hände: folk som flyttar. 

Det gick inte att föra ett politiskt samtal om lösningar när man inte kunde förstå hur samhället 

 
118 Vän av ordning påpekar kanske nu att det faktiskt sker en diskursförändring under 1950- och 1960-talen med 

ett skifte i fokus, men det är svårt att jämföra dessa diskurser: famlandet under 1930- och 1940-talen återspeglar 

närmast försök att ”finna sig själv”, medan det under 1950- och 1960-talen är mer strategiska och medvetna 

ställningstaganden för att ”hitta en balans”.  



42 
 

fungerade – och kanske är det då inte heller så märkligt att resultatet blir att beställa utredning 

efter utredning? När man ser vilken utmaning som övergången till industrisamhället utgjorde 

för politiken, blir man också intresserad av att ytterligare studera hur samtalet fördes vid 

övergången till tjänstesamhället.  

Urbaniseringsfenomenet har alltså ända sedan det blev del av det politiska samtalet setts som 

ett problem; problemformuleringen har dock varierat med samhällets omvälvningar. 

Inledningsvis var den framför allt kopplad till jordbrukets produktivitet, men från 1950 uppstår 

de problemformuleringar som vi känner igen idag: hur välfärden ska kunna upprätthållas i 

områden som avfolkas, och vilken roll regioner spelar i detta.  

De omvälvande samhällsförändringarna 

1900-talet är ett omvälvande århundrade. Flera genomgripande förändringar får sitt genombrott 

och – i vissa fall – även sin avslutning: välfärdssamhället lanseras, glorifieras, och möter 

utmaningar, Sverige urbaniseras och den urbana transitionen avslutas, och industrisamhället 

slår igenom för att senare slås ut av tjänstesamhället. Det är en period där själva tiden riskerar 

att springa om en om man väntar för länge med att handla, eller med andra ord: medan gräset 

växer dör kon.  

Detta är ett återkommande uttryck i den politiska diskursen om urbanisering, och används 

framför allt om hur utredning efter utredning verkar tillsättas om detta fenomen, medan 

åtgärderna låter vänta på sig. Diskursen präglas genomgående av denna 

förändringsmedvetenhet: när vi väl har åtgärdsförslag på bordet kan själva 

problemformuleringen vara obsolet. Förändringsprocesserna under 1900-talet kalibrerar sig 

ständigt gentemot varandra, och denna översiktliga kartläggning av den politiska diskursen har 

gett antydningar om hur denna kalibrering har skett: hur en allmänt sämre levnadsstandard på 

landsbygden kan ha varit svår för 1930-talets selektiva socialpolitik att bemöta, hur 

industrisamhällets genomslag i det politiska medvetandet riktade fokus mot regioner snarare än 

mot urbanisering, och hur välfärdssamhällets förutsättning (ekonomisk tillväxt) hamnade i en 

särskild typ av konflikt med välfärdssamhällets målsättning (trygghet för individen) i 

avfolkningstrakter.  

Urbanisering är en tusenårig process som har format Europa, men det är också en process som 

har präglat, och präglats av, framväxten av det moderna Sverige; att behandla urbanisering som 

en parallell, men frikopplad, process i relation till andra samhällsförändringar är att friskriva 

sig från att studera det komplexa system som utgör samhällsutveckling. 1900-talets stora 
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förändringsprocesser, däribland urbaniseringen, välfärdssamhällets framväxt, och övergången 

till ett industri- och senare tjänstesamhälle, är som en Bayeuxtapet: de är sammanflätade, de 

står alltid i relation till varandra, och utan delarna blir det svårt att se helheten. Vi behöver en 

modernhistorisk förståelse och analys av Sveriges urbanisering, inte bara för att förklara dagens 

urbanisering, utan också för att förstå hur urbaniseringen har påverkat framväxten av det 

samhälle vi har idag.  
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