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DISKUSSIONSINLAGG

GENMAT,F TILL SVEN DAHL
Docenten Dahl har i foregaende nummer av Ekonomisk Tidskrift
framlagt en del av de synpunkter, som han i sin egenskap av fakultetsopponent anlade pa min avhandling >>Flyktenfran skogsbygden>. Som
jag hade tillfalle att anfora vid disputationen har jag pa manga punkter svart att forsta hans instillning, varfor det kan finnas skil att hair
nhgot diskutera den. Hans huvudanmirkning ir att jag inte tagit hinsyn till vissa teorier, som framlagts av Torsten Haigerstrand, varigenom
mina analysmetoder enligt Dahl kommit att framsta som nagot foraldrade. Han ursiktar mig emellertid med att Hagerstrands skrift publicerades forst nagon manad innan min egen bok gick i tryck. Jag tror
att Dahl hirvid gor mig en onodigt stor tjanst, samtidigt som lasaren
mojligen far det intrycket, att den uppfattning som foretrads av Hagerstrand skulle vara vasentligen ny. Detta ar inte fallet. Hagerstrands
skrift utgor nimligen huvudsakligen en tillampning pA svenska forhallanden av teorier, som publicerats tidigare. Detta framgar ocksa av
hans litteraturhanvisningar. Det kan i detta sammanhang vara av intresse att namna, att S. A. Stouffer i en uppsats i Amer. Soc. Rev.
ar 1940 framlade tankegangar, som i vissa avseenden paminner om den
vidareutveckling av Hagerstrands teori, som Dahl antyder i sitt inlagg.
Stouffers tankegang har emellertid den betydande fordelen, att den
kopplar bort det mekaniska beroendet av avstandsfaktorn. Enligt Stouffer kan man vinta sig att >thenumber of persons going a given distance
is directly proportional to the number of opportunities at that distance
and inversely proportional to the number of intervening opportunities>.
Man kan alltsa vanta sig att flyttningen till en ort pa ett visst avstand
blir mindre om lockande mojligheter foreligger pa >>vagen>dit. Stouffers
teori har ar 1944med relativt gott resultat tillampats pa svenskt material
av E. C. Isbell.
Anledningen till att jag i min bok inte anvant mig av Hagerstrands
tankegangar ar att jag anser dem vara ett olimpligt satt att angripa
fragan om varfor manniskor flyttar. Den teori som ligger till grund for
analysen i >Flykten fran skogsbygden> utgar i stallet fran tanken att
avgorande for mhnniskors flyttningar ar vad de sjalva kanna till om
omgivningen. Mojligheterna i orten A ma vara aldrig sa stora, ar de
okinda f6r befolkningen i B, sa kommer ingen flyttning att iiga rum
fran B till A. Jag forsoker ocksa att visa att den kunskap som minniskorna i dessa socknar har rorande sin omgivning ar mycket begransad, samt att det sitt pa vilket de i allmanhet erhaller dessa kunskaper
ar via slaktingar och bekanta. Denna >kunskapsstruktur>>forklarar varfor huvudparten av flyttningarna sker till de allra narmaste trakterna
- det ar endast dem man kinner till. Med denna teori far man ocksa
en naturlig forklaring till att flyttningarna ar sa >stela>, det vill siiga
det forhallandet att de har en tendens att fortsatta i samma riktning,
aiven om fSrutsittningarna f6r flyttningar i den riktningen bortfallit
eller fSrsvagats. Genom att sa manga tidigare flyttat i en viss riktning
kommer den namligen att fortfara att spela stor roll i >>kunskapsfaltet>.
Ett av de intressantaste exemplen pa riktigheten i denna grunduppfattning ar vad som framkommer rorande skillnaden i flyttningshain-
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seende mellan skogsarbetare och arbetare inom ovriga yrken i de undersokta kommunerna och som Dahl beror pa sid. 188 stycke 3 i sitt inlagg.
Hiirvid visade det sig att under den undersokta perioden skogsarbetargruppen minskade starkt medan ovriga naringsgrupper okade. Samtidigt kunde man emellertid konstatera att skogsarbetarnas relativa flyttningsforluster over kommungrinserna var sma, medan ovriga naringsgrenar visade stora forluster. Forklaringen till denna skenbara motsattning var att skogsarbetarna overgick till andra yrken inom sin hemsocken. De var missnojda med sitt liv som skogsarbetare, men att direkt
flytta till Karlstad eller Stockholm forefoll avskrackande. Sedan de
emellertid under nagon tid arbetat inom ett annat yrke och dar kommit
i kontakt med folk fran andra trakter (rorligheten inom gruppen )>>vriga
yrken>>var visentligt storre an inom gruppen >jord- och skogsbruk>>)
blev en flyttning utom socken psykologiskt mojlig. Nir man i flyttningsbockerna kan avliisa en stor utflyttning fran >>vriga naringar> sa
ar detta salunda endast formellt riktigt, vad som i sjilva verket agt
rum ar en utflyttning av skogsarbetare via )>ovriga naringar>. Dahl anser att det i detta sammanhang skulle finnas nagot fel i min tankegang och bevisforing - i sjilva verket torde han som framgar av det
ovanstaende ha missforstatt min framstillning pa denna punkt.
Det ar tydligt att i ett land som Sverige med relativt sma skillnader
i levnadsstandard mellan olika landsdelar och en lugn historisk utveckling kan man vanta sig att de Hagerstrandska formlerna skall fungera
jamforelsevis bra. Antalet mojligheter i en viss riktning och kunskapen
om dem bor oftast visa god overensstammelse med folkmangden i samma
riktning. Deras begransning visar sig emellertid nir det giller att forklara en sadan dramatisk hindelse som emigrationen. Med en psykologiskt orienterad teori moter man hiir inga svarigheter.
En helt annan sak, och detta ar jag angeligen om att betona, ir att
teorier av den Hagerstrandska typen kan vara mycket vardefulla ur
praktisk synpunkt. Kan man visa att en formel av Higerstrands typ
eller en modifikation dirav har en relativt vidstrickt tillimpning i exempelvis Mellansverige, sa har man dirigenom formulerat en for stadsplanerna ytterst viktig och anvindbar tumregel. Syftet med min bok
var emellertid att forsoka utrona orsakerna till att manniskor flyttar
och i det sammanhanget ar enligt min mening det Haigerstrandska uppfattningssittet olampligt och ofruktbart pa grund av dess mekaniska beroende av avstandsfaktorn. Det Stoufferska uppfattningssittet vilket
Dahl nirmar sig i sitt inlagg har daremot betydande fordelar och det
foreligger ingen principiell motsittning mellan hans satt att se saken
och mitt. Det vasentliga ar ju emellertid att forklara vad som betingar
de olika slagen av >>opportunities>>
och det ir det jag stravar efter att
gora. En hornsten i min uppfattning ir harvid att dessa >opportunities>
ar subjektiva och inte objektiva kvantiteter.
Dahl framhaller vidare att det vore intressant att kinna till de flyttningar, som faller inom en kommuns grinser och han anser att Klaralvsdalen genom sin linjira bebyggelsetyp vore sirskilt limplig fSr en
shdan undersokning. Det ir ingen tvekan om att detta i och for sig
kunde vara av intresse. Med hansyn till att jag fSr en mindre del av
omradet gjorde en undersokning av denna typ, se sid. 80 ff, vill jag emel-
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lertid framhalla, att sadana undersokningar blir oerhort arbetskravande
och att, pa grund av brister i kyrkobokforingen, antalet >borttappade>
flyttningar i detta sammanhang torde bli betydande.
Till sist vill jag framhalla, med anledning av vad Dahl sager i nast
sista stycket i sitt inlagg, att jag inte pa nagot saitt tror att Klaralvsbygden iir ett ur det ovriga Virmland litt urskiljbart delomrade. Niir
jag riiknade ut >>Klaralvsbygdsprocenten>>var det just for att visa, att
vissa socknar i flyttningshinseende endast hade ett lost sammanhang
med bygden i ovrigt. Det f6rhaller sig darvid inte sa enkelt som Dahl
framstaller saken, att procenten blir storre for socknarna i ju hogre grad
de gransar till andra Klariilvsbygdssocknar. I Norra Ny dar ungefar
haiilften av gransen gar mot andra Klaralvsbygdssocknar ar salunda
47, medan i Nyskoga, dar situationen ar unge>>Klaralvsbygdsprocenten>>
far densamma, procenten inte uppgar till mer an 19.
Jan Wallander.

