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Stig Svallhammar

Den tidiga bilismen i Sverige
Svensk bilism i skarven mellan järnvägs- och landsvägsbaserade 
transporter

Bilägande och körkortsinnehav 

Inledning

Bilar och bilism har under många år varit 
och är fortfarande omdebatterade ämnen i 
Sverige, vare sig det gäller transportmed-
lets förträfflighet, byggandet av trafikleder 
runt storstäder eller vägtrafikens exter-
na effekter. Att bilismen är en företeelse i 
samhället som engagerar medborgarna på 
olika sätt manifesteras av demonstrationer 
för bilfria citykärnor, åskådare vid Formel 
I-tävlingar eller besökare av bilmässor. För 
att inte tala om hur SAABs överlevnad ten-
derade att bli en huvudnyhet i svenska me-
dia vintern 2009/2010.1

 Bilismen som företeelse, dess geogra-
fiska utbredning och dess förmåga att er-
sätta andra landbaserade transportmedel, 
främst järnvägar, har blivit föremål för 
en rad studier. Bland de svenska geogra-
fer som tidigt intresserade sig för frågan 
märks Hägerstrand, som i arbetet kring 
innovationsspridningsförloppet studerade 
bland annat hur den tidiga bilismen vann 
acceptans på den svenska landsbygden. 
Även Godlund intresserade sig för trans-
portinnovationers spridning och fokusera-
de i sina tidiga studier såväl det europeiska 
järnvägsnätets utbredning i tid och rum 
som det svenska busslinjenätets grenverk. 
Också i den utländska litteraturen kan vi 

notera ett intresse för bilismens utbred-
ning och orsakerna bakom det iakttag-
na spridningsförloppet (Godlund 1952; 
Hägerstrand 1953; Godlund 1954; Nutley 
1992, Falkemark 2006 m fl).
 Litteraturens beskrivningar av den ti-
diga bilismen i Sverige gör ofta med sve-
pande formuleringar gällande att den var 
en överklassföreteelse (Tengström 1991). 
På samma sätt lider beskrivningar av över-
gången från ett järnvägs- till ett landsvägs-
baserat transportsystem ofta av brist på 
klarhet (Alvstam 1991). Kanske växlar bil-
den beroende på hur perspektivet anläggs 
(jfr Hägerstrand 1953).
 På samma sätt växlar begreppet ”bi-
lismens genombrott” sannolikt med be-
traktarens perspektiv och föreställning 
(jfr Hägerstrand 1953; Godlund 1954). 
Genombrottet brukar för svensk del sät-
tas till mellankrigstiden, även om den mer 
utpräglade massbilismen kom igång först 
under 1950-talet. Att bilismen på ganska 
kort tid skakade om det svenska transport-
väsendet belyses av statistisken över lan-
dets motorfordonsbestånd. År 1907, när 
ett centralt bilregister upprättades, fanns 
1 000 motorfordon i landet. Två decen-
nier senare översteg antalet motorfordon 
100 000 och biltrafiken började ses som ett 
alternativ till fortsatt järnvägsbyggande. 
Slutligen blev den också ett substitut för 
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fortsatt trafik på det redan byggda bannätet 
(Svallhammar 1998).
 Artikeln kretsar kring följande frågor: 
Kan vi identifiera bilismens genombrott 
genom att studera förhållandena på regio-
nal och lokal nivå? När var det inte läng-
re rimligt att bygga nya järnvägar och när 
började järnvägar att läggas ned för att er-
sättas av lastbilar och bussar? Syftet är inte 
att besvara frågorna utan snarare att ytter-
ligare belysa dem.

Vägtrafiken efter järnvägens 
tillkomst
Järnvägsbyggandet kom i gång förhållan-
devis sent i det glesbefolkade och till en 
början svagt industrialiserade Sverige. 
Först under 1870-talets senare del börja-
de ett mer omfattande järnvägsnät att växa 
fram i landets södra och mellersta delar. 
Det svenska järnvägsnätet var långt ifrån 
homogent och bestod av dels statliga hu-
vudbanor med nationella och internatio-
nella transportambitioner, dels av en lång 
rad enskilda järnvägar tillkomna med oli-
ka syften, ofta med regionala och lokala 
transportuppgifter. Förekomsten av enskil-
da järnvägar var särskilt hög i de delar av 
södra och mellersta Sverige, som inte fått 
del av den statliga järnvägssatsningen. För 
att minimera anläggningskostnaden bygg-
des i flera fall smalspåriga järnvägar, vilket 
ansågs fullt tillräckligt för det regionala el-
ler lokala transportbehov som skulle fyllas 
(Hedin 1967; Svallhammar 1991b).
  Järnvägarna medförde väsentliga för-
ändringar i transportstrukturen. Tyngre 
och långväga gods fraktades med fördel 
på järnväg. Större och viktigare resande-
strömmar tog vägen över det snabba och 

komfortabla järnvägsnätet. De långväga 
landsvägstransporterna försvann i stort sett 
helt där järnvägar etablerats, och gästgive-
ri- och skjutsorganisationen påverkades 
kraftigt. I det regionala och lokala per-
spektivet medförde järnvägens tillkomst 
att vägnätet kom att utnyttjas på ett an-
nat sätt än tidigare. Den långväga och ge-
nomgående landsvägstrafiken hade ersatts 
av kortväga transporter till och från järn-
vägsstationerna, vilket ställde krav på en 
uppgradering av många vägavsnitt med 
tidigare lägre status. På denna punkt fick 
järnvägsprojektens belackare rätt: Det nya 
transportmedlet innebar inte alltid att sam-
hällets kostnader för vägunderhållet sjönk 
(jfr Svallhammar 1991a, 1991b).
 Järnvägarna trängde inte heller undan 
skjutsverksamheten helt och hållet, efter-
som hästskjuts behövdes som ett komple-
ment, särskilt i den utpräglade glesbygden. 
Önskemålet om snabba och effektiva ma-
tartransporter var en viktig ingrediens i den 
nya ”järnvägsfeber” som märktes i Sverige 
från 1890-talets senare del och som höll 
i sig i stort sett fram till första världskri-
gets utbrott (Svallhammar 1991a) det gäll-
de att skapa ett mer vittgrenat järnvägsnät 
av anslutande bibanor till huvudstråken. 
Kommunernas insatser som aktieteckna-
re i enskilda järnvägsbolag under den för-
sta järnvägsbyggnadsepoken hade varit 
betydande, men nya regler för kommuna-
la omröstningar i järnvägsfrågor skapade 
effektiva barriärer för djärva järnvägspro-
jekt av den typ som genomdrivits i början 
av 1870-talet under den svenska ”rail-
way mania”, som hade flera likheter med 
sin brittiska föregångare (jfr Svallhammar 
1991b).2

 Världskrigets prisökningar skapade under 
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1910-talets senare del på samma sätt när-
mast oöverstigliga hinder för enskilt järn-
vägsbyggande, även när riskkapital kunde 
anskaffas. Ännu under 1910-talet plädera-
des allmänt för en utbyggnad av det svens-
ka järnvägsnätet och förespråkarna använ-
de i stort sett samma argument som på 
1870-talet. Att genomföra nya järnvägs-
projekt var dock så komplicerat och de 
transportflöden som skulle hålla lönsam-
heten på en acceptabel nivå så små, att 
det hela i ett nutida perspektiv förefaller 
ogörligt. Det är mot denna bakgrund som 
den tidiga bilismen bör ses (Svallhammar 
1998).

Den moderna vägtrafikens 
framväxt
Först på 1860-talet kom lämpliga drivkäl-
lor och därmed skapades förutsättningen 
för den moderna bilen. Bilen och bilismen 
kom inte särskilt sent till Sverige. Den 
första automobilen skall ha visats upp i 
Göteborg 1891. Då var bilar en kuriositet 
och det dröjde innan landets bilpark över-
steg tio fordon. Flera av de första svens-
ka bilarna byggdes vid mindre inhemska 
verkstäder, men med tiden startade im-
port av serietillverkade fordon. Ännu för 
nittio år sedan befann sig bilen i sin tidiga 
utveckling, men förutspåddes en framtid i 
samhällets tjänst.
 Det nya transportmedlet var oprö-
vat ännu och tekniken bräcklig för de på-
frestningar som det nordiska vägnätet och 
klimatet kunde utsätta det för. Den indi-
viduella bilismen var fortfarande en ex-
klusivitet för ett fåtal och redan 1904 
fanns därför framskridna planer på linje-
trafik med bil i järnvägslösa landsdelar. 

Lagstiftningen betraktade till en början bi-
lismen med viss yrvakenhet. Biltrafiken 
belades med stränga restriktioner och tra-
fik fick i allmänhet inte bedrivas efter 
mörkrets inbrott.
  I Sverige var inställningen till bilar och 
bilism på sina håll ytterligt skeptisk, men 
allmänt tycks en positiv inställning och 
höga förväntningar ha varit kopplade till 
bilen och dess möjligheter. År 1906 an-
togs en automobilförordning, som inne-
höll långtgående regler och bestämmelser 
(Berglund 1953). Förordningen medför-
de bland annat att varje motorfordon till-
delades ett igenkänningsmärke i form av 
en länsbokstav och ett ordningsnummer, 
vilket var upptakten till landets första bil-
register.3 När registret upprättades 1907 
uppgick landets samlade motorfordons-
park till 662 bilar och 362 motorcyklar.
 Den tidiga bilismen hade en helt an-
nan karaktär: Den maximala hastigheten 
på landsväg var 25 km/h i dagsljus och 10 
km/h i mörker och dimma. I städer, köping-
ar och andra tätorter skulle lägre hastighet 
hållas och länsstyrelserna kunde förbjuda 
biltrafik på vissa allmänna vägar (Godlund 
1954). När föreskrifterna reviderades 1916 
höjdes den högsta tillåtna hastigheten på 
vägar utanför tätorter till 40 km/h i dags-
ljus, 15 i mörker och 10 km/h i dimma. 
Fartgränserna kan tyckas låga, men stod 
sig åtminstone dagtid väl i jämförelse med 
de hastigheter som tillämpades vid flera 
provinsjärnvägar. Automobillagstiftningen 
reviderades i omgångar under 1920- och 
1930-talen (Berglund 1953a; Godlund 
1954).
 Bilparken växte till en början sakta och 
ännu på 1910-talet var bilarna få, efter-
som svenskarna var skeptiska till det nya 
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färdmedlet. Så sent som 1916 förutspåd-
des visserligen motortrafiken en revolutio-
nerande roll för den framtida vägtrafikens 
del, men från statsmakternas sida trodde 
man knappast att den genomgående tra-
fiken skulle återföras från järnvägen till 
landsvägen. Första världskrigets import-
problem gjorde att biltrafiken avstannade 
nästan helt i brist på drivmedel och gum-
midäck, men trafiken kom igång på nytt 
under 1919 när tillgången på importvaror 
ökade och förutsättningarna för bilismens 
snabba tillväxt var efter krigsslutet goda. 
En viktig faktor var serietillverkade bilar, 
vilka ledde till allt lägre priser. I Sverige 
blev den amerikanska T-Forden snabbt den 
vanligaste bilmodellen. Andra biltillver-
kare följde efter med serieproduktion och 
priserna rasade. Antalet motorfordon öka-
de snabbt: Ökningen var snabbast perioden 
1917–1921 och tillväxten höll sig därefter 
på en relativt hög nivå fram till tjugotalets 
slut. År 1932 hade antalet motorfordon i 
landet ökat fyra gånger på tio år. Under 
samma period hade bilbeståndet nästan 
trefaldigats, men motorfordonen var inte 
jämnt fördelade över landets yta (Godlund 
1954; Modig 1991).4

Bilinnehavets sociala och 
 geografiska spridning 
En intressent aspekt är bilismens sociala 
förankring i samhället. Vilka var det som 
tidigt skaffade sig bil, vilken yrkesbak-
grund eller ställning hade de och var bod-
de de? Hur vann bilismen slutligen fotfäste 
i Sverige? Detta är några frågor som väcks 
vid studiet av den tidiga bilismen.
 Hägerstrand har i sina studier av inn-
ovationsspridningen behandlat olika as-

pekter av den tidiga bilismen, särskilt den 
sociala acceptansen av det nya färdmed-
let och fordonens geografiska spridning 
på den svenska landsbygden. Hans stu-
dier av bilinnehavet i Kinda-Ydre hära-
der i Östergötlands län är här av intresse. 
Den första kända bilen i området är be-
lagd från 1905 som en exklusiv ägodel till-
hörig en godsägare. Det skulle dröja in på 
1910-talet innan bilinnehavet blev mer ut-
brett i de båda häraderna. År 1919 fanns 
sammanlagt elva bilar registrerade i trak-
ten, nästan alla ägda av godsägare och offi-
cerare. (Hägerstrand 1953). Fyra år senare, 
då vagnparken hade nästan tiofaldigats, 
hade denna grupps andel sjunkit till knap-
pa 10%, medan andra grupper som tidigare 
varit svagt representerade nu stod för mer 
betydande andel av de registrerade bilarna. 
Bondebefolkningen och handlarna svara-
de 1923 för vardera en knapp fjärdedel och 
yrkeschaufförerna för 14%. Industrier/in-
dustriägare stod detta år för en cirka en ti-
ondedel av antalet bilar i häradena, 4% av 
bilinnehavet var registrerat på hantverka-
re och till en femtedel på övriga grupper.
Med ledning av Hägerstrands studie finns 
det anledning att tro att utvecklingen följ-
de ett likartat förlopp även i resten av lan-
det, åtminstone i områden med likartade 
betingelser.

Bilinnehavet i norra Kalmar län 
De första bilarna i H-län
En av de för undersökningen mest centrala 
frågorna är hur det äldre bilbeståndet i vårt 
undersökningsområde, norra Kalmar län, 
var fördelat över ytan. Vi kan till att börja 
med konstatera att bilismens start var trög 
även i Kalmar län. Under seklets första 
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decennium registrerades totalt nio auto-
mobiler i länet. I slutet av 1915 uppgick 
bilbeståndet till sammanlagt 24 fordon. 
Under samma tid hade ett drygt hundratal 
motorcyklar upptagits i registret, eftersom 
dessa till en början inte hade någon egen 
nummerserie.5

 Till skillnad från Hägerstrands stu-
dier av Kinda-Ydre-bygden, där den tidi-
ga acceptansen huvudsakligen fanns bland 
godsägare och andra ståndspersoner, finner 
vi att de första bilarna i Kalmar län till be-
tydande del var firmabilar respektive inne-
hades av personer med förmodat ”fria” 
yrken, såsom veterinärer och egenföre-
tagare. Skillnaden i utfall beträffande re-
gistrerad ägare, jämfört med Hägerstrands 
studie, förklaras naturligtvis av att vi här 
betraktar ett helt län, i vilket flera städer 
och tätorter ingår. Därmed blir närings-
strukturen annorlunda. Det bör tilläggas 
att de första bilarna i Kalmar län till över-
vägande del var registrerade på ägare med 
hemvist i städerna.

 Betraktar vi bilägandet över hela peri-
oden 1907–14 uppvisar materialet en ten-
dens till likhet med Hägerstrands slutsatser, 
med ett relativt stort antal ståndspersoner 
eller ämbetsmän, en del med titlar som 
för tankarna till statliga förrättningsmän, 
exempelvis länsveterinär och kronoläns-
man. Firmabilarnas antal är dock påtagligt 

Tabell 1. Registrerade motorfordon i Kalmar län, 
1923–1930.

  Varav Motor- Motor- 
År Bilar personbilar cyklar fordon

1923 1000 .. 523 1523
1924 1302 1031 385 1687
1925 1818 1476 428 2246
1926 2542 2014 483 3025
1927 3057 2481 516 3573
1928 3580 2870 818 4398
1929 4309 3413 1354 5663
1930 4616 3556 1485 6101

.. = uppgift ej redovisad
Källa: Statistisk Årsbok (SÅ) 1924–1931

Figur 1. Fords Modell T, den så kallade 
 T-Forden, en klassiker som rullade i tusental 
även på de svenska vägarna. Bilmodellen till-
verkades 1908-1927 med olika chassier.
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under hela nioårsperioden, särskilt om vi 
tar med bilägare med titeln ”handlanden”. 
Vi bör dock tänka på att materialet är litet 
och att det därför är svårt att dra några säk-
ra slutsatser.

 Att introduktionen av det nya transport-
medlet gick långsamt belyses av att Kal-
mar län år vid ingången av 1920, drygt ett 
år efter första världskrigets slut, hade en-
dast 153 bilar. Under 1920-talets början 

Tabell 2. Nya körkortsinnehavares i Kalmar län – fördelning mellan stad och land 1917–1922, 
procentandelar.

Hemvist 1917 1918 1919 1920 1921 1922

Kalmar 49 0 21 15 21 20
Västervik 13 0 18 8 7 7
Vimmerby 3 0 1,5 3 2 3
Oskarshamn 0 100 8 8 4 4
Borgholm 2 0 0,5 1 1 1
Städerna 67 100 49 35 35 35
Övriga länet 33 0 51 65 65 65

Summa 100 100 100 100 100 100

Källa: Länsstyrelsens körkortsliggare

Figur 2.  Antalet bilar per invånare i Kalmar med omgivning 1922, 1925 och 1928. Svallhammar (2005)
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ökade dock antalet bilar snabbt och vid in-
gången av 1923 fanns 1 000 registrerade. 
Det första mer intressanta trendbrottet in-
träffade alltså i början av decenniet. Låt 
oss närmare betrakta bilinnehavets rums-
liga fördelning under 1920-talets snabba 
tillväxt.6

Bilarnas fördelning under 1920-talet
Ställer vi bilinnehavet i förhållande till be-
folkningstalet i den norra länsdelen finner 
vi hög biltäthet, förutom i städerna, också 
i ett stråk av landsbygdskommuner.7 Om 
vi analyserar förhållandena kan vi konsta-
tera, att städer och större tätorter allmänt 

Tabell 3. Körkortens fördelning efter yrkesgrupp åren 1917–1920 (klassificering motsvarande 
Hägerstrands).

Grupp 1917 1918 1919 1920

Godsägare, officerare 1 0 9 17
Lantbrukare, hemmansägare 0 0 22 91
Handlande 2 0 39 123
Chaufförer, åkare 20 0 87 167
Industriidkare, industrier 1 0 5 18
Hantverkare 4 0 7 70
Övriga 33 1 204 510

Summa 61 1 373 996

 Källa: Körkortsliggare, länsstyrelsen Kalmar

32
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31

Bilar per km2

Figur 3. Antalet bilar per kvadratkilometer i Kalmar med omgivning 1922, 1925 och 1928. Svallhammar (2005).
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hade en hög biltäthet, men att det också 
fanns landsbygdskommuner som uppvisa-
de höga värden. Att finna ett mönster bland 
dessa är svårare: I gruppen återfinnes så-
väl industrisocknar som Gladhammar, 
Hallingeberg och Västra Ed, liksom ut-
präglade skogs- och jordbrukssocknar som 
Frödinge, Locknevi och Ukna. Några av 
kommunerna, som Kristdala, Locknevi, 
Loftahammar och Östra Ed, var järn-
vägslösa medan andra sedan länge hade 
järnvägsförbindelse med omvärlden (jfr 
Svallhammar 1991).

Körkortsinnehavare i Kalmar 
län 1917–1922 
Vem skaffade sig körkort?
En annan väg att få en bild av bilismens ut-
bredning över Kalmar län är att studera re-
gistren över utfärdade körkort. Det första 
körkortsregistret – körkortsliggaren- upp-
rättades 1917 enligt föreskrifter till länssty-
relserna året innan. I registret förtecknades 
körkortsinnehavarna i kronologisk ordning 
med uppgift om yrke och hemvist, däremot 
inte eventuellt fordonsinnehav.8

 En genomgång av det första körkorts-
registret ger flera intressanta informatio-
ner. Från början tycks den tidiga bilismen 
i Kalmar län ha varit en stadsföreteelse, 

men att den med tiden blev en angelä-
genhet även för landsbygdsbefolkningen: 
Sätter vi uppgifterna om körkortsinnehav 
i förhållande till befolkningsfördelningen 
finner vi nämligen att 18% av länets be-
folkning år 1920 bodde i städer, vilket var 
avsevärt lägre än riksgenomsnittet (29%). 
Andelen körkortsinnehavare i länets stä-
der, 67% år 1917, var med andra ord hög. 
Under 1920-talets första år sjönk stadsbor-
nas andel av de nyutfärdade körkorten och 
förhållandet stad – land stabiliserades på 
en nivå, där cirka en tredjedel av de nya 
körkortsinnehavarna var stadsbor (tabell 
2).
 Uppgifterna om utfärdade körkort ger 
även vissa biinformationer, exempelvis 
om de nya körkortsinnehavarnas ålder. 
Acceptansen för det nya transportmedlet 
var avgjort högst bland ungdomar och per-
soner i den yngre medelåldern, vilket kan-
ske inte är förvånande.
 Om vi väljer att studera körkortsinne-
havarna i Kalmar län efter samma kate-
goriindelning som i Hägerstrands studie 
av Kinda-Ydre härader finner vi att an-
delen ”ståndspersoner” i materialet är 
förhållandevis litet. Vad som är än mer 
anmärkningsvärt är att inget körkort ut-
färdades till personer i lantbrukarkate-
gorin. Grupperna handlande, industrier/

Tabell 4. Körkortens fördelning efter yrkesgrupp åren 1917–1920  (modifierad klassificering).

Grupp 1917 1918 1919 1920

Service-, handelsverksamhet 2 0 60 184
Industriell verksamhet 13 0 70 151
Agrarrelaterad verksamhet 5 0 79 163
Övriga 41 1 185 498
(Övriga, varav transportyrken) (20) (0) (27) (167)

Summa 61 1 373 996



— 72 —

GeoGrafiska Notiser • ÅrGÅNG 70 (2012) • Nummer 2

industriidkare respektive hantverkare är 
också svagt representerade i materialet. 
Närmare en tredjedel av de utfärdade kör-
korten 1917 gick till personer som angivit 
yrkestitel associerande till vägtrafikyr-
ken9, medan ”övriga” med denna klassifi-
cering kom att utgöra den största gruppen, 
drygt hälften av materialet. 1919 utfärda-
des sammanlagt 373 körkort i Kalmar län. 
Gruppen ”godsägare och officerare” hade 
detta år en något större andel av det tota-
la antalet nya körkort, men obetydligt fler 
än de minsta grupperna ”industriidkare/
industrier” respektive ”hantverkare”, dvs 
endast ett par procentenheter av materia-
let. Lantbrukarna hade erövrat 6%, hand-
landen runt en tiondedel och chaufförerna/
åkarna en knapp fjärdedel. Gruppen övriga 
står enligt denna klassificering för 55%.
 År 1920 uppvisas vissa förändringar i 
materialet jämfört med tidigare år. Medan 

kategorierna ”godsägare, officerare” och 
”industriidkare” fortfarande motsvarar 
vardera ett par procentenheter av materi-
alet, kan vi notera att ”lantbrukare” res-
pektive ”hantverkare” har gått framåt och 
motsvarar 9 resp 7%, handlandena visar 
en viss ökning (12%), medan däremot yr-
keschaufförernas andel av de nyutfärda-
de körkorten minskat till 17%. Kategorin 
”övriga” har med Hägerstrands klassifice-
ring minskat något, men utgör fortfarande 
mer än häften av materialet.
 Om vi försöker analyser den stora ka-
tegorin ”övriga” i materialet finner vi 
här yrken och titlar som inte passar in i 
Hägerstrands uppdelning. Bland 1917 års 
körkortstagare återfinnes i restposten åt-
skilliga personer med titlar,10 som inte fal-
ler in under någondera av kategorierna. 
Det rör sig i de flesta fall om personer med 
hemvist i städer och större tätorter. I 1919 

Tabell 5. Körkortens fördelning efter bransch och yrkeskategorier, nya körkortsinnehavare år 1921 och 
1922 (modifierad klassificering).

År 1921 1921 1922 1922 
Kategori Antal % Antal %

Ämbetsmän, högre tjänstemän, akademiker 33 8,3 28 5,9
Lägre tjänstemän 20 0,5 42 8,9
Lantbrukare, jordbrukare, hemmansägare 46 11,6 65 13,8
Köpmän, handlande, handelsresande 40 10,1 54 11,4
Verkmästare, förmän, skolade arbetare** 33 8,3 51 10,8
Oskolade arbetare* 102 25,8 76 16,1
Övriga 120 30,4 131 27,8

Summa 471 100,0 471 100,0

* Arbetare, bodkarl, cementarbetare, charktueriarbetare, chaufför, dräng, eldare, fabriksarbetare, 
förrådsbiträde, förrådsvakt, glasarbetare, glassynare, handelsbiträde, jordbruksarbetare, järnarbetare, 
lagerarbetare, lantbruksbiträde, magasinsarbetare, maskinarbetare, metallarbetare, motorskötare, 
pappersarbetare, sjöman, skogsarbetare, stenarbetare, sågverksarbetare
** Byggnadssnickare, elektriker, filare, gasmästare, gjutare, glasblåsare, järnsvarvare, maskinist, mekaniker, 
montör, motorreparatör, målare, reparatör, smed, snickare, övermaskinist.
Källa: Körkortsliggaren, länsstyrelsen Kalmar
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års material återfinnes på samma sätt en 
lång rad yrken och titlar, som inte kan in-
föras under Hägerstrands kategorier.11

 I tabell 5 nedan har vi valt en annan klas-
sificeringsgrund. Materialet har delats upp 
i fyra kategorier: service- och handelsverk-
samhet, industriell verksamhet, agrarrela-
terad verksamhet respektive övriga. För 
den sistnämnda gruppen redovisas dess-
utom andelen titlar och yrkesbenämningar 
inom transportyrken med direkt koppling 
till vägtransporter. Genom den nya uppdel-
ningen minskar antalet nya körkortsinne-
havare inom gruppen ”övriga” något.
 Om vi beräknar fördelningen av nya 
körkortsinnehavare efter den nya indel-
ningsgrunden och samtidigt koncentrera 
analysen till åren 1919 och 1920, för vil-
ka materialet är mer fylligt, finner vi att 
körkortsinnehavare med uppgivet yrke 
med koppling till service och handel båda 
åren stod för ett par procent av de utfärda-
de körkorten, eller något fler än dem som 
angivit yrkestitel med direkt koppling till 
industriell verksamhet. Personer som på 
samma sätt kan knytas till agrarrelatera-
de verksamheter är i runda tal lika många, 
motsvarande cirka ett par procentenheter 
båda åren. De personer som inte kunnat 
fördelas enligt kategorierna ovan är fortfa-
rande besvärande många, eller runt hälften 
av det totala materialet för 1919 respekti-
ve 1920. Om vi från denna restpost sub-
traherar gruppen ”transportyrken”, finner 
vi dock att den stora posten minskas märk-
bart till 42 respektive 33%.
 Innan vi lämnar analysen av de tidiga kör-
kortsinnehavarna i Kalmar län redovisas en 
uppdelning av 1921 och 1922 års nya kör-
kort utifrån en tredje klassificeringsmetod, 
där hänsyn tas inte bara branschtillhörighet 

utan också till administrativa funktioner 
och utbildnings nivå (tabell 5).
 Försöker vi att dra några slutsatser om 
utvecklingen i länet under den studera-
de sexårsperioden ser vi att bilismen efter 
1920 tycks ha fått ett allt större genomslag 
hos lantbrukarbefolkningen. Hos handlar-
na vann den acceptans något år tidigare. 
Yrkeschaufförerna var tidiga tillskyndare 
med en topp redan runt första världskriget, 
varefter en mättnadsfas inträdde runt 1921 
med en drastisk nedgång av antalet nyut-
färdade körkort för denna kategori. I övriga 
grupper låg andelen nytillkomna körkorts-
innehavare ganska konstant, möjligen med 
en tendens till ökning för industriidkarna. 
Vi måste dock än en gång påminna oss om 
svårigheterna i klassificeringen och att grup-
pen ”övriga” samtliga år överstiger 50%. 
Påfallande för 1922 års material är att trans-
portyrkenas andel är låg: Av personer med 
titeln bilägare, chaufför, kusk och åkeriägare 
återfinnes endast sammanlagt tio personer.12

Några slutsatser
Bilen under det tidiga 1900-talet brukar 
ofta betecknas som en överklassens leksak, 
vilket inte visar sig helt korrekt om vi be-
traktar hur förhållandena kunde te sig ute 
i landet. Bilen skapade ett nytt perspektiv 
på resande och transporter: Bilisten blev 
med fordonets hjälp ”herre över tid och 
rum” och i början av 1920-talet inleddes 
en ny epok i de svenska landtransporter-
nas historia (jfr Löfgren 1991). Järnvägen 
hade dessförinnan i praktiken haft mono-
pol på transporterna, men genom motoris-
mens snabba expansion och näringslivets 
strukturförändringar inföll en tid med allt 
hårdare konkurrens (Sjöberg 1956). Att 
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bilismen, såväl den enskilda som den or-
ganiserade, påverkade förutsättningarna 
för järnvägstrafik och insjöfart står klart 
vid en blick på antalet registrerade bilar 
i landet och det faktum, att bara ett fåtal 
planerade eller tänkta järnvägslinjer för-
verkligades efter 1925, i huvudsak s k kul-
turbanor (Svallhammar 1992). Det finns 
paralleller mellan förhållandena i Sverige 
respektive i andra utvecklade industrilän-
der: Järnvägssystemen kom att betraktas 
som färdigbyggda, såväl vad gällde antalet 
järnvägar som linjenätets utbredning.
 Bilen blev med tiden ersättning för järn-
väg i de delar av länet som aldrig fick spår-
transporter. I takt med att vägnätet och 
fordonen förbättrades vidgades bilarnas 
aktionsradie och landsvägstransporterna 
kom med tiden att frigöras från järnvägens 
transportsystem. Bilismen vann visserli-
gen acceptans först i länets städer och tät-
orter, men spreds ganska snart över länets 
yta i ett vid första anblicken svårförklarligt 
mönster. Flera faktorer kan antas ha sam-
verkat vid bilismens etablering i glesbygd, 
exempelvis närings- och kommunika-
tionsstruktur. Primärkommunernas grän-
ser avspeglar inte på något sätt de lokala 
och regionala samband som rådde vid den-
na tid. Ytterligare studier av innovations-
spridningens förlopp på lokal nivå skulle 
möjligen leda till klarlägganden.

Noter
 1. Vid Nordiska Muséet i Stockholm pågick för ett an-
tal år sedan en utställning, ”Bilen”, vilken möttes med 
stort nationellt och internationellt intresse.
 2.  Det gällde såväl begränsningar i varje enskild röst-
ägares röstetal som föreskriften om två tredjedels majo-
ritet på kommunalstämman vid teckning av kommunala 
aktier i järnvägsbolag.

 3.  Det tidiga centrala fordonsregistret ajourhölls av 
Överståthållarämbetet i Stockholm, dit länsstyrelserna 
kontinuerligt sände in uppgifter om motorfordonen
 4.  Sverige hade då ett motorfordon på cirka 30 invåna-
re, alternativt en bil på ungefär 41 invånare och en mo-
torcykel på 111 invånare. Fördelningen mellan länen 
uppvisade dock betydande skillnader.
 5.  ”Meddelanden angående automobiltrafik”, 1907–
1914 (KB); Hägerstrand bortser i sin studie från motor-
cyklarna, eftersom motorcyklisterna var svårare att följa.
 6.  En totalundersökning av bilbeståndets rumsliga för-
delning i Kalmar län låter sig svårligen genomföras, då 
det uppskattningsvis rör sig om mer än 7 000 fordon bara 
under 1920-talet. För att få en så heltäckande bild som 
möjligt av bilarnas rumsliga fördelning genomfördes en 
studie av cirka 2 300 bilindivider, uppskattningsvis en 
tredjedel av den totala bilpopulationen under samma tid. 
 7.  Den högsta biltätheten återfinnes, om vi koncen-
trerar oss till den norra länsdelen, i Ukna, Gladhammar, 
Locknevi och Kristdala kommuner, medan kommuner 
som Frödinge, Hallingeberg, Östra Ed, Västra Ed, Lofta-
hammar, Döderhult och Tveta återfinnes som kommuner 
med förhållandevis låg biltäthet.
 8.  De uppgifter som lämnas avser således endast var 
körkortsinnehavarna bodde och inget om vilket eller vil-
ka fordon de brukade eller var detta eller dessa fordon 
var placerade
 9.  Här åsyftas chaufför, kusk och åkare
10.  Exempel på sådana titlar är doktor, skogsförvaltare, 
kontorist, teknolog, grosshandlare, poliskonstapel, läns-
veterinär, förvaltare och konsul.
11. Här anförs exemplen arbetare (11 observationer), 
arrendator (5), bankkamrer (5), bokhållare (3), brand-
man (3), fru (8), fröken (6) ingenjör (11), jordbruksar-
betare (11), järnarbetare (6), kontorist (7), maskinist 
(6) och studerande (7), för att nämna några av de större 
grupperna.
12. Emot klassificeringen ovan kan givetvis resas en 
rad invändningar, exempelvis var gränsen bör dras mel-
lan skolade och oskolade arbetare. Titulaturen försvårar 
en klar gränsdragning inom vissa yrken: eldare, maskin-
arbetare, metallarbetare och sjöman är exempel på det-
ta. I det sistnämnda fallet omfattas en hel yrkeskår av 
benämningen.
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