
ISSN 0347-6049

L V//meddelande
647 1991

 

 

Arbetsmarknaden och arbetsresorna i en

glesbygd före och efter bilismens utbredning

Fallstudie Ydre kommun

Stefan Grudemo

 
 

wVäg-06,7 Trafik- Statens väg- och trafikinstitut (VT!) * 581 01 Linköping

[ St]tlltet Swedish Road and Traffic Research Institute * S-581 01 Linköping Sweden



ISS/V 0347-5049

V77meddel nde  

  

1991

Arbetsmarknaden och arbetsresorna i en

glesbygd före och efter bilismens utbredning
Fallstudie Ydre kommun

Stefan Grudemo

  

?I Statens väg- och trafikinstitut (vm - 587 07 Linköping

IIISt/tUtEt Swedish Road and Traffic Research /nstitute o 5-587 07 Linköping Sweden





 

Utgivare:

gm,
Statens väg- och trafikinstitut (VTI) 0 581 01 Linköping

Pub/'hm VTI MEDDELANDE 647

 

Utgivningsår:

199 1
Projektnummer:

73312-1

  

ijektnamn:

 

Bilismen och strukturomvandlingen i Sverige

  

Författare: Uppdragsgivare:

Stefan Grudemo Vägverket
Ekonomisk-historiska forskningsinstitutet

Titel:
Arbetsmarknaden och arbetsresoma i en glesbygd före och efter bilismens

utbredning - fallstudie Ydre kommun

 

Referat (bakgrund, syfte, metod, resultat) max 200 ord:

Det saknas kunskap om hur bebyggelsestruktur, arbetsmarknad och arbetsresor utvecklats och

förändrats i glesbygden under bilismens utbredning. I denna studie har utvecklingen under efter-

krigstiden i den typiska glesbygdskommunen Ydre kartlagts. Med hjälp av enkätundersökningar

och studier av officiell statistik har bebyggelsestrukturen, arbetsmarknaden och arbetsresoma år

1950 och idag jämförts.

Ydres befolkning har minskat under den aktuella perioden. Dessutom har en omflyttning av

invånarna från glesbygd till tätorter inom kommunen skett. 1950 var jordbruket den klart domine-

rande näringsgrenen. Numera är den offentliga förvaltningen största näringsgrenen. Den sysselsät-

ter mer än hälften av Ydres förvärvsarbetande kvinnor. Ydres kvinnliga förvärvsintensitet var låg

1950 men ligger idag nära rikets.

1950 bodde den typiska Ydre-bon mycket nära sin arbetsplats. Enkätundersökningen för 1950

redovisar ett medelavstând av 1 km. Idag bor hon eller han långt ifrån sin arbetsplats och åker bil

dit. Enkätundersökningen för 1990 redovisar ett medelavständ av 16 km och att 42 % arbetar i

annan kommun. Bilinnehavet i Ydre är högre än i riket, vilket är naturligt i en glesbygdskommun

   

av detta slag.

Nyckelord:

ISSN" 0347-6049 Språk' Svenska Antal Sida" 20 + Bilagor

 

 

 

 





      

bl' h . P bl' t' .'P '5 er 3 '°" VTI MEDDELANDE 647
Published: Project. code:

1991 73312-1
mal", . Project:

'WWW/080W Motorization and structural change in the
Swedish Road and Traffic Research Institute 0 S-581 01 Linköping Sweden Swedish economy

Author: Sponsor:

Stefan Grudemo Swedish National Road Administration
Economic-historical research institute

 

Title:

The labor market and travel to work in a sparsely populated area before and after the motorized
era - a case study of the municipality of Ydre

 

Abstract (ba ckground,aims, methods, results) max 200 words:

Too little is known about how the location ofpeople and jobs, the structure of the labour market
and travel to work have changed during the motorization era (the diffusion of carownership) in
sparsely populated areas. In this project, the postwar development in such an area - the mral
district ofYdre - has been studied. By means ofpublished statistical information and
questionnaires of our own, the structure of population, employment and travel in 1950 has been
compared to the current situation.

The population of Ydre has declined in this period. Moreover, a relocation ofpeople within the
district from rural areas to towns and villages has taken place. In 1950, agriculture was the
dominating occupation. Nowadays, public service is the biggest single source ofemployment.
More than half of female employment is in public service. The official rate of employment of
women was relatively low in 1950 (probably underestimated in view ofthe fact that many
women were wives offanners), and is today close to the national average.

In 1950, people in Ydre typically lived very close to their places of work. According to the
questionnaire for 1950, the mean distance ofjoumeys to work was 1 km. Today, people often
live far from their workplace, and travel to work by car, the mean distance ofwork trips is 16 km,
and 42 % work outside the district (municipality) where they live. The rate of car ownership in
Ydre is higher than the national rate.

 

Keywords:

 

ISSN: 0347_6049 Language: Swedish No. ofpages: 20+ App.

     





FÖRORD

Detta meddelande är en redovisning av ett delprojekt i forsk-

ningsprogrammet "Bilismen och strukturomvandlingen i Sverige".

Tre epokgörande innovationer i modern tid, som i tur och ordning

totalförändrat transportmöjligheterna, har varit ångmaskinen,

järnvägen och bilen. Var och en av dessa innovationer har också

lett till genomgripande förändringar i samhället. Under efter-

krigstiden har vägtrafikens expansion antagligen varit det vik-

tigaste utvecklingsblocket i det svenska näringslivet.

Bilismens utbredning har inneburit en strukturomvandling i flera

avseenden - rumsligt, fysiskt, socialt och ekonomiskt. En tvär-

vetenskaplig kartläggning och analys därav är forskningsprogram-

mets syfte. Frågan är om utvecklingsblocket bilismen är uttömt,

om vi har uppnått lagom bilism" eller om en ny utvecklingsvåg

förestår. För att kunna blicka in i framtiden är en god förstå-

else av historien en nödvändig förutsättning.

Jan Owen Jansson

Programansvarig
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ARBETSMARKNADEN OCH ARBETSRESORNA I EN GLESBYGD FÖRE OCH EFTER

BILISMENS UTBREDNING

- fallstudie Ydre kommun

av Stefan Grudemo

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Vi behöver bättre kunskap om hur bebyggelsestrukturen har för-

ändrats och hur arbetsmarknaden och arbetsresorna har utvecklats

i glesbygden under bilismens utbredning under efterkrigstiden.

Den ,typiska glesbygdskommunen Ydre har studerats. Nutid och

1950-tal har jämförts med hjälp av två enkätundersökningar. En-

käten gällande situationen i början av bilismens utbredning

skickades ut till ett urval Ydre-bor mellan 65 och 80 år gamla.

I den ställdes frågor om bl.a bostads- och arbetssituationen

1945-65. Nutidsenkäten skickades ut till ett urval Ydrebor mel-

lan 18 och 64 år, vilka fick svara på frågor om dagens situa-

tion. Båda enkätundersökningarna genomfördes under sommaren och

hösten 1990. Dessutom har officiell statistik studerats.

Ungefär 50 % av Ydres cirka 4300 invånare bor idag i glesbygd.

1950 var andelen hela 86 %. Då uppgick befolkningen till drygt

6000 personer.

På 1950-talet var hälften av de förvärvsarbetande Ydre-borna

sysselsatta inom jordbruket. Idag arbetar knappt en fjärdedel

inom denna näringsgren. Detta är ändå en betydligt större andel

än rikets cirka 5 %. Den näringsgren som ökat mest sedan 1950-

talet är offentlig förvaltning, såväl i Ydre som i riket. 1985

var 52 % av Ydres förvärvsarbetande kvinnor verksamma inom denna

näringsgren.

Ydres kvinnor har alltid haft betydligt lägre förvärvsintensitet

än rikets kvinnor. Det beror till stor del på att officiell sta-
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II

tistik tenderar att underskatta kvinnornas arbetsdeltagande inom

jordbruket. Förvärvsintensiteten för Ydres män har däremot legat

på samma nivå som rikets mån.

1950 bodde och arbetade Ydre-borna oftast på samma plats. En

starkt bidragande orsak till detta var naturligtvis den stora

andelen jordbrukare. Ingen av enkätbesvararna arbetade utanför

kommunen 1950. Medelavståndet till arbetet var 1 km. Enkäten för

1990 redovisar ett medelavstånd till arbetet av 16 km och att 42

% av de förvärvsarbetande arbetade i annan kommun än Ydre.

Vad gäller situationen 1950 visar det sig att då gick eller cyk-

lade 90 % till arbetet. Idag är situationen den att drygt 60 %

åker bil dit. Trots att kollektivtrafiken förbättrats mycket se-

dan 1950-talet redovisar enkäten för år 1990 att endast 11 % av

de förvärvsarbetande nyttjar den kollektiva busstrafiken för att

resa till arbetet.

I en glesbygdskommun som Ydre kan den kollektiva busstrafiken

omöjligen täcka alla arbetspendlares behov, och då är bilen ofta

enda alternativet med tanke på de numera relativt långa resav-

stånden. Således är bilinnehavet väsentligt högre i Ydre än i

riket.
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1 INLEDNING

1.1 Syfte

Vi vet ganska väl vad som hänt i stadsbygd under bilismens ut-

veckling allt sedan 1950-talet. Vi vet hur bebyggelsestrukturen

förändrats och hur arbetsmarknaden och arbetsresorna utvecklats.

Däremot har vi sämre kunskap om utvecklingen i glesbygden. Före-

liggande arbete vill vara ett steg på vägen att avhjälpa denna

brist.

Ydre kommun har valts ut som en representativ glesbygdskommun

för en fallstudie. Frågan är hur situationen vardär omkring

1950 (före bilismens expansion) jämfört med idag (efter bilis-

mens expansion). Eftersom vi tror att kvinnornas situation för-

ändrats mest är den kvinnliga sysselsättningen av särskilt in-

tresse.

Syftet med föreliggande arbete är alltså att belysa hur arbets-

marknaden och arbetsresorna förändrats i Ydre kommun under bi-

lismens utbredning.

1.2 Fakta om Ydre

Ydre kommun, belägen i södra Östergötland, är skogrik och glest

befolkad. Man kan således säga att den är av norrländsk karak-

tär. Kommunen har endast 6 inv/kmz. Ungefär 50 % av befolkningen

bodde i glesbygd 1989. Detta kan jämföras med rikets 20 inv/km2

och cirka 16 % boende i glesbygd.

1950 var inte mindre än 86 % av Ydres befolkning bosatt i gles-

bygd. Den minskning som har skett beror delvis på att tätorts-

befolkningen har ökat. Det kan påpekas, att två samhällen förr

tillhörande glesbygden, växte så att de på 1970-talet uppfyllde

tätortskriteriet (se tabell 1). Glesbygdsandelen har dock mins-
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kat framförallt p.g.a att glesbygden avfolkats. I bilaga 1 redo-

visas förhållandet mellan glesbygds- och tätortsbefolkning i

Ydre kommun åren 1950, 1980 och 1989 samt förändringen 1950-80.

Som jämförelse redovisas även motsvarande förhållande i riket.

Ydre saknar större tätorter. Närmaste större tätorter är Tranås

och Eksjö, båda belägna cirka 35 km från Ydres centralort Öster-

bymo.

De kommunindelningsreformer som genomfördes 1952 och 1962-74 ha-

de ingen geografisk betydelse för Ydre kommun, utan dess land-

areal har varit densamma under hela efterkrigstiden.

Sedan 1970-talets början har Ydres invånarantal varit ganska

stabilt. Dock har, som ovan nämnts, en omflyttning skett från

glesbygd till tätort. Under 1950- och 1960-talen fick emellertid

kommunen vidkännas procentuellt stora befolkningsminskningar.

Befolkningsutvecklingen visas i tabell 1.

Tabell 1. Folkmängdens utveckling i Ydres tätorter och glesbygd

1950 1960 1965 1970 1975 1980 1985* 1989

Österbymo 563 621 680 793 901 930 1014

Rydsnäs 317 348 338 315 324 350 368

Hestra e j t ä t - 379 479 535

Asby o r t e r 205 207 189

3:a tät-

orter 880 969 1018 1108 1809 1966 2106

Glesbygd 5313 4538 3868 3246 2496 2404 2174

Totalt 6193 5507 4886 4354 4305 4370 4341 4280

 

Källa: Folkräkningarna 1950 och 1960, Folk- och bostadsräk-

ningarna 1965, 1970, 1975, 1980 och 1985 samt informa-

tion från Ydre kommun om 1989 års folkmängd.

*FoB 85 redovisade inte folkmängden i tätorterna och glesbygden.

VTI MEDDELANDE 647



2 UNDERSÖKNINGSMETODIK

Undersökningen har genomförts dels genom studier av officiell

statistik, främst olika årgångar av Folk- och bostadsräkningen

och föregångaren Folkräkningen, dels genom enkätundersökningar.

De senare beskrivs nedan. I bilaga 2 återfinns en karta över

Ydre kommun. På denna är kommunen indelad i nio olika områden,

vilka använts för inplacering av enkätbesvararnas bostadsläge.

2.1 Enkätundersökningarna

Från länsskattemyndigheten i Östergötlands län erhölls datalis-

tor med adressuppgifter över befolkningen i Ydre kommun. Ur des-

sa listor gjordes sedan slumpmässiga urval till de båda enkäter-

na. Enkätundersökningarna genomfördes under sommaren och hösten

1990.

2.1.1 Nulägesenkätens genomförande

En enkät konstruerades och skickades ut till 205 slumpmässigt

utvalda Ydre-bor mellan 18 och 65 år gamla (= cirka 9 % av samt-

liga mellan 18 och 65 år). Frågorna som ställdes gällde bl.a

biltillgång, bostads- och arbetsplats och färdsätt till arbetet.

Hela enkäten återfinns i bilaga 3.

Två månader efter det att enkäten skickats ut hade 135 ifyllda

enkäter inkommit. Detta innebär en svarsfrekvens av 67 %, vilket

måste anses mycket bra efter endast ett utskick (fyra personer

var oanträffbara, vilket gjorde att nettourvalet bestod av 201

personer). En utskickad påminnelse innebar att ytterligare 38

enkäter inkom och totalt inkom därmed 173 st., dvs 86 % av de

utskickade enkäterna besvarades.
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2.1.2 Den historiska enkätens genomförande

 

Denna enkätundersökning genomfördes på ett annorlunda sätt jäm-

fört med nulägesundersökningen. Ett färre antal personer utfrå-

gades mer grundligt om bostads- och arbetsplats, färdsätt till

och från arbetet, körkortsinnehav samt bilinnehav, allt under

åren 1945-1965.

30 kvinnor och 26 män mellan 65 och 80 år (= cirka 8 % av samt-

liga mellan 65 och 80 år) valdes slumpmässigt ut och utfrågades.

Påminnelsen gjordes i detta fall per telefon. Av kvinnorna kom

28 och av männen 23 stycken att deltaga i undersökningen. Detta

innebär en svarsfrekvens av 97 % för kvinnorna (en kvinna var

avliden, vilket innebär 29 stycken i nettourvalet) och 91 % för

männen. Den totala svarsfrekvensen blev därmed 93 %. Den höga

svarsfrekvensen kan nog främst tillskrivas att påminnelsen gjor-

des per telefon, vilket främjar svarsvilligheten. Enkäten åter-

finns i sin helhet i bilaga 4.
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3 ARBETSMARKNADEN

3.1 Näringsgrenarnas utveckling

Ända till slutet av 1970-talet var jordbruket med binäringar

Ydres största näringsgren. 1950 var hälften av alla förvärvs-

arbetande Ydre-bor sysselsatta inom jordbruket (binäringar ej

inräknade). Andelen sysselsatta inom jordbruket (binäringar in-

räknade) 1975 var nästan en tredjedel och ännu 1985 nästan en

fjärdedel. För hela riket var motsvarande andel 20, 6 respektive

5 %.

Bland övriga näringsgrenar Ökade tillverkningsindustrin succe-

sivt sin andel av de förvärvsarbetande Ydre-borna. Från att ha

haft en relativt liten andel på 1950-talet, ökade denna närings-

gren till knappt en fjärdedel 1985, vilket varungefär som riks-

andelen.

Antalet Ydre-bor sysselsatta inom tillverkningsindustrin har

dock inte blivit särskilt många fler. Andelsökningen berodde i-

stället främst på den stora minskningen av totala antalet för-

värvsarbetande i kommunen under 1950- och 60-talen.

Inom tillverkningsindustrin har trävaruindustrin hela tiden va-

rit dominerande med en andel kring 50 %.

Inom näringsgrenen den offentliga sektorn och andra tjänster

ökade sysselsättningen i Ydre både antalsmässigt och som andel

av de förvärvsarbetande under den aktuella tidsperioden. Andelen

ökade från cirka 10 % 1950 till 34 % 1985. Denna utveckling är

likartad rikets.

Utförliga tabeller över näringsgrenarnas utveckling i Ydre visas

i bilaga 5. I bilaga 6 redovisas utvecklingen beträffande ande-

len sysselsatta inom näringsgrenarna samt förändringen av sys-

selsatta inom näringsgrenarna.
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3.2 Förvärvsintensitetens utveckling

I nedanstående tabell jämförs förvärvsintensiteten 1950 och

1980 i Ydre och i hela riket. Att just 1980 ställs mot 1950 be-

ror på att dessa årtal är jämförbara beträffande de förvärvsar-

betandes ålder och arbetstimmar/vecka. Bristen på jämförbarhet

över tiden är annars ett problem med officiell statistik.

Tabell 2. Förvärvsintensitet (20-w tim/vecka)

Ydre % Riket %
1950 1980 1950 1980

Män 16- år 88 63 86 66

Kv. 16- år 15 35 30 48

Kv. 16-65 år 16 49 34 62

Samtl. 16- år 51 49 58 57

 

Källa: Folkräkningen 1950 och Folk- och bostadsräkningen 1980

Vid en jämförelse av förvärvsintensiteten i Ydre 1950 och 1980

kan man med hjälp av tabellen ovan konstatera att utvecklingen

varit densamma som i riket; männens förvärvsintensitet har mins-

kat och kvinnornas har ökat och sammantaget blir det en liten

minskning. Skillnaden är att den kvinnliga förvärvsintensiteten

varit betydligt lägre i Ydre än i riket. År 1950 var den bara

hälften av rikets och 1980 omkring tre fjärdedelar.

Att Ydres kvinnor hade så låg förvärvsintensitet 1950 har sin

förklaring i den stora andelen sysselsatta inom jordbruket; of-

fentlig statistik tenderar att underskatta kvinnornas arbets-

deltagande i jordbruket. I avsnittet nedan tas det problemet

upp.
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3.2.1 Kvinnorna på arbetsmarknaden

I den officiella statistiken finns en förvärvsarbetande kategori

benämnd "medhjälpande familjemedlem". Till stor del handlar det

om kvinnor sysselsatta inom jordbruket, dvs oftast hustrun till

en jordbrukare.

Generellt för alla Folk- och bostadsräkningar och Folkräkningar

är att de underskattar antalet kvinnor sysselsatta inom jordbru-

ket. Följande citat, hämtat från Folkräkningen 1950 del II, be-

lyser svårigheten med gränsdragningen mellan förvärvsarbetande

och ej förvärvsarbetande familjemedlem:

"Till den förvärvsarbetande befolkningen ha hänförts även perso-

ner, som i egenskap av familjemedlemmar ha till huvudsaklig sys-

selsättning att biträda familjeföreståndaren i dennes yrke och

som yrkesstatistiskt sett brukar benämnas medhjälpande familje-

medlemmar. Risken för oenhetligt bedömande vid avgränsningen av

denna kategori är särskilt stor i fråga om den till jordbruks-

näringen hörande kvinnliga befolkningen, som i regel torde dela

sitt arbete mellan hemsysslor och jordbruksarbete. Överväger det

senare, räknas de såsom medhjälpande familjemedlemmar och ingå

bland den förvärvsarbetande befolkningen; i motsatt fall hänförs

de till gruppen med hemgöromål sysselsatta inom den icke för-

värvsarbetande delen av jordbruksbefolkningen. Dessa avgräns-

ningsprinciper ha tillämpats även i fråga om gifta kvinnor inom

jordbruksnäringen, vilka räknats såsom.medhjälpande familjemed-

lemmar, om hemgöromålen synbarligen åvilat annan hushållsmedlem

. . . . . . . . . ..avgränsningen bygger på självdeklarerande uppgifter

med den risk för oenhetligt bedömande, man därvid har att räkna

O O O O O O O O O O "

En inte allt för vågad gissning är att den övervägande delen

jordbrukshustrur i Ydre 1950 redovisades som ej förvärvsarbe-

tande. De torde ha varit mycket ovanligt att någon annan än hus-

trun skötte hushållsgöromålen på de oftast mycket små Ydregår-â

darna. Det är istället näringsgrenen husligt arbete (hembiträden
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m.fl) som i den officiella statistiken sysselsatte störst andel

kvinnor i Ydre 1950; 29 % (=97 st) mot jordbrukets 21 %. En viss

del av dessa 29 % var dock förmodligen sysselsatta på de största

Ydre-gårdarna. Här återfinns således en okänd andel som egent-

ligen var verksam inom jordbruket.

Bland övriga näringsgrenar är det bara den offentliga förvalt-

ningen och andra tjänster som sysselsatte något nämnvärt antal

kvinnor 1950.

1985 var situationen helt annorlunda. Husligt arbete existerade

inte längre som näringsgren. Istället var det den offentliga

förvaltningen och andra tjänster som sysselsatte mer än hälften

av Ydres förvärvsarbetande kvinnor. Jordbruket med binäringar

och tillverkningsindustrin sysselsatte omkring 15 % vardera.

Det bodde färre kvinnor i Ydre 1985 än 1950. Trots detta fanns

det 1985 mer än 500 fler förvärvsarbetande Ydre-kvinnor jämfört

med 1950. Detta innebär en ökning med ungefär 160 %. Den kvinn-

liga förvärvsintensiteten har alltså ökat mycket kraftigt. Två

olika faktorer torde ha möjliggjort denna kvinnliga expansion på

arbetsmarknaden. Det är för det första utbyggnaden av den of-

fentliga sektorn, vilket har skapat arbetstillfällen för främst

kvinnorna. För det andra är det bilens utveckling från lyxvara

till bruksvara. Det senare berörs i avsnitt 4.4.

I bilaga 7 visas en tabell över kvinnornas näringsgrenstillhö-

righet i Ydre 1950 och 1985 och som jämförelse även i riket.
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4 RESOR.MELLAN BOSTAD OCH ARBETE

4.1 Resrelationer

Före bilismens epok var det ovanligt att bostaden och arbets-

platsen låg på olika orter, särskilt i en kommun som Ydre med

stor andel jordbruksbefolkning. 1990 var det tvärtom mycket

vanligt.

Enligt vår enkätundersökning reste ett litet fåtal Ydre-bor från

glesbygden till den närmaste tätorten för att arbeta år 1950. Av

totalt 29 förvärvsarbetande i enkäten var 14 jordbrukare som

bodde och arbetade på samma plats. Av övriga var det endast tre

som inte bodde och arbetade på samma ort. Inte någon arbetade

utanför kommunen.

I enkätundersökningen för år 1990 arbetade 54 % av de förvärvs-

arbetande Ydre-borna i den egna kommunen och ett litet fåtal,

4 %, arbetade varierande i och utanför Ydre. I tabell 3 på nästa

sida redovisas bostads- respektive arbetsorter för dessa perso-

ner. På grund av att underlaget är litet redovisas det aktuella

antalet enkätbesvarare istället för procentandelarna.
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Tabell 3. Bostads- och arbetsplatslåge för förvärvsarbetande Ydre-bor som.arbetade i Ydre kommun är 1990 enligt
enkätundersökning av 92 personer av totalt cirka 1300.

 

Arb.plats Österbymo Hestra Rydsnäs Asby G L E S B Y G D S 0 M R. Varierande SUMMA
Bostad SO SV 0 V N inom Ydre i/utom Ydre
Omr. 1 *

Österbymo 24 1 3 2 30
Omr. 2

Hestra 1 5 1 2 9
Omr. 3
Rydsnäs 3 2 5
Omr. 4

Asby 2 3 1 1 7
Omr. 5
Glesb. SydOst 2 1 3
Omr. 6
Glesb. Sdeäst 2 1 1 1 1 6
Omr. 7

Glesb. Ost 2 2 1 5
Omr. 8

Glesb. Väst 2 3 5
Omr. 9
Glesb. Norr 2 1 14 4 21
Okänd

Glesbygd 1 1

SUMMA 38 6 5 3 1 1 2 3 15 11 7 =92

Källa: Enkätundersökning.

1
0



11

Inte mindre än 42 %, 66 st, av de förvärvsarbetande Ydre-borna i

enkäten arbetade således uteslutande i annan kommun än hemkom-

munen. Hur dessa fördelar sig på olika kommuner redovisas i ta-

bellen nedan. Tabellens 66 personer utgör ungefär 9 % av det

totala antal Ydre-bor som 1990 arbetade utanför den egna kommun-

en.

Tabell 4. Förvärvsarbetande Ydre-bor arbetande i annan kommun

än hemkommunen år 1990 enligt enkätundersökning av 66
personer.

Förvärvskommun Antal deltagare i enkätundersökningen

Tranås 42

Eksjö 14

Kinda 2

Aneby 1

Nässjö 1

Varierande olika kommuner 6

Summa: 66

 

Källa: Enkätundersökning

Med hjälp av tabell 3 och 4 kan man bl.a få fram följande in-

tressanta fakta för 1990 (som man dock skall vara försiktigmed

att överföra som det absolut sanna för Ydre kommun): Nästan 60 %

arbetade på annan plats än bostadsorten, drygt 40 % pendlade

till annan kommun, mer än en fjärdedel av de förvärvsarbetande

arbetade i Tranås, i centralorten Österbymo arbetade knappt en

fjärdedel och en lika stor andel arbetade i glesbygden.

Att Tranås är en så dominerande utpendlingskommun för de för-

värvsarbetande i Ydre, kan åtminstone till viss del förklaras av

att Ydres numera näst största tätort Hestra (se tabell 1) helt

år orienterad mot Tranås. Från att ha varit en liten by med

några få hus växte den hastigt i början av 1970-talet, vilket

till stor del berodde på att utflyttade Tranås-bor byggde villor
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i Hestra. Följaktligen arbetade nästan 60 % av de enkätdeltagan-

de och förvärvsarbetande Hestra-borna i Tranås.

Pendlingen över kommungräns tog fart under slutet av 1960-talet.

Den stora ökningen därav inträffade under första hälften av

1970-talet. Därefter har pendlingen ökat i mindre omfattning.

Detta förhållande gäller såväl för Ydre kommun som för hela ri-

ket och åskådliggörs i nedanstående tabell.

Tabell 5. Procent av totala antalet förvärvsarbetande som pend-
lade över kommungräns (kommunblocksgräns).

1960 1965 1970 1975 1980 1985

 

Ydre kommun 7,4 9,5 16,1 24,9 26,2 30,7

Riket 10,9 14,3 18,7 19,9 21,8

Källor: Folkräkningen 1960 samt Folk- och bostadsräkningarna

1965, 1970, 1975, 1980 och 1985.

Procentsatserna i tabellen gäller 1960-70 för förvärvsarbetande

20 timmar eller mer i veckan och 1975-85 för förvärvsarbetande 1

timme eller mer.

För riket skall nämnas att procentandelarna 1965 och 1970 gäller

pendling över dåvarande kommunblocksgränser. Kommunblocken bil-

dades 1962 och ledde fram till den nuvarande kommunindelningen

1974. 1960 fanns en stor mängd små kommuner, varför någon jäm-

förbar procentsats inte kan redovisas för detta årtal.

Att Ydre är en typisk utpendlingskommun framgår, när den för-

värvsarbetande dagbefolkningen relateras till den förvärvsarbe-

tande nattbefolkningen. Den senare utgörs av alla förvärvsarbe-

tande personer, som bor i kommunen. På motsvarande sätt utgör

den förvärvsarbetande dagbefolkningen samtliga förvärvsarbetande

personer som befinner sig i kommunen på dagen, dvs arbetar i

kommunen (oavsett bostadskommun).
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I takt med den ökande utpendlingen har således Ydres dagbefolk-

ning i förhållande till nattbefolkning minskat. 1960 och 1965

var andelen 95 %, 1970 89 %, 1975 80 % samt 1980 och 1985 75 %.

Den Ökade utpendlingen i början av 1970-talet sammanföll med en

uppbromsning av befolkningsminskningen i kommunen. Istället för

att flytta till orter utanför kommunen där arbetstillfällena

fanns valde Ydre-borna att bo kvar och pendla. Dessutom växte

Hestra, med i huvudsak inflyttad befolkning från Tranås, på någ-

ra få år från "ingenting" till Ydres näst största tätort med

närmare 400 invånare 1975.

4.1.1 Kvinnornas resrelationer

Bostads- och arbetsorter för Ydres förvärvsarbetande, kvinnor

som arbetade i hemkommunen helt eller delvis 1990 enligt enkät-

undersökningen, visas i tabell 6 på nästa sida. I likhet med re-

sultatet för samtliga förvärvsarbetande i Ydre (tabell 3) redo-

visas det antal enkätdeltagare, som bodde respektive arbetade på

de olika platserna.
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Tabell 6. Bostads- och arbetsplatsläge för förvärvsarbetande Ydre-kvinnor som arbetade i Ydre kommun är 1990
enligt enkätundersökning av 44 kvinnor av totalt cirka 500.

 

Arb.plats Österbymo Hestra Rydsnäs Asby G L E S B Y G D 8 0 M R. Varierande SUMMA
Bostad . SO SV 0 V N inom Ydre i/utom Ydre
Omr. 1

Österbymo 14 14
Omr. 2

Hestra 1 1 1 1 4

Omr. 3

Rydsnäs 2 1 3
Omr. 4

Asby 2 1 3
Omr. 5

Glesb. SydOst 2 1 3
Omr. 6

Glesb. Sdeäst 2 1 1 4
Omr. 7

Glesb. Ost 2 2

Omr. 8

Glesb. Väst 1 1 2

Omr. 9

Gles. Norr 2 1 2 3 1 9

 

SUMMA 25 2 3 1 1 2 1 2 5 2 =44

Källa: Enkätundersökning

1
4
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Knappt 40 %, 27 st, av de förvärvsarbetande Ydre-kvinnor som

deltog i enkäten, arbetade 1990 i annan kommun än hemkommunen.

Även bland kvinnorna dominerade Tranås som utpendlingskommun,

vilket framgår av tabellen nedan. De 27 kvinnorna i tabellen ut-

gör omkring 9 % av samtliga förvärvsarbetande kvinnor, som 1990

arbetade utanför kommunen.

Tabell 7. Förvärvsarbetande Ydre-kvinnor arbetande i annan kom-

mun än hemkommunen år 1990 enligt enkätundersökning
av 27 kvinnor.

Förvårvskommun Antal deltagare i enkätundersökningen

Tranås 17

Eksjö 9

Kinda 1

Summa: 27

 

Källa: Enkätundersökning

Med hjälp av tabell 6 och 7 kan vi konstatera att kvinnorna inte

skiljer sig nämnvärt från männen beträffande arbetsorter. Såle-

des arbetade 60 % på annan ort än bostadsorten, knappt 40 % ar-

betade i annan kommun och cirka en fjärdel arbetade i Tranås.

En skillnad är dock att en större andel kvinnor än män (35 % för

kvinnor respektive 23 % för män och kvinnor tillsammans) arbeta-

de i Österbymo och en mindre andel (17 % för kvinnor respektive

24 % för män och kvinnor tillsammans) arbetade i glesbygden.

Detta kunde naturligtvis bero på stora andelsskillnader i bo-

stadsorter för män och kvinnor bland enkätbesvararna, men så är

inte fallet.
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4.2 Resavstånd

1950 var cirka 50 % av de förvärvsarbetande i Ydre sysselsatta

inom jordbruket. Detta innebar, med något undantag, att man

bodde och arbetade på samma plats. Eftersom de förvärvsarbetande

i den andra hälften också oftast bodde och arbetade på samma ort

hade inte heller de särskilt långt till arbetet, oftast inte

mer än någon eller några kilometer. Det längsta avståndet någon

hade till arbetet bland dem som besvarade enkäten gällande 1950

var 12 km.

Eftersom bilinnehavet var lågt och kollektivtrafiken gles var

det en omöjlighet att ha lång resväg till arbetet. I tabellen

nedan jämförs resavståndet för de förvärvsarbetande 1950 respek-

tive 1990.

Tabell 8. Resavstånd till arbetet, Ydre kommun (km)

1950 1990

Medelavstånd 1 (3 exkl. jordbr.) 16 (18 exkl. jordbr.)

Medianavstånd 0 10 (12 exkl. jordbr.)

 

Källa: Enkätundersökningar

Olika kategorier som inte fanns eller var ovanliga 1950 har

tillkommit 1990 och komplicerar uträkningarna av 1990 års res-

avstånd. En sådan kategori är t.ex veckopendlarna, dvs personer

som under veckorna bor och arbetar i annan kommun och endast i

samband med helgen reser till bostaden. En annan kategori är de

som inte har någon fast arbetsplats, utan som med bil reser och

utför sitt arbete på olika platser. Somliga av dessa återvänder

alltid till bostaden efter arbetets slut, andra gör det ibland

och andra kanske bara till helgen. Exempel på sådana är montö-

rer, försäljare och personer verksamma inom hemtjänsten. En yt-

terligare kategori har en arbetsplats som skiftar över tiden,

t.eX byggnadsarbetare.
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För de nu nämnda kategorierna har ganska grova uppskattningar

och antaganden måst göras för att få fram varje persons medel-

avstånd till arbetsplatsen.

4.3 Fârdsâtt

Åren 1950 och 1990 skiljer sig naturligtvis mycket från varandra

beträffande färdsätt till arbetet. Jordbrukarna som var dendo-

minerande yrkesgruppen 1950, hade oftast bara att gå mellan bo-

ningshuset och ladugården för att vara på sin förvärvsplats. Av

detta följer att gång var det vanligaste färdsättet 1950. Bilen

var sällsynt och således ett ovanligt färdmedel. Kollektivtra-

fiken (i Ydre endast busstrafik) var gles och långsam. Ofta var

cykeln det enda alternativet till att gå.

1990 var bilen det klart vanligaste färdsättet till arbetet i

Ydre. Jordbruksandelen, och därmed även andelen gående, var li-

ten.

I tabell 9 jämförs de båda åren.

Tabell 9. Färdmedel till arbetet, Ydre kommun (%)

1950 1990

tot. exkl. lantbr. tot. exkl. lantbr.

Gång 58,6 33,3 16,5 9,4

Cykel 31,0 46,7 11,4 12,2

Bil 6,9 13,3 61,4 66,9

Buss - - 10,8 11,5

Moped 3,4 6,7 - -

 

Källa: Enkätundersökningar
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4.3.1 Kvinnornas färdsätt

 

1950 var det främst inom jordbruket som Ydres kvinnor var verk-

samma och då var det gång och i något fall cykel som var färd-

sättet vid arbetsresor.

I tabell 10 särredovisas kvinnornas färdsätt 1990. Om vi jämför

denna tabell med tabell 9 ovan för både män och kvinnor, kan vi

se att det inte finns några tydliga särdrag i kvinnornas val av

färdmedel; procentandelarna är ganska likartade.

Tabell 10. Kvinnornas färdmedel till arbetet 1990, Ydre kzn (%)

 

Tot. Exkl. jordbr.

Gång 18,3 12,1

Cykel 11,3 12,1

Bil 60,6 65,2

Buss 9,9 10,6

 

Källa: Enkätundersökning

4.4 Bilens roll för resorna mellan bostad och arbete

För en glesbygdskommun som Ydre är bilen i det närmaste oumbär-

lig. Den kollektiva busstrafiken kan inte täcka alla arbetspend-

lares behov. Särskilt inte när kommunen, som Ydre, är glest be-

folkad och ytmässigt ganska stor. Genom att det numera är ovan-

ligt att bostads- och arbetsplats sammanfaller, har behovet att

resa ökat.

Att bilinnehavet är högre i Ydre än i riket kan man utläsa ur

tabellen på nästa sida. Som synes är inte procentandelarna helt

jämförbara; rikets andelar är från 1983 och Ydres från 1990.

Förmodligen var rikets bilinnehav något högre 1990 än 1983.

Notabelt är också att bilinnehavet är betydligt högre i Ydres

glesbygd än tätort. I glesbygden tillhör som synes över hälften
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av den vuxna befolkningen (pensionärerna exkluderade) flerbils-

hushåll.

Tabell ll. Andel individer 18-65 år i hushåll utan bil, i en-
bilshushåll och flerbilshushåll, (%)

 

Ydre tätort Ydre glesb. Riket

1990 1990 1983

0 st bilar 0 1 21

1 st bil 68 45 65

2 st bilar el. fler 32 54 14

 

Källa: Enkätundersökning och Levnadsförhållanden, rapport nr 44

1985

Utan bilismens expansion kan man fråga sigvad Ydre, med mer än

1/3 av den förvärvsarbetande befolkningen pendlande till annan

kommun, varit idag. Expansionen har t.ex förmodligen till en

icke oväsentlig del möjliggjort den stora ökningen av Ydre-kvin-

nornas förvärvsintensitet 1950-85.
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5 SAMMANFATTANDE RESULTAT

Som framgått har mycket hänt med befolkningen och sysselsätt-

ningen i Ydre sedan 1950. Glesbygdens befolkning har minskat med

nästan 60 %, från ungefär 5300 till 2200. Tätortsbefolkningen

däremot har ökat från ungefär 900 till 2100 personer. Det är en

Ökning med mer än 130 %. Den totala befolkningen i Ydre kommun

har alltså minskat med 30 % sedan 1950. Denna negativa befolk-

ningsutveckling bromsades dock upp i början av 1970-talet. Sedan

dess har befolkningen totalt sett varit i det närmaste oföränd-

rad. Glesbygdsbefolkningen har fortsatt att minska medan befolk-

ningen i tätorterna har ökat.

Den stora förändring som skett på arbetsmarknaden är att den

kvinnliga förvärvsintensiteten mer än fördubblats. Antalsmässigt

är det frågan om en tredubbling (Återigen skall emellertid var-

nas för den underskattning av det verkliga antalet förvärvsarbe-

tande kvinnor som officiell statistik gör). Från att ha arbetat

inom jordbruket är Ydres kvinnor numera främst sysselsatta inom

den offentliga sektorn.

Männens deltagande på arbetsmarknaden har minskat både andels-

och antalsmässigt.

1950 hade de förvärvsarbetande i Ydre oftast väldigt nära till

arbetet. Eftersom jordbruket sysselsatte många var det vanligt

att bostads- och arbetsplats sammanföll. Av detta följer att

gång var det vanligaste färdsättet 1950.

Situationen var helt förändrad 1990. Då var det mycket vanligt

att man hade långt till arbetsplatsen; ofta låg denutanför kom-

munen (vanligaste utpendlingskommun var Tranås). Bilen hade då

övertagit rollen som vanligaste färdsätt till arbetet.
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1 (l)

Glesbygdsbefolkningens andel av den totala befolkningen

 

Ydre Riket

1950 86 % 34 %

1980 55 % 17 %

1989 51 % 16 %

 

Källa: Folkräkningen 1950, Folk- och bostadsräkningen 1980 samt

upplysning från Ydre kommun.

Glesbygdsbefolkningens procentuella minskning 1950-80

Ydre : 59 % (från 5313 till 2174)

Riket: 41 % (från 2,38 milj. till 1,41 milj.)

 

Källa: Folkräkningen 1950 och Folk- och bostadsräkningen 1980.

Tâtortsbefolkningens procentuella ökning 1950-80

Ydre : 139 % (från 880 till 2106)

Riket: 48 % (från 4,66 milj. till 6,91 milj.)

 

Källa: Folkräkningen 1950 och Folk- och bostadsräkningen 1980.
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Sid 1 (1)

Ydre kommun med områdesinde1ning
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BILAGA 3

a»
Vä -øcll Trafik-:äiiif .9
hanhund

1990-06-12

Statens väg- och trafikinstitut (VTI) i Linköping bedriver ett

forskningsprojekt om bilismen och arbetsmarknaden i glesbygd.

Ydre kommun har blivit utvald att exemplifiera en glesbygdskom-

mun. Vi skall försöka kartlägga sysselsättningen och resandet

till och från arbetet i Ydre kommun.

Du har genom ett slumpmässigt urval ur länsstyrelsens adressre-

gister blivit utvald att ingå i undersökningen.

Vi vore mycket tacksamma om Du ville hjälpa oss i vår uppgift

genom att fylla i enkäten, stoppa den i det bifogade, portofria

svarskuvertet och skicka detta till oss snarast.

Ditt svar kommer att behandlas fullständigt anonymt. Undersök-

ningsresultatet kommer endast att redovisas i form av tabeller

och diagram och inga uppgifter kommer att vara möjliga att kopp-

la till Dig. Om Du av någon anledning ändå inte vill medverka

vore det bra, om Du ville skicka in enkäten blank.

Det påskrivna numret används endast för att pricka av de inkomna

svaren så att påminnelse inte skickas till dem som redan svarat.

Ring gärna om Du undrar över något. Tack på förhand.

Vänliga hälsningar

Stefan Grudemo Mikael Lundberg

tel. VTI direkt 013-20 42 93 tel. VTI direkt 013-20 41 78
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2 (4)

FRÅGEFORMULÄR

Din ålder: . . . . . . . . . . ..år

Man Kvinna

Hushållsmedlemmar: . . . . . . ..st., varav . . . . . . ..st. är under 18 år.

1,a Har Du körkort? Ja Nej

b Hur ofta kär Du bil?

i
Varje dag

Mer sällan

AldrigV
T
I
-
T
W

 

2. Hur många bilar har Ditt hushåll tillgång till?

(Dvs. äger bil eller disponerar tjänstebil för privat bruk.)

0 st.

1 st.

2 st.

 

  

3 st. eller fler
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3 (4)

3. Var i Ydre kommun bor Du? (Svara med den tätort, by, gård

etc. Din bostad är belägen.)

4.a Var arbetar/studerar Du? (Stryk det som ej gäller. Svara med

den tätort, by, gård etc. Din arbets-/studieplats är belägen.)

b Ligger Din arbets-/studieplats i Ydre kommun?

    

Ja Nej, i . . . . . . . . . . . . . . . . . ..kommun

 

5.a Hur färdas Du till arbetet/studierna?

(Om Ditt färdsätt varierar över tiden, rangordna färdsätten

1,2,3.....där 1 representerar det oftast användna)

  

 

Bil, som förare

Bil, som passagerare

 

Buss

Cykel

 

 

Gång

  

 

Annat färdsätt, nämligen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
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4 (4)

b Skulle Du kunna färdas på något annat sätt till arbetet/stu-

dierna än på det/de sätt Du svarat i 5.a?

[:]|Ja, det skulle också vara möjligt att färdas . . . . . . ..

  

6. Hur långt är det till Ditt arbete/Dina studier? (enkel resa)

. . . . . . . . ..kilometer

Om Du har något Du vill tillägga går det bra att göra det här

nedan.

Tack för Din medverkan.
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l (4)41h .. .
wVag-och Trafik-

Institutet

Bästa Ydre-bo !

Vi arbetar på Statens väg- och trafikinstitut (VTI) i Linköping.

För närvarande håller vi på med forskningsprojekt om resandets

och arbetsmarknadens utveckling i glesbygden. Vi har valt att

studera Ydre kommun, som ju är en typisk glesbygdskommun.

Vi är intresserade av att se hur man reste förr. Därför vänder vi

oss till Dig som kanske har arbetat och verkat allt sedan 1950-

talet och kanske ännu tidigare. Just Du har blivit slumpmässigt

utvald ur länsstyrelsens adresslista.

Vi vore mycket tacksamma om Du noga ville läsa igenom och fylla i

den enkät som följer med detta brev. Om Du har problem med att

fylla i enkäten eller om det är något annat som är oklart är Du

välkommen att ringa oss och fråga. Våra namn och telefonnummer

finns här nedan.

När Du fyllt i enkäten är det bara att lägga den i det bifogade

svarskuvertet och posta det. Något frimärke behövs inte.

Vi tackar på förhand och ser fram emot att mottaga den ifyllda

enkäten. Med den kommer Du att vara oss till hjälp i vårt arbete.

Med vänliga hälsningar

Stefan Grudemo Michael Lundberg

tel. VTI direkt 013-20 42 93 tel. VTI direkt 013-20 41 78
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2 (4)

FRÅGEFORMULÄR

Ålder: . . . . . . . . . . ..år

 

  

. lMan Kvinna

 

1. Om Du var bosatt i Ydre under åren 1945 till 1965, ange under

 

vilka år och var i Ydre bostaden var belägen.

(Du behöver alltså bara ange de bostäder som var belägna i

Ydre. Svara med den tätort, by, gård e.dyl. där bostaden var

belägen, dvs flyttning inom en tätort behöver ej anges.)

 

Tidsperiod Bostadens belägenhet

 

19....-19.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

19....-19.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

19....-l9.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

19....-19.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

19....-l9.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

19....-19.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

19....-19.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

VTI MEDDELANDE 647
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2. Om Du förvärvsarbetade i Ydre under åren 1945 till 1965, ange

för varje arbeteunder vilka är Du arbetadedär, var i Ydre

arbetsplatsen var belägen och hur Du färdades till arbetet ?

(Du behöver alltså bara ange de arbeten som var belägna i Ydre)

 

Tidsperiod

19....

19...

19...

19...

19...

19....

19...

19....

19...

19....

3. Har Du körkort?

VTI MEDDELANDE 647

-19....

.-19....

.-19....

.-19....

.-19....

-19....

.-19....

.-19....

-19....

Arbetsplatsens

belägenhet

Huvudsakligt färdsätt

(t.ex buss, cykel etc.)

O C O O O O O O O i O O O O O O O O O O O O O O O l O O O O O O O O C O O O 0 O O O

i O l O O I O O O O O O O O I O C C I O C O O O Q O O O O O O O O O O O I i O O O O

i O O O O O l O O O i O O O O O O O O O O O O O O O O O O C O O O O O I O O O O O O

 

  

Ja, sedan 19....

  

 

Nej
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4. Hade Du eller någon annan i Ditt hushåll hål någon gång under

åren 1945 till 1965 ?

  

Användes bilen för resor till

Under dessa perioder arbetet? Om svaret är ja, av vem?

fanns bil i hushållet (sätt ett X för det rätta)

Mig själv Maken/makan Någon annan

  

 

 

 

  

 

 

        

   

 

   

   

 

  

 

 

 

 

  

   

19....-19.... __-

19....-19...

19....-19.... T" __

19....-19....

19....-19.... Å[:] (__I ___I

19....-19.... __-

 

  

 

 

 

 

Om det är något Du vill tillägga går det bra att göra det här

nedan eller på baksidan.

Tack för Din medverkan.

VTI MEDDELANDE 647
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Näringsgrenarnas utveckling, sysselsatta* Ydre kommun (nattbefolkning, dvs förv.arbetande bosatta i Ydre)
Jordbruk Skogsbruk Tillv.ind. E1, värme, Byggn.- Samfärd. Handel, Bank, förs. Off. förv. Ej spec. Samtl.

mm mm vatten mm verks. post,tel rest,hot. uppdrag & tjänst. verks. när.gr

ant. % ant. % ant. % ant. % ant. % ant. % ant. % ant. % ant. % ant.

1985 m 338 29 325 28 19 2 115 10 68 6 66 6 24 2 157 14 50

kv 129 15 ingår i 111 13 - - 5 1 19 2 87 10 28 3 446 52 30

tot 467 23 jordbr. 436 22 19 1 120 6 87 4 153 8 52 3 603 30 80

dock

1980 m 361 31 redovisas 338 29 23 2 138 12 62 65 6 23 148 13 1158

kv 154 20 tot. åt- 108 14 1 0,1 14 2 18 2 74 10 31 4 363 48 ingår 763

tot 515 27 skilt 446 23 24 1 152 8 80 4 139 7 54 3 511 27 1950-80 i 1921
1950-70 Off. fÖrV.

1970 m 454 39 302 26 ingår 173 15 57 5 66 6 14 1 109 9 & tjänster 1175

kV 157 37 43 10 1960-70 i 2 0,5 10 2 51 12 11 3 154 36 428

tot 469 29 142 9 345 22 tillverk.- 175 11 67 4 117 7 25 2 263 16 1603

antal

1162

855

2017

Ö
P
Q
'
V
'
W

NL
O

industri

1960 m 903 56 359 22 158 10 75 5 90 5 ingår 74 5 1436

kv** 34 11 31 10 - - 36 12 47 15 1950-60 1 162 52 310

tot 770 39 166 8 390 20 158 8 111 6 137 7 handel, 231 12 1964

restaur.,

1950 m 1244 61 347 17 10 0,5 163 8 101 5 109 5 hotell 62 3 2036

kv 69 21 21 6 - - - - 38 12 33 10 169 51 330

tot 1184 50 129 5 368 16 10 0,4 163 7 139 6 142 6 231 10 2366
Källa: Folkräkningen 1950 och 1960, Folk- och bostadsräkningen 1970, 1980 och 1985.

*Som sysselsatta räknades 1950-70 alla som arbetade 20 tim. el. mer/vecka, 1980 alla som arbetade 1 tim. el. mer/vecka och
1985 alla som hade en inkomst på mer än 200 kr/mån. Detta gör att 1980 och 1985 års siffror är något överskattade jämfört
med övriga års.

**Medhjälpande kvinnor i jordbruket underskattades kraftigt i folkräkningen 1960.
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Nåringsgrenarnas utveckling, sysselsatta* Ydre kommun (dagbefolkning, dvs förv.arb. i Ydre, oavsett bostadskommun)

 

'1960 m

Jordbruk Skogsbruk Tillv.ind.

mm vatten mm

ant. % ant. % ant. %

El, värme, Byggn.- Samfärd.

verks.

ant. %

post,tel

ant. %

1985 m 310 35 213 24 16 2 85 10 38 4 33

kv 126 20 ingår 79 12 - - 3 0,5 11 2 46

tot 436 29 1980-85 i 291 19 16 1 88 6 49 3 79

jordbruk

1980 m

kv

tot 454 35 288 22 5 0,5 124 10 44 3 68

1970 m

kv

tot 472 33 148 10 286 20 ingår 142 10 55 4 94

1960-70 i

tillv.ind.

kv

tot 771 41 169 9 340 18 138 7 108 6 133

Handel,

rest,hot.

ant. % ant. %

Bank, förs. Off. förv. Ej spec.

uppdrag

ant.

16

13

29

26

17

ingår

%

1960 i

handel etc 208

& tjänst.

ant.

117

328

445

277

212

%

13

52

29

22

15

11

Samtl.

verks. när.gr

ant. % antal

49

30

79

k!) 877

636

1513

L
O
L
?
)

870

ingår 416

1960-80 1 1286

off. förv.
& tjänster 1068

358

1426

1578

289

1867

 

Källa: Folkräkningen 1960 och Folk- och bostadsräkningen 1970, 1980 och 1985.
*Som sysselsatta räknades 1960 och 1970 alla som arbetade 20 tim. el. mer/vecka, 1980 alla som arbetade 1 tim. el mer/vecka
och 1985 alla som hade en inkomst på mer än 200 kr/mån. Detta gör att-1980 och 1985 års siffror är något överskattade jäm-
fört med 1960 och 1970 års.
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Sysselsatta inom näringsgrenarna i Ydre k:n och riket, procentuell andel av tot. antal förv.arbetande (nattbefolkn.)

 

Jordbruk,skogsbruk Tillverkn.industri

Ydre

1985

1980

1970

1960

1950

23

27

38

47

55

mm mm

Riket Ydre

5 23

6 24

8 22

14 20

20 16

23

25

30

35

33

Riket Ydre Riket

W
W
W
K
O
K
O

Riket

l
\
[
\
f
\
l
\
C
O

Byggnadsverksamhet Samfärdsel, post

tele

Ydre

Handel,

hotell,bank,förs mm tjänster, ospec.

RiketYdre Riket

11 20

10 21

9 19

7 15

6 16

restaurant Offentlig förvaltn

Ydre

34

27

16

12

10

40

34

25

20

16

 

Källa: Folkräkningen 1950 och 1960 samt Folk- och bostadsräkningen 1970, 1980 och 1985.

Förändring av sysselsatta inom näringsgrenarna 1950-80, bosatta i Ydre kzn ochriket, procent (och absoluta tal).

 

Jordbruk, skogsbruk
mm

Ydre

-61 (-798)

Riket

-67

Tillverkn.industri

mm

Ydre Riket

+24 (+92) -4

Byggnadsverksamhet

Ydre

-7 ('11)

Riket

+10

Samfärdsel, post,
tele

Ydre

-42 ('59)

Riket

+7

Handel,

hotell,bank,förs. mm

Ydre

+36

restaurant,

Riket

(+51) +59

Offentlig förvaltn,
tjänster, ospec.
Ydre

+121 (+280)

Riket

+160

 

Källa: Folkräkningen 1960 och Folk- och bostadsräkningen 1980.
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Förvärvsarbetande* kvinnor inom näringsgrenarna, bosatta i Ydre kzn och riket.

 

Jordbruk, Tillverkn.ind.
skogsbr. mm mm
antal % antal %

Samtl.
när.gr.
antal

Samfärdsel,

post, tele
antal %

Handel,rest,hot. Offentl. förv.,
bank,förs ,uppdr. tjänst., ospec.
antal % antal %

Byggnadsverk-
samhet

antal %

Husligt arb.

antal %
Ydre

1985 129 15 111 13 5 1 19 2 115 13 476 56 - - 855
1950 69 21 21 6 - - 38 12 33 10 72 22 97 29 330

Riket

1985 3 12 1 4 21 51 -
1950 7 26 0,5 5 27 23 12

 

Källa: Folkräkningen 1950 och Folk- och bostadsräkningen 1985.
*Som förvärvsarbetande räknades 1950 alla som arbetade 20 tim. el. mer/vecka och 1985 alla som hade en inkomst på mer än
200 kr/mån. Detta gör att 1985 års siffror är något Överskattade jämfört med 1950 års.
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