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Abstract 

Even thou the decline of child mortality in Sweden was a major factor during the 

demographic transition and that it caused a higher competition of resources in the society. 

There has been none research of the socioeconomic differences in child mortality in Umeå 

and Skellefteå in Sweden 1880–1950. This period was also characterized by processes such as 

the induztrialisation, urbanization and the development of the Swedish welfare state. Which 

should make it an even more interesting time to study socioeconomic differences in child 

mortality. The objective in this study was to examine socioeconomic differences in child 

mortality dependent of the father or mothers socioeconomic position in the society. The 

methods used was Kaplan-Meier survival analysis to investigate the chance of 179 406 

children to survive until five years of age dependent of their fathers and mothers 

socioeconomic position in Umeå and Skellefteå in Sweden 1880–1950. The analysis show 

that the socioeconomic position of the parents had a statistical significance for the childrens 

survival during 1920 to 1950 in Umeå Skellefteå. The fathers socioeconomic position did also 

have statistical significance for the childrens survival during 1900–1920. However there was 

no statistical significance to be found for the mothers during the same period 1900–1920. 

There were also no statistical significance to be found between the parents socioeconomic 

position and childrens survival during1880–1900. The conclusions drawn is that more 

research can be done by using Cox regressions to analyze the differences in impact of the 

fathers and mothers socioeconomic position on the childrens survival. But also to analyze the 

impact of illegitimacy, legitimacy and intervals on the childrens survival during this period.  
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1. Inledning 

Vid mitten av 1750-talet dog vart femte barn före ett års ålder i Sverige och samhället 

karaktäriserades av höga födelsetal och höga dödstal.1 Vid början av 1800-talet börjar främst 

barndödligheten att sjunka samtidigt som födelsetalen fortfarande är höga. Vilket resulterar i 

en befolkningsökning om ca 1 procent per år samt att befolkningen fördubblades under 

århundradet.2 Vid sekelskiftet 1900 så hade spädbarnsdödligheten halverats jämfört med 

förhållanden vid 1800-talets början och trots detta dog ca ett barn av tio under sitt första 

levnadsår.3  

 

Från 1880-talet började födelsetalen att minska kraftigt från i genomsnitt sex barn per kvinna 

till strax under två barn per kvinna vid 1930-talet. Även om födelsetalen minskar under 1900-

talet så skaffar de stora födelsekohorterna från 1800-talets senare del egna barn och även om 

dessa var mycket färre än i tidigare generationer bidrar denna demografiska tröghet i 

kombination med fortsatt ökad medellivslängd till fortsatt kraftig befolkningsökning in på 

1950-talet. Mellan 1900 och 1950 ökar Sveriges befolkning från 5 till 7 miljoner vilket 

motsvarar en ökning på 37%.45 Befolkningsökningen drevs alltså av kraftigt fallande 

dödlighet och under perioden fram till 1900-talet första decennier främst på grund av att 

barndödligheten minskade markant. 2010 så hade Sverige en av världens lägsta nivåer av 

spädbarnsdödligheten som detta år endast var 3 per 1000.6 

 

Trots att nedgången av barndödlighet var den betydande faktorn bakom befolkningsökningen 

under den demografiska transitionen och att den resulterade i en större konkurrens om 

samhällets resurser så har det inte gjorts några studier om hur socioekonomiska förhållanden 

påverkade barnens överlevnadschanser under perioden 1880 till 1950. Tidsperioden 

karaktäriserades även av omfattande strukturomvandlingar som förändrade människornas 

ekonomiska, politiska och sociala villkor så som intensiv industrialisering, urbanisering och 

välfärdsstatens framväxt vilket bör göra tidsperioden extra intressant.7 De historiska studier 

                                                 
1 Duvander, Ann-Zofie & Turunen, Jani (red.). Demografi: befolkningsperspektiv på samhället. Lund: 

Studentlitteratur, 2017. 73. 
2 Duvander & Turunen. Demografi: befolkningsperspektiv på samhället. 28. 
3 Ibid, 73. 
4 Statistics Sweden. Från Folkbrist till En Åldrande Befolkning: Glimtar Ur En Unik Befolkningsstatistik under 

250 år: Fakta Inför 2000-talet. Stockholm: Statistiska centralbyrån (SCB). 1999. 9. 
5 Ibid, 28. 
6 Ibid, 73. 
7 Schön, Lennart. En modern svensk ekonomisk historia: tillväxt och omvandling under två sekel. 3:e upplagan; 

Stockholm, SNS Förlag, 2012. 
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som har undersökt 1800-talets spädbarnsdödlighet visar dock på motsägelsefulla resultat och 

har därför inte kunnat fastställa definitiva samband mellan specifikt spädbarnsdödlighet och 

socioekonomisk position.8 Däremot så poängterar oftast nutida studier vikten av föräldrarnas 

socioekonomiska position för barnens överlevnad.9 Exempelvis så menar Forskarna Jeliffe 

och Williams att den socioekonomiska positionen har större betydelse för barnens överlevnad 

än vad smittosamma sjukdomar har.10  

 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur socioekonomiska skillnader i föräldrarnas bakgrund 

påverkade barnens överlevnadschanser under tidsperioden 1880 fram till året 1950. 

 

1.2 Frågeställningar 

Hur påverkade pappans socioekonomiska position barnets(ns) överlevnadschanser? 

Hur påverkade mammans socioekonomiska position barnets(ns) överlevnadschanser? 

Kan man finna några förändringar över tid i effekten av föräldrarnas socioekonomiska 

bakgrund på barnets(ns) överlevnadschanser? 

 

1.3 Metod 

I studien tillämpas en kvantitativ ansats genom att studera ett barns risk att dö som en 

funktion av tid och föräldrarnas socioekonomiska bakgrund med hjälp av icke-parametrisk 

överlevnadsanalys i termer av Kaplan-Meier estimat av överlevnadsfunktionen.11  

 

I analysen används Kaplan-Meier överlevnadsanalys för att uppskatta barnens 

överlevnadschanser utifrån föräldrarnas socioekonomiska position.12Det är alltså föräldrarnas 

socioekonomiska position som utgör den oberoende variabeln. Den beroende variabeln är 

således incidensen av dödsfall för barn under perioden noll till fem års ålder. Det specifika 

med Kaplan-Meyer överlevnadsanalys är att undersökningskohorten endast observeras under 

                                                 
8 Edvinsson, Sören, Gardarsdottir, Olöf & Thorvaldsen, Gunnar. Infant mortality in the Nordic countries, 1780–

1930. Continuity and Change. Vol. 23 no. 3 (2008): 457-485. 471. 
9 Bergström, Staffan, Lindstrand, Ann, Rosling, Hans, Rubenson, Birgitta, Stenson, Bo, & Tilleskär, Thorkild. 

Global Health: An introductory textbook. Lund, Studentlitteratur AB, 2006. 56–61 och 102–105. 
10 Jeliffe, D B and Williams, D, Mother and child health. Oxford, 1972. 17. 
11 Altman, DG, Bradburn, MJ, Clark, TG. Survival Analysis Part 1: Basic concepts and first analyses. British 

Journal of Cancer. Vol. 89. (2003): 232–238. 
12 Altman, Bradburn & Clark. Survival Analysis Part 1: Basic concepts and first analyses. British Journal of 

Cancer. Vol. 89. (2003): 232–238. 
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tidsperioden som den är utsatt för risken att uppleva händelsen som studeras. I den här studien 

utgör barnets första fem år vid livet riskzonen. Efter att barnet fyller fem år så censureras 

barnet och har då alltså överlevt undersökningsperioden och är därför inte längre under 

observation i studien. Överlevnadsuppskattningen sker utifrån antalet barn som ännu inte 

upplevt händelsen vid tiden t. Risken för att dö betecknas som sannolikheten att ha upplevt 

händelsen vid tid (t). Värdet representeras alltså av barn som har överlevt till tidpunkt t. 

Risken vid t=5 kan uttryckas som proportionen som upplevt händelsen vid observationsslut 

dividerat med de som inte upplevt händelsen. Resultaten redovisas som 

överlevnadsfunktioner som beskriver proportionen som fortfarande är vid liv vid varje given 

tidpunkt under analystiden som i denna undersökning spänner från födelsen tills individen 

antingen dör, når 5 års ålder eller flyttar ut från regionen som observeras vilket som än 

inträffar först. Överlevnadsanalys har fördelen att det kan hantera att individerna observeras 

under olika lång tid och producerar estimat av dödsrisken som är fria från bias förutsatt att 

censureringen är icke-informativ. Med detta menas att händelsen utflyttning inte är 

systematiskt förknippad med risken att barnet dör.13 

 

Den socioekonomiska positionen specificerades genom att klassificera föräldrarnas yrkestitlar 

enligt HISCO klassifikationssystemet för historiska professioner. HISCO koderna kodades 

därefter in i ett socialt stratifikationssystem kallat SOCPO. Stratifikationssystemet utgår ifrån 

begreppen okvalificerad arbetare, halvt kvalificerad arbetare, kvalificerad arbetare, 

medelklassen: bönder, medelklassen och elit.14 

 

1.4 Källmaterial 

Källmaterialet utgörs av databasen POPLINK som baseras på digitaliserat 

kyrkobokföringsmaterial. Databasen är skräddarsydd för att underlätta forskning inom olika 

discipliner och har erhållits från den demografiska databasen vid Umeå universitet.15 

                                                 
13 Fr en mer utförlig diskussion av överlevnadsanalys se t.ex. David W Hosmer and Stanley Lemeshow, Applied 

Survival Analysis: Regression Modeling of Time To Event Data. Wiley Series in Probability and Mathematical 

Statistics. 2nd ed. New York: Wiley. 2008. 
14 Fr mer utförlig information se t.ex. Miles, Andrew & Van de Putte, Bart. A Social Classification Scheme for 

Historical Occupational Data. Historical Methods: A Journal of Quantitative and Interdisciplinary History. Vol. 

38 no. 2 (2005): 61-94 och Van Leeuwen, Marcho H.D., Maas, Ineke & Miles, Andrew. Creating a Historical 

International Standard Classification of Occupations An Exercise in Multinational Interdisciplinary 

Cooperation. Historical Methods: A Journal of Quantitative and Interdisciplinary History. Vol. 34 no. 4 (2004): 

186–197. 
15 CEDAR. Enheten för demografi och åldrandeforskning. 2018. 

    http://www.cedar.umu.se/english/ddb/databases/poplink/ (hämtad 2018-10-21) 
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POPLINK innehåller data från födelse- och dopböcker, kyrkoregister, husförhörslängder, 

flyttningslängder, lysnings- och vigselböcker, död- och begravningsböcker. Datan är 

longitudinell och innehåller exempelvis information om föräldrarnas profession och 

tidpunkten för födsel samt bortgång. Vitala händelser som födslar och dödsfall kan därmed 

studeras för hela befolkningen som vistas inom en församling vid en viss given tidpunkt.16  

 

Källan har 185 578 observationer av barn under tidsperioden 1800–1950 i Umeå- och 

Skellefteåregionen. Av dessa observationer har 3,3% av fallen uteslutits på grund av att 

nödvändig information för någon av föräldrarna saknats. Detta innebär att det totala N-talet 

hos datamaterialet omfattar 179 406 födslar. För undersökningsperioden 1880–1950 

observeras 142 051 barn i Umeå- och Skellefteåregionen.17  

 

1.5 Teoretisk ram 

Det teoretiska ramverk som tillämpas i den här studien är ”A Conceptual Framework on 

Social Determinants of Health” som föreslagits av Orielle Solar och Alec Irwin.18 Teorin visar 

hur sociala, politiska och ekonomiska mekanismer stratifierar människor i olika 

socioekonomiska positioner. Här antas att människans hälsotillstånd samt dess determinanter 

formas och reflekteras av den socioekonomiska positionen. Utifrån sin sociala position erfar 

människan olika nivåer av hälsorelaterad utsatthet samt benägenhet för olika beteenden som 

påverkar hälsan antingen positivt eller negativt.19  

 

Den kontext som människan lever i determinerar i hög grad hälsan. Solar och Irwin definierar 

kontexten som ”alla sociala och politiska mekanismer som genererar, konfigurerar och 

vidmakthåller sociala hierarkier”. Det inkluderar enligt dem politiska institutioner, 

arbetsmarknad, utbildningssystem samt andra kulturella och sociala värden vars inflytande 

har olika effekter beroende på individens sociala klass. De lyfter särskilt fram välfärdsstatens 

transfereringar och tillhandahållandet av institutionaliserad sjukvård som de mest kraftfulla 

                                                 
16 Fr mer information se Westberg et al. A Unique Source for Innovative Longitudinal Research: The POPLINK 

Database. Historical Life Course Studies. Vol 3. 2016. 20-31. 
17 Demografiska databasen, CEDAR, Umeå Universitet. 
18 Solar, Orielle and Irwin, Alec. A conceptual framework for action on the social determinants of health. Social 

Determinants of Health Discussion Paper 2 (Policy and Practice). Geneva: WHO Document Production 

Services, 2010. 
19 Solar, Irwin. A conceptual framework for action on the social determinants of health, 5. 
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kontextuella faktorerna som determinerar hälsa. De politiska aspekterna är viktiga för att 

bygga upp institutioner som kan erbjuda människan utbildning, träning, socialt stöd, aktiv 

arbetsmarknad och sjukvård. Politiken är dock styrd av flera olika intressen som ger 

komplexa konsekvenser i samhället. De politiska aspekterna i ett samhälle har således en stor 

påverkan på de transfereringarna som skapar ojämlikhet/jämlikhet.20  

 

De strukturella mekanismerna (socialt, ekonomiskt och politiskt) genererar i samverkan 

stratifieringen i samhället och definierar därmed den individuella socioekonomiska positionen 

inom hierarkier som ger olika tillgång till resurser, prestige och makt. I teorin så är de 

viktigaste stratifieringsindikatorerna inkomst, social klass, kön, etnicitet, utbildning och 

profession. Dessa stratifieringsmekanismer (sociala, ekonomiska och politiska) kallar Irwin 

och Solar för ”social determinants of health inequities” och påverkar i hög grad vilka 

materiella, psykosociala miljöer som människan lever och vistas i. Dessutom påverkar 

stratifieringsmekanismerna även i hög grad beteende faktorer (nutrition, fysisk aktivitet, 

alkohol, tobak) samt biologiska faktorer.21  

 

Sammantaget kallar Solar och Irwin detta för ett samhälles hälsosystem. Hälsosystemet är 

således ett viktigt verktyg för att mediera de differentiella konsekvenserna av ohälsa i 

människors liv som är en produkt av det samhälle som människan skapat(r).22  

 

I denna studie operationaliseras teorin ”A Conceptual Framework on Social determinants of 

Health” utifrån antagandet att hälsan hos människor är en social produkt av det samhälle som 

de lever i samt att den socioekonomiska positionen avslöjar hälso-jämlikhet likväl som hälso-

ojämlikhet. Professionsbaserad socioekonomisk position anses i teorin kunna reflektera de 

materiella och sociala resurser som är kopplat till professionen. Såsom utbildning, inkomst, 

prestige, tekniska färdigheter, sociala färdigheter, makt och privilegier. Det reflekterar även 

omständigheter såsom möjlighet till att bosätta sig i områden som är mer eller mindre 

hälsodeterminerande. Det reflekterar också tillgången till sjukvård, utbildning, sociala 

nätverk, jobbrelaterad stress, fysiskt krävande arbete eller annan exponering för hälsoskadliga 

eller hälsobefrämjande miljöer.23 

                                                 
20 Ibid, 25–27. 
21 Solar & Irwin (2010). 5f. 
22 Solar, Irwin. A conceptual framework for action on the social determinants of health. 
23 Ibid, 29–32. 
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1.6 Tidigare forskning 

Vad gäller socioekonomiska skillnader i spädbarnsdödligheten under 1900-talets första hälft 

finns enstaka studier. Främst då Einar Rietz studie av socioekonomiska skillnader i 

spädbarnsdödlighet under 1920 i Stockholm. Rietz finner ett tydligt samband mellan 

spädbarnsdödlighet och inkomstnivåer.24 Sundin och Willner beskriver även hur 

klasskillnader påverkar tillgången till kunskap samt attityder mot accepterandet av kunskap. 

Exempelvis nämner de viljan att gå till sjukvården med sjuka barn och att lyssna på de råd 

som gavs kring barnavård och vaccination. Under 1800-talet så var det främst medelklassen 

som var mer villig till att vaccinera sina barn. Arbetarklassen var däremot mer skeptisk till de 

medicinska institutionerna.25 Från och med 1930-talet så började institutioner för gravida och 

barnsjukvård att växa fram och barn föddes allt oftare på dessa institutioner.26 

 

Anders Brändström, Sören Edvinsson och John Rogers har visat att nedgången i 

spädbarnsdödligheten spelade en nyckelroll för den generella dödligheten i den svenska 

demografiska transitionen. 27 Spädbarnsdödligheten utgjorde ca 30 procent av den totala 

dödligheten under mitten av 1700-talet. Vid mitten av 1800-talet hade det sjunkit till 22 

procent och vid sekelskiftet 1900 låg siffran på 17 procent. Utvecklingen under första halvan 

av 1900-talet resulterade i att vid 1950-talet så utgjorde spädbarnsdödligheten endast 2,7 

procent av den totala dödligheten i Sverige.28  

 

Vidare beskriver författarna att forskningen i Sverige har haft fokus på att undersöka 

orsakerna till spädbarnsdödlighet i lokala områden för specifika tidsperioder. Generaliseringar 

från dessa studier har erbjudit förklaringar som är tidsspecifika för andra halvan av 1800-talet 

samt tidigt 1900-tal. Som exempel på förklaringsmodeller nämner författarna de förklaringar 

som ger vikt till statens informationskampanjer för förbättrad barnavård, utbyggnationen av 

den allmänna sjukvården och infrastrukturella satsningar. Författarna menar att resultaten från 

de studier som har gjorts indikerar på att mer forskning måste göras genom regionala analyser 

                                                 
24 Ibid, 154. 
25 Ibid, 154. 
26 Ibid, 155f. 
27 Brändström, Anders, Edvinsson, Sören and Rogers, John. Illegitimacy, Infant Feeding Practices and Infant 

Survival in Sweden 1750–1950 A regional Analysis. Hygiea Internationalis. Vol. 3 no. 1 (2002): 13–52. 
28 Brändström, Edvinsson, Rogers. Illegitimacy, Infant Feeding Practices and Infant Survival in Sweden 1750–

1950 A regional Analysis. Hygiea Internationalis. Vol. 3 no. 1 (2002): 13–52. 13. 
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av spädbarnsdödlighet.29 De beskriver vidare att de studier som har gjorts av 

spädbarnsdödlighet i både historiska och moderna populationer visar att en av största 

faktorerna till spädbarnsdödlighet har att göra med hur barnen får sin föda. Utifrån de studier 

som har gjorts konstaterar författarna att amning markant ökar chanserna för spädbarnen att 

överleva. Detta eftersom amning förser spädbarnet med den näring som behövs det första 

halvåret. Amningen förser dessutom spädbarnet med antikroppar samt föda som inte 

innehåller vattenburna smittämnen. Amningen har även den funktionen att den förlänger 

intervallerna mellan varje spädbarn. Vilket bidrar till att modern får mer tid att ge omsorg till 

varje enskilt barn.30  

 

Brändström, Edvinsson och Rogers visar även att det förekommer stora skillnader i sociala, 

ekonomiska och kulturella strukturer mellan olika delar av Sverige och att det även förelåg 

stora variationer i nivåerna av spädbarnsdödlighet inom regionerna. Denna mix av dödlighet 

inom respektive regioner är något som tidigare forskning har missat enligt författarna. Således 

argumenterar författarna för att skillnader i ekonomiska villkor och kulturella faktorer såsom 

artificiell amning i hög grad resulterar i olika grader av spädbarnsdödlighet inom provinserna. 

Vidare visar undersökningen på resultatet att spädbarnsdödligheten alltid har varit större hos 

illegitima barn än legitima. Illegitima barn började att öka under 1800-talet och då främst i 

södra Sverige men framförallt i Stockholm.31 

 

I Anders Brändströms avhandling undersöker han spädbarnsdödligheten i Nedertorneå under 

1800-talet. 32 Brändströms resultat är att mammorna i södra Tornedalen inte ammade sina 

barn utan de matade barnen med rå komjölk ur dihorn direkt från födseln. Det motiverades i 

huvudsak utifrån att detta varit tradition sedan urminnes tider.33 Konsekvenserna av den 

artificiella amningen visade sig vara ödesdigra. Spädbarnsdödligheten var åtta gånger så stor 

på landsbygden i Nedertorneå där den artificiella amningen var omfattande jämfört med 

Haparanda stad där mödrarna i huvudsak ammade sina barn. Det intressanta är även att 

Brändströms resultat visar på att det inte fanns några skillnader skiljelinjer mellan olika 

sociala grupper inom församlingen utan största skillnaden var mellan de urbana och rurala 

                                                 
29 Ibid, 15. 
30 Ibid, 26. 
31 Ibid, 51. 
32 Brändström, Anders. ”De kärlekslösa mödrarna” Spädbarnsdödligheten i Sverige under 1800-talet med 

särskild hänsyn till Nedertorneå. Diss., Umeå universitet, 1984. 
33 Brändström. ”De kärlekslösa mödrarna” Spädbarnsdödligheten i Sverige under 1800-talet med särskild 

hänsyn till Nedertorneå. Diss., Umeå universitet, 1984. 132. 
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delarna.34 Samt att det inte fanns någon klar koppling mellan ekonomi och 

spädbarnsdödlighet.35 Från och med 1800-talets mitt så minskar spädbarnsdödligheten på 

landsbygden i takt med att statens informationskampanjer för amning ger verkan. Dock ökar 

spädbarnsdödligheten i Haparanda som en konsekvens av urbaniseringen och att den sanitära 

infrastrukturen blev bristfällig.36 Brändströms resultat visar också att neonatal dödlighet var 

som högst vid artificiell amning i 1800-talets Nedertorneå. Samt att den postneonatala 

dödligheten var som störst vid bristfälliga sanitära förhållanden så som de man kunde finna i 

Haparanda.37 

 

Brändström drar även slutsatsen att ekonomiska och sociala strukturer förändras ständigt och 

därför måste även spädbarnsdödligheten studeras som en social process över tid.38 Detta 

eftersom spädbarnsdödligheten i hög grad var beroende av föräldrarnas inställning till läkare, 

barnmorskor, hygien, amning och spädbarnsvård.39 Utöver sociala och ekonomiska strukturer 

så visade Brändström att kvinnornas ålder och födelseintervaller även påverkade 

spädbarnsdödligheten. De kvinnor som var över 35 år hade en hög spädbarnsdödlighet samt 

att de kvinnor som födde sina barn med mindre än två års intervaller hade en hög 

spädbarnsdödlighet.40 

 

Sören Edvinsson undersöker i sin avhandling41 sociala skillnader i dödlighet i 1800-talets 

Sundsvall. I inledningen så skriver Edvinsson att tidigare forskning om spädbarnsdödlighet 

har gett väldigt splittrade resultat över huruvida socioekonomiska skillnader har någon 

koppling eller inte till spädbarnsdödlighet. Edvinsson hänvisar då till forskning som har gjorts 

av Brändström, Knodel, Lithell, Martinius och Lithell.42 Utifrån den tidigare forskningen drar 

Edvinsson slutsatserna att spädbarnsdödlighet kan fungera som indikatorer på kulturella 

mönster i synen på barn och barns vård.43 

 

                                                 
34 Ibid, 135. 
35 Ibid, 79. 
36 Ibid, 135. 
37 Ibid, 134f. 
38 Ibid, 123–125. 
39 Ibid, 229–240. 
40 Ibid, 158f. 
41 Edvinsson, Sören. Den osunda staden : sociala skillnader i dödlighet i 1800-talets Sundsvall. Diss., Umeå 

universitet, 1992. 
42 Edvinsson. Den osunda staden : sociala skillnader i dödlighet i 1800-talets Sundsvall. Diss., Umeå universitet, 

1992. 19. 
43 Ibid. 
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Vidare så beskriver Edvinsson hur Arthur Imhof sedan tidigare har diskuterat sociala 

skillnader i relation till den epidemiologiska transitionen där Imhof urskiljer tre perioder. Den 

första perioden varade fram till mitten av 1800-talet och karaktäriserades av att det inte 

förekom några sociala skillnader i dödlighet eftersom alla delade samma sjukdomsmönster 

och var utsatta för samma faror. Från och med mitten av 1800-talet började det ske sanitära 

satsningar, medicinsk utveckling och bättre livsmedelsförsörjning. Dessa förbättringar 

gynnade först och främst de högre klasserna parallellt med att industrialisering och 

urbanisering försämrade förhållandena för arbetarklassen. Edvinsson beskriver vidare att 

enligt Imhof så var ojämlikheten som störst vid 1880-talet för att därefter börja minska från 

sekelskiftet.44 

 

Edvinssons resultat visar att de sanitära reformerna som gjordes i Sundsvall i slutet av 1870-

talet inte direkt gynnade majoriteten i staden på grund av att spädbarnsdödligheten snarare 

ökade. Det var en konsekvens av bland annat problem med de nya vattenledningssystemen, 

utspädd mjölk, problem med förvaringen av mjölken och hygien.45 Edvinsson argumenterar 

även att en bidragande orsak var tidig introduktion av fast föda och att det i samband med 

dåligt vatten och problem med mjölken och hygien resulterade i att det förekom en hög 

spädbarnsdödlighet mellan andra och sjätte månaden.46 Edvinssons resultat visar dock på 

ekonomiska mönster i spädbarnsdödlighet där barn till föräldrar med högre inkomst hade 

högre överlevnadschanser. Edvinsson visar också att spädbarnsdödligheten var 70–80 procent 

högre hos de illegitima barnen än legitima.47 Spädbarnsdödligheten och barnadödligheten (1–

4 år) divergerade i hög grad i Edvinssons studie. Där spädbarnsdödligheten sjunk under 1830-

talet så ökade barndödligheten (1–4 år). Vilket visade på att spädbarnen är beroende av 

specifika omständigheter som inte äldre barn är lika beroende av.48 

 

Bo Burström och Eva Bernhardts visar i en studie av barnadödlighet i 1800-talets Stockholm 

att dödligheten sjönk generellt för alla socioekonomiska grupper förutom hos manuella 

arbetare. Vid 1880-talet så märktes det knappt några socioekonomiska skillnader mellan 

okvalificerade arbetare och halvt kvalificerade arbetare. De manuella arbetarna hade vid 

1900-talet två gånger så högre risk att deras barn skulle dö än hos eliten. Den största 

                                                 
44 Ibid. 
45 Ibid, 164f. 
46 Ibid, 170. 
47 Ibid, 171–175. 
48 Edvinsson (1992). 180–182. 
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dödsorsaken för barnen i 1880- och 1910-talets Stockholm var i huvudsak infektioner av olika 

slag. Orsaken till nedgången av barndödligheten för tidsperioden 1880–1910 i Stockholm 

visar Burström och Bernhardts berodde på en minskning av infektioner i mag- och 

tarmkanalen hos barnen. Burström och Bernhartds argumenterar även för att under en 

transition från höga till låga nivåer av dödlighet så kommer gapet mellan de övre och lägsta 

klasserna att öka eftersom överklassen är de första att få tillgång den senaste forskningen, 

medicinen och sjukvård. Gapet minskar därefter i takt med att kunskapen om hälsofaktorer 

sprids samt att medicinen och sjukvården blir tillgängliga för de resterande socioekonomiska 

grupperna i samhället. Deras studie visar specifikt att den socioekonomiska skillnaden ökar 

från och med sekelskiftet 1900. De argumenterar att det främst beror på utbyggnaden av den 

sanitära infrastrukturen och industrialiseringens effekter som orsakade överbefolkade 

områden och därmed ökade risken för epidemier och sjukdomar. Parallellt med att det var 

vissa privilegierade människor i samhället som först fick tillgång till den sanitära 

infrastrukturen innan det blev tillgängligt för de resterande människorna. Burström och 

Bernhardt betonar dock att det behövs longitudinella studier över en längre tidsperiod för att 

kunna dra några säkra slutsatser angående antagandet om socioekonomiska skillnader i 

barndödlighet. Främst på grund av att deras studie baserades på tre stickprov för tidsperioden 

1880–1910.49 Å andra sidan visar en studie av Katherine A. Lynch & Joel B. Greenhouse över 

spädbarnsdödlighet i 1850–1900 talets Medelpad att det inte gick att finna några större 

socioekonomiska skillnader i spädbarnsdödlighet. Däremot så visar Lynch och Greenhouse att 

intervallerna som mödrarna föder barn påverkar i hög grad spädbarnsdödligheten. Desto 

kortare intervaller desto högre barndödlighet. De visar att vissa familjer med korta intervaller 

kunde stå för hela 40% av barndödligheten.50  

 

Utifrån ett nordiskt perspektiv så visar Edvinsson, Gardarsdóttir och Thorvaldsen på regionala 

mönster i spädbarnsdödlighet som sträcker sig över nationalgränserna. De rurala-urbana 

skillnaderna i spädbarnsdödligheten försvinner under 1900-talet i norden. Hur spädbarnen 

fick sin föda spelade en avgörande roll i miljöer med höga nivåer av spädbarnsdödlighet. De 

argumenterar även för att kunskapen om spädbarnsdödlighet och metoder för att åtgärda detta 

härstammar från mitten av 1700-talet men att förmågan att kunna läsa sådan information var 

                                                 
49 Bernhardt, Eva & Burström Bo. Social differentials in the decline of child mortality in nineteenth century 

Stockholm. European Journal of Public Health. Vol. 11 no. 1 (2001): 29–34. 
50 Lynch, Katherine A & Greenhouse, Joel B. Risk Factors for Infant Mortality in Nineteenth-Century Sweden. 

Population Studies. Vol. 48. No. 1 (1994): 117–133. 
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av stor vikt för spädbarnsdödligheten. Spädbarnsdödligheten hos oäkta barn var hög samtidigt 

som det inte gick att fastställa något samband mellan socioekonomiska skillnaderna och 

spädbarnsdödlighet.51 

 

1.7 Bakgrund 

Jan Sundin och Sam Willner beskriver hur det under 1800-talet började växa fram 

hälsoinstitutioner och stora organisatoriska förändringar med internationella tendenser i 

Sverige. Medicinska nätverk med koppling till europeiska universitet började få större 

anseende och prestige vid universiteten och i samband med detta började även det sociala 

kapitalet att ackumuleras och spridas mer effektivt. 52 Det möjliggjorde bland annat att 

vaccination mot smittkoppor kunde introduceras i Sverige 1802. Från slutet av 1870-talet var 

smittkopporna utrotade i Sverige.53 Som exempel på hälsoinstitution så tog 

Sundhetskollegiumet 1859 över uppgiften från Serafimerorden att förvalta rikets alla sjukhus. 

1862 etablerades landstingen som övertog ansvaret och styret av sjukhusen. Staten började att 

anställa doktorer, barnmorskor och sjuksköterskor som såg sig själva som civila tjänstemän 

med uppgiften att stå till rikets förfogande istället för marknadens.54 Utbildade barnmorskor 

spred vikten av amning och god hygien vid omhändertagandet av små barn. Prästerna fick 

även i uppdrag att hjälpa till med att sprida dessa upplysningskampanjer. Rikets satsning på 

att expandera och anställa utbildad medicinsk personal ökade över tid acceptansen för dessa 

nya idéer. Utbildningsböcker trycktes och spreds över hela riket för upplysningskampanjer 

och vid sekelskiftet 1900 var den en genre med många författare och köpare.55 Det tog dock 

lång tid innan kulturella traditioner övergavs för de nya budskapen.56 

 

Obligatoriska skolor introducerades 1842 och blev ett viktigt instrument för spridning av 

socialt kapital. Sundin och Willner skriver dock att det tog flera decennier innan skolorna 

kom att omfatta hela riket och tills undervisning om hygien fick plats på schemat. Med tiden 

fick även de obligatoriska skolorna en allt större roll för att kontrollera samt värna om barnens 

                                                 
51 Edvinsson, Sören, Gardarsdottir, Olöf & Thorvaldsen, Gunnar. Infant mortality in the Nordic countries, 1780–

1930. Continuity and Change. Vol. 23 no. 3 (2008): 457–485. 
52 Sundin, Jan, Willner, Sam and Statens folkhälsoinstitut. Social Change and Health in Sweden : 250 Years of 

Politics and Practice. Statens Folkhälsoinstitut ; 2007:21. Stockholm: Swedish National Institute of Public 

Health, 2007. 
53 Sundin & Willner (2007). 96. 
54 Ibid, 92f. 
55 Ibid, 93f. 
56 Ibid, 101. 
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personliga hygien. Därefter så skriver Sundin och Willner att de praktiska råden om hur 

människan undviker sjukdomar fick större betydelse för överlevnaden än de rekommenderade 

läkemedlen.57  

 

Vid sekelskiftet 1900 når Sverige enligt Sundin och Willner en ledande position i industriell 

tillväxt. De menar att det förmodligen var ett resultat av statens effektiva förvaltning av 

institutionellt och humant kapital inom riket trots sin relativa fattigdom. Det skapade goda 

förutsättningar för att snilleindustrier skulle kunna växa fram såsom AGA, ASEA, LM 

Ericson, Separator och SKF. För de industriella arbetarna samt jordbrukarna så mer än 

dubblerades de reala lönerna mellan 1865 och 1910. Andra konsekvenser av 

industrialiseringen var bland annat att 12-timmars arbetsdagen var normen fram tills att 8-

timmars arbetsdagen infördes 1919.58 I takt med den ökande urbaniseringen och 

industrialiseringen, kom städerna att bli relativt överbefolkade och sanitärt var förhållandena 

usla, vilket resulterade i att sjukdomar och infektioner spreds snabbt mellan människor.59 

 

Sundin och Willner beskriver hur den allmänna dödligheten i Sverige vid sekelskiftet 1900 

var relativt höga i Mälardalen, Göteborg, Bohuslän och Blekinge. Samtidigt som dödligheten 

var relativt låg i norra Sverige fast att de norra delarna var mycket fattigare jämfört med de 

tidigare nämnda. Sundin och Willner visar på ett tydligt mönster av hög mortalitet i de mest 

tätbefolkade befolkade och urbaniserade områdena. Det beror enligt författarna på dåliga 

sanitära förhållanden, överbefolkning och hög rörlighet bland befolkningen som resulterade i 

en mer omfattande spridning av infektioner och sjukdomar i de mest urbana områdena.60  

 

I samband med den industriella revolutionen påbörjades även satsningar på att bygga ut den 

sanitära infrastrukturen såsom sophantering, avloppssystem, och vattentillförsel.61 

Institutioner med fokus på att värna om befolkningens hälsa byggdes ut och kommunerna fick 

i uppdrag att se över hur sanitetsinfrastrukturen skulle byggas ut i samverkan med andra 

hälsoinstitutioner. Bland annat fick kommunerna i uppdrag att ansvara för stadens hälsa och 

det innebar bland annat att kontrollera den mat som såldes på marknaden så att det inte såldes 

                                                 
57 Ibid, 93f. 
58 Sundin & Willner (2007). 116f. 
59 Ibid. 
60 Ibid, 88. 
61 Ibid, 118. 
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mat som var dålig för hälsan.62 Den ökade urbaniseringen medförde dock stora utmaningar för 

de nyetablerade institutionerna som skulle värna om befolkningens hälsa. Utmaningarna 

uppstod i och med den ökade befolkningsdensiteten samt att de nyinflyttade människorna 

oftast bosatte sig i slumområdena som därav växte.63 De sanitära satsningarna gav resultat och 

vid 1920 så hade städerna för första gången i Sverige lägre dödlighet än de rurala områdena.64 

 

Enligt Sundin och Willner var kunskapen om socioekonomiska skillnader i dödlighet under 

den industriella revolutionen väldigt begränsad till endast ett fåtal lokala studier.65 De 

beskriver att en lokal studie av barndödlighet i 1800-talets Stockholm visade ökade chanser 

att dö av mässling hos underklassen. De hänvisar även till Sören Edvinsson som kunde påvisa 

sociala skillnader i dödlighet bland barn men inte bland vuxna under 1800-talet. Däremot så 

beskriver Sundin och Willner hur de regionala skillnaderna i allmän dödlighet förändrades i 

samband med industrialiseringen och då främst under mellankrigstiden i termer av att 

regioner som före industrialiseringen varit relativt gynnade så som Norrland istället blir de 

regioner som uppvisar högre dödlighet än i landet i övrigt och att detta framförallt 

genererades av skillnader i förekomsten och konsekvenserna av tuberkulos.66 

 

  

  

                                                 
62 Ibid, 133. 
63 Sundin & Willner (2007). 135. 
64 Ibid, 118. 
65 Ibid, 125. 
66 Ibid, 126. 
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2. Resultat 

Under undersökningsperioden 1880–1950 observeras 142 051 barn. Av dessa saknas 

uppgifter kring faderns yrke för 28 713 observationer. Jag har valt att utesluta dessa barn i 

studien eftersom jag inte kan fastställa deras sociala ursprung. Då återstår 113 338 barn som 

observeras under undersökningsperioden 1880–1950 i Umeå och Skellefteå. Av dessa 

113 338 barn så är det 13 697 som dör innan de fyller fem år. Det motsvarar total dödlighet 

om 12/100 dör innan de fyllt fem år.67 (Se även tabell 1.) 

 

Tabell 1 Observationer i Umeå och Skellefteå 1880–1950. 

Antal observationer 142 051 

Antal observationer kastade 28 713 

Antal observationer kvar 113 338 

Antal observationer som dör innan 5 år 13 697 (12%) 

Källa: Demografiska databasen, CEDAR, Umeå Universitet. 

 

I tabell 2 nedanför redovisas antalet observerade dödsfall i respektive födelsekohort samt det 

förväntade antalet dödsfall om födelsekohorten vore statistiskt orelaterad till dödsrisken. Av 

tabellen framgår att första födelsekohorten utgör de barn som föddes under decenniet 1880–

1889. Här observeras 1 800 dödsfall innan barnen fyller fem år. Den första födelsekohorten 

står således för 13,1% av dödsfallen för undersökningsperioden 1880–1950. Den andra 

födelsekohorten utgör de barn som föddes under decenniet 1890–1899. Här observeras 2 389 

dödsfall innan barnen fyller fem år. Den andra födelsekohorten står därmed för 17,4% av 

dödsfallen för undersökningsperioden 1880–1950. Den tredje födelsekohorten utgör de barn 

som föddes under decenniet 1900–1909. Här observeras 2 553 dödsfall innan barnen fyller 

fem år. Födelsekohorten står då för 18,6% av dödsfallen för undersökningsperioden och är 

den kohort med flest antal dödsfall i studien. Den fjärde födelsekohorten utgör de barn som 

föddes under decenniet 1910–1919. Här observeras 2 326 dödsfall innan barnen fyller fem år. 

Födelsekohorten står då för 16,9% av dödsfallen för undersökningsperioden. Den femte 

födelsekohorten utgör de barn som föddes under decenniet 1920–1929. Här observeras 1 993 

dödsfall innan barnen fyller fem år. Födelsekohorten står då för 14,5% av dödsfallen för 

undersökningsperioden. Den sjätte födelsekohorten utgör de barn som föddes under decenniet 

1930–1939. Här observeras 1 548 dödsfall innan barnen fyller fem år. Födelsekohorten står då 

för 11,3% av dödsfallen för undersökningsperioden. Den sjunde födelsekohorten utgör de 

                                                 
67 Demografiska databasen, CEDAR, Umeå Universitet. 
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barn som föddes under decenniet 1940–1950. Här observeras 1 088 dödsfall innan barnen 

fyller fem år. Födelsekohorten står då för 7,9% av dödsfallen för undersökningsperioden och 

är den kohort med minst antal dödsfall i studien. Log-rank testet i tabell 2 visar att den 

statistiska fördelningen av dödsfall mellan födelsekohorterna för undersökningsperioden är 

99% statistiskt signifikant eftersom Pr>chi2 värdet är 0,0000. (Se tabell 2) 

 

Tabell 2 Log-rank test för distributionen av överlevnad mellan födelsekohorter med 10 års intervaller för 

undersökningsperioden 1880–1950. 

Födelsekohorter med 10 års 

intervaller 

Antal dödsfall Förväntade antal dödsfall baserat 

på genomsnittet för hela 

undersökningsperioden och antal 

barn i kohorten 

1880–89 (1) 1 800 (13,1) 1 188,24 

1890–99 (2) 2 389 (17,4) 1 669,18 

1900–09 (3) 2 553 (18,6) 2 178,00 

1910–19 (4) 2 326 (16,9) 2 155,78 

1920–29 (5) 1 993 (14,5) 2 163,14 

1930–39 (6) 1 548 (11,3) 1 941,58 

1940–50 (7) 1 088 (7,9) 2 401,07 

Totalt (7) 13 697 (100) 13 697 

 Chi2 (6)  1529,06 

 Pr>chi2 0,0000 

Källa: Demografiska databasen, CEDAR, Umeå Universitet. 

 

Generellt så karaktäriseras de första fyra födelsekohorterna av att de har fler antal dödsfall än 

vad som är förväntat utifrån genomsnittet för hela undersökningsperioden 1880–1950 och 

antalet barn i respektive kohort. Det sker en brytpunkt under 1920-talet som innebär färre 

förväntade dödsfall för barnen i Umeå och Skellefteå än vad som är genomsnittet för hela 

undersökningsperioden och i förhållande till antal barn i kohorten. Mönstret håller i sig ända 

fram till undersökningsperiodens slut 1950. Det innebär att tidsperiodens kontext som barnen 

föds inom har en påverkan på barnens överlevnadschanser. (Se Tabell 2.) 
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Diagram 1 Barndödlighet för 10-års födelsekohorter 1880–1950. 

 

Källa: Demografiska databasen, CEDAR, Umeå Universitet. 

 

I diagram 1 så kan vi se hur barnens överlevnadschanser i Umeå och Skellefteå varierade 

beroende på vilken födelsekohort som de föddes i. De som föddes under 1880–89 hade ca 

82% chans att överleva fram till fem års ålder. Det varierar inte märkbart mycket mellan den 

första och den andra födelsekohorten som är födda under 1880–99. Däremot så ökar 

överlevnadschanserna med några procentandelar mellan de som är födda 1890–99 och 1900–

09. De barn som föddes inom den tredje och fjärde kohorten under åren 1900–19 hade ca 86% 

chans att överleva fram till sin fem års dag. Den femte kohorten som är födda under 1920-

talet hade ca 89% chans att leva fram till fem års ålder. Den sjätte kohorten som är födda 

under 1930-talet hade ca 90% chans att överleva fram till sin fem års dag. Den sjunde 

kohorten som är födda under 1940-talet särskiljer sig markant med 95% överlevnadschanser 

att överleva fram till fem års ålder vilket innebär en 5% ökning jämfört med de som är födda 

under 1930-talet. (Se diagram 1) 

 

Det generella mönstret är sammanfattningsvis att barnen under födseln och sina första dagar 

vid livet utsattes för störst risk att dö. Det ser vi genom att kurvorna är i det närmaste vertikala 

under de första levnadsmånaderna för att därefter plana ut allt mer horisontellt över tid. Den 
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horisontella utplaningen ökar påtagligt för kohorterna som är födda senare på 1900-talet vilket 

framgår om vi jämför lutningen mellan födelsekohorten födda 1880–1899 och 1940–1950.  

Den största risken för barnet att dö ser vi i diagram 1 är de första dagarna i livet. Där riskerna 

för att dö innan sin fem års dag minskar desto äldre barnet blir. Jämfört över tid så ökade 

överlevnadschanserna från ca 82% för barn födda under 1880-talet till ca 95% för de barn 

som föddes under 1940-talet. Vidare så är fördelningen av dödsfallen mellan de olika 

födelsekohorterna statistiskt signifikant om 99% eftersom Pr>chi2 värdet är 0,0000. (Se 

diagram 1)  

 

2.1 Faderns socioekonomiska påverkan på barnets(ns) överlevnadschanser 

I tabell 3 så kan vi se distributionen av dödsfall mellan de socioekonomiska 

kategoriseringarna för undersökningsperioden 1880–1950. Log-rank testet visar att 

fördelningen av dödsfall mellan de socioekonomiska grupperna på faderns sida är statistiskt 

signifikant om 99% eftersom Pr>chi2 värdet är 0, 0000. Det innebär att nollhypotesen håller 

och behöver därför inte förkastas. Då tittar man på antalet dödsfall utan att ta hänsyn till de 

olika sociala gruppernas relativa storlek. Det förväntade antalet dödsfall visar det antal 

dödsfall som borde inträffa om den socioekonomiska positionen inte har någon betydelse för 

barnens överlevnadschanser. Generellt så innebär det att om det förekommer avvikelser från 

förväntade antal dödsfall så innebär det att det finns en påverkan från kategorin. 

 

De två största samhällsklasserna under undersökningsperioden är jordbrukare och 

okvalificerade arbetare som står för 44,2% respektive 32% av dödsfallen. De resterande 

klasserna halvt kvalificerade arbetare, kvalificerade arbetare, medelklassen och eliten som står 

för 23,1% av dödsfallen. (Se tabell 3) 

 

De socioekonomiska kategorierna som enligt Log-rank testet har en stor påverkan på barnens 

överlevnadschanser 1880–1950 i Umeå och Skellefteå är om fadern tillhörde eliten. Då ökade 

överlevnadschanserna sammantaget med hela 45% för hela undersökningsperioden. Om 

fadern däremot tillhörde kategorierna kvalificerade, halvt kvalificerade arbetare eller 

medelklassen så hade det en positiv påverkan om ca 15–18% högre överlevnadschanser än 

genomsnittet. De barn som hade en bonde till far hade däremot ca 12% lägre 

överlevnadschanser än de resterande barnen för undersökningsperioden. Risken att dö innan 

fem års ålder var alltså ungefär en på tio för de med bönder som fäder i Umeå och Skellefteå 
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1880–1950. De barn som hade fäder tillhörande kategorin okvalificerade arbetare hade ingen 

nämnvärd påverkan på deras överlevnadschanser jämfört med genomsnittet för 

undersökningsperioden. Därmed hade det endast en marginal påverkan på barnens 

överlevnadschanser. Sammanfattningsvis visar Log-rank testet i Tabell 3 att den 

socioekonomiska positionen hos fadern har en påverkan på barnens överlevnadschanser under 

undersökningsperioden 1880–1950 i Umeå och Skellefteå som är statistiskt signifikant. (Se 

Tabell 3)  

 

Tabell 3 Log-rank test för distributionen av överlevnadschanser beroende av socioekonomisk position hos 

fadern för hela undersökningsperioden 1880–1950 i Umeå och Skellefteå. 

Faderns socioekonomiska position Antal dödsfall Förväntade antal dödsfall baserat 

på genomsnittet för hela 

undersökningsperioden och antal 

barn i kategorin 

1. Unskilled workers 4 460 (32,5) 4 397,43 (-1,5%) 

2. Semi skilled workers 1 005 (7,3) 1 179,80 (+15%) 

3. Skilled workers 1 233 (9) 1 495,34 (+18%) 

4. Middle Class: Farmers 6 055 (44,2) 5 344,55 (-12%) 

5. Middle Class 708 (5,1) 852,01 (+17%) 

6. Elite 236 (1,7) 427,86 (+45%) 

Total 13 697 (100) 13 697 

 Chi2 (5)  280,31 

 Pr>chi2 0,0000 

Källa: Demografiska databasen, CEDAR, Umeå Universitet. 

 

Tabell 4 visar log-rank test för distributionen av överlevnadschanser i samtliga 

födelsekohorter beroende av den socioekonomiska positionen hos fadern. Tabellen är 

förkortad till att endast visa huruvida fördelningen av dödsfall är statistiskt signifikant eller ej. 

Log-rank testet visar att fördelningen av dödsfall i respektive födelsekohorter beroende av 

faderns socioekonomiska position är statistiskt signifikant för hela undersökningsperioden. 

(Se tabell 4) 

 

Tabell 4 Log-rank test för distributionen av överlevnadschanser i samtliga födelsekohorter beroende av den 

socioekonomiska positionen hos fadern. 

Respektive tio års 

födelsekohorter 1880–

1950. 

Faderns 

socioekonomiska 

position 

Antal dödsfall Förväntade antal dödsfall 

baserat på genomsnittet 

för hela 
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undersökningsperioden 

och antal barn i kategorin 

7 födelsekohorter 6 kategorier 13 697 13 697 

  Chi2 (41) 1635.20 

  Pr>chi2 0, 0000 

Källa: Demografiska databasen, CEDAR, Umeå Universitet. 

 

Diagram 2 visar socioekonomiska skillnaderna hos fäder kohortvis. Diagram 2 visar 

födelsekohorten för 1880–1900 nedanför med olika överlevnadskurvor beroende på 

socioekonomisk position hos fadern. Kurvorna visar överlevnadschanserna hos barn vid 

specifika åldrar samt hur den socioekonomiska positionen ökade eller minskade barnens 

överlevnadschanser under tidens gång. (Se diagram 2) 

 

Diagram 2 visar att under 1880- och 1890-talet i Umeå och Skellefteå så är skillnaderna i 

överlevnad mellan de olika sociala grupperna mycket små. De skillnader som föreligger är en 

tendens till att barn med fäder tillhörande kvalificerade arbetare har högst överlevnadschanser 

hos barn fram till tre års ålder. Överlevnadschansen särskiljer sig hos kvalificerade arbetare 

jämfört med de andra socioekonomiska grupperna hos barnen 1–5 år. Enda undantaget är den 

socioekonomiska gruppen elit som från och med tre års ålder har högst överlevnadschanser 

tills att de lämnar riskzonen. De andra socioekonomiska grupperna har ungefär lika 

överlevnadschanser från födseln. Efter ett och ett halvt års ålder minskar 

överlevnadschanserna betydligt för medelklassen jämfört med de resterna socioekonomiska 

grupperna. Medelklassen särskiljer sig specifikt med lägst överlevnadschanser hos barn 2–5 

år. Från och med tre års ålder närmar sig även de okvalificerade arbetarnas 

överlevnadschanserna hos medelklassen. De är dock något högre. Generellt så är 

överlevnadschanserna hos födelsekohorten 1880–1900 något likvärdig (förutom kvalificerade 

arbetare) tills att barnen har levt ungefär ett år och sex månader. Från ett år och sex månader 

ökar spridningen i överlevnadschanser mellan de socioekonomiska grupperna. Diagram 2 

visar att socioekonomisk position hos fadern hade tendenser till en marginell påverkan på 

barnens överlevnadschanser under 1880- och 1890-talet i Skellefteå och Umeå. Differensen 

mellan de högsta och lägsta överlevnadschanserna beroende på faderns socioekonomiska 

tillhörighet varierar ca 2–3 procent inom födelsekohorten 1880–1900 för barn som överlevt 

sitt första år. Log-rank testet i Diagram 2 visar på att skillnaderna i barnens 

överlevnadschanser inte är signifikanta för födelsekohorterna 1880–1900. De skillnader som 
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förekommer är således endast tendenser och det kan lika gärna vara till hälften slump att de 

socioekonomiska skillnaderna uppstår 1880–1900 i Umeå och Skellefteå. (Se Diagram 2) 

Diagram 2 Barndödlighet för fäder i olika sociala klasser 1880–1900. 

 
Källa: Demografiska databasen, CEDAR, Umeå Universitet. 

 

Diagram 3 nedanför visar barndödligheten hos födelsekohorten 1900–1920. En första 

iakttagelse visar på kraftigt ökade skillnader i överlevnadschanser mellan eliten och de 

resterande socioekonomiska grupperna i förhållande till kohorterna födda före 1900. Redan 

från de första dagarna i livet har barnen med pappor från eliten betydligt högre 

överlevnadschanser än de resterande. Efter ett års ålder så har barnen hos eliten ca 92% 

överlevnadschanser tills att de når fem års ålder. Samtidigt som de resterande 

socioekonomiska grupperna har lägre än ca 86% överlevnadschanser att överleva till sin fem 

års dag. Diagram 3 visar således väldigt tydligt att i början av 1900-talet så hade faderns 

socioekonomiska position en särskild betydelse för barnets överlevnadschanser om han 

tillhörde den socioekonomiska gruppen elit. Däremot om fadern tillhörde några av de andra 

socioekonomiska grupperna så sjunk överlevnadschanserna med nästan en tiondel att överleva 

till sin fem års dag jämfört med eliten. Jämfört med de övriga (inte eliten) socioekonomiska 

grupperna varierade överlevnadschanserna endast med några procent. Även om skillnaderna 

mellan de övriga klasserna är mycket små finns det en tendens till att barnen med lägst 

överlevnadschanser var de som hade jordbrukare till fäder. Diagram 3 visar även att 

fördelningen av dödsfall är statistiskt signifikant om 99% eftersom Pr>chi2 värdet är 0,0000. 
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Det innebär att faderns socioekonomiska position i Umeå och Skellefteå 1900–1920 de facto 

hade en stor påverkan på barnens överlevnadschanser beroende på om han tillhörde eliten i 

samhället eller bönderna. 

 

Generellt så har spridningen i överlevnadschanserna minskat hos födelsekohorten 1900–1920 

mellan de socioekonomiska grupperna (exklusive undantaget eliten som sticker ut) jämfört 

med födelsekohorten 1880–1900. Dock saknar födelsekohorten 1880–1900 en motsvarighet 

till socioekonomisk grupp som sticker ut lika mycket som elit inom födelsekohorten 1900–

1920. Det visar att socioekonomisk position i högre grad kunde skapa större skillnader i 

barndödlighet om du tillhörde toppskiktet i samhället under början av 1900-talet än under 

slutet av 1800-talet i Skellefteå och Umeå. (Se diagram 2 och 3) 

 

Diagram 3 Barndödlighet för fäder i olika sociala klasser 1900–1920. 

 

Källa: Demografiska databasen, CEDAR, Umeå Universitet. 

 

Diagram 4 nedanför visar barndödlighet hos födelsekohorten 1920–1950. Här har barnen 

minst ca 90% överlevnadschanser att leva fram till sin fem års dag. Ett mönster är att 

överlevnadschanserna har ökat betydligt jämfört med tidigare födelsekohorter samt att 

spridningen i överlevnadschanser mellan de socioekonomiska grupperna är tydligare än i 

tidigare födelsekohorter. Den största förändringen är den markanta ökningen av 
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överlevnadschanser för barnen under sitt första år från födseln. Lutningen i diagram 4 är vid 

födseln vertikal på grund av att riskerna att dö är som störst då. Det som kännetecknar 

födelsekohorten 1920–1950 är dock att den vertikala lutningen är väldigt kort för att nästan 

övergå helt till en horisontell lutning bara några veckor och dagar efter födseln. Det visar 

alltså att det främst är födseln och de första dagarna i livet som riskerna att dö är som störst 

för födelsekohorten 1920–1950. Det innebär alltså att om barnet överlevde födseln och de 

första dagarna i livet så hade barnet minst 90% chanser att överleva fram till sin fem års dag 

beroende på vilken socioekonomisk position som fadern till barnet hade. 

 

Vi ser även i födelsekohorten 1920–1950 att gruppen elit har högst överlevnadschanser med 

ca 95% överlevnadschanser för deras barn att leva fram till fem års ålder. Gruppen särskiljer 

sig dock inte lika markant från de resterande socioekonomiska grupperna som i 

födelsekohorten 1900–1920 vilket visar att skillnaderna mellan överklassen och resterande 

sociala grupper hade utjämnats i någon mån jämfört med dödlighetsmönstret under de två 

första decennierna efter sekelskiftet. Den socioekonomiska gruppen som har lägst 

överlevnadschanser är fortfarande barn till jordbrukare som har ca 90% överlevnadschanser 

att leva fram till och med sin fem års dag. Den socioekonomiska gruppen med näst lägst 

överlevnadschanser i födelsekohorten är okvalificerade arbetare som ligger i närhet av ca 90–

91% överlevnadschanser. Därefter är det kvalificerade arbetare, medelklassen och halvt 

kvalificerade arbetare som har nästan identiska överlevnadschanser från och med födseln. De 

har ca 93% överlevnadschanser att leva till sin fem års dag. Sammanfattningsvis så visar 

diagram 4 och 3 att den största ökningen i överlevnadschanser har skett inom samtliga 

grupper förutom elit. Det är alltså samtliga socioekonomiska grupper som hade under 90% 

överlevnadschanser 1900–1920 som 1920–1950 har över 90% överlevnadschanser. Detta sker 

oberoende av de socioekonomiska skillnader som fortfarande råder i överlevnadschanser 

1920–1950. Däremot så visar det fortfarande på minst 5% socioekonomisk skillnad i barnens 

överlevnadschanser om fadern tillhörde gruppen elit eller jordbrukare under 1920–1950 i 

Umeå och Skellefteå. Fördelningen av dödsfall är även statistiskt signifikant om 99% 

eftersom Pr>chi2 värdet är 0,0000.  
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Diagram 4 Barndödlighet för fäder i olika sociala klasser 1920–1950. 

 
Källa: Demografiska databasen, CEDAR, Umeå Universitet. 

 

Över tidsperioden 1880–1950 så finns det några mönster i hur barnets(ns) överlevnadschanser 

påverkades av sin faders socioekonomiska position i Umeå och Skellefteå. I slutet av 1800-

talet så hade barn med fäder tillhörande socioekonomiska gruppen kvalificerade arbetare och 

elit högst överlevnadschanser att leva till sin fem års dag. Samtidigt som medelklassen och 

okvalificerade arbetare hade lägst överlevnadschanser av de socioekonomiska grupperna att 

leva fram till sin fem års dag. Differensen mellan de högsta och lägsta överlevnadschanserna 

under slutet av 1800-talet var ca 2–4 procent. Dock inte signifikanta så det är endast tendenser 

och kan lika gärna bero på slumpen att dessa socioekonomiska skillnader i 

överlevnadschanser uppstår hos barnen.68  

 

I början av 1900-talet så hade barn med fäder tillhörande den socioekonomiska gruppen elit 

högst överlevnadschanser att leva till sin fem års dag och vi kan se en ganska kraftig ökning i 

de sociala skillnaderna mellan överklassen och de resterande grupperna i samhället under 

1900-talets två första decennier. Samtidigt som jordbrukare hade lägst överlevnadschanser av 

de socioekonomiska grupperna att leva fram till sin fem års dag. Differensen mellan de högsta 

                                                 
68 Diagram 2. 
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och lägsta överlevnadschanserna under början av 1900-talet var ca 4–6 procent.69 De 

socioekonomiska skillnaderna i överlevnadschanser har alltså ökat vid sekelskiftet med några 

procent. De socioekonomiska skillnaderna i barnens överlevnadschanser på faderns sida är 

dessutom för födelsekohorten 1900–1920 statistiskt signifikant om 99%. 

 

Under 1920–1950 så hade barn med fäder tillhörande den socioekonomiska gruppen elit 

fortfarande de högsta överlevnadschanserna att nå fem års ålder. Samtidigt som barn till fäder 

tillhörande gruppen bönder även hade lägst överlevnadschanser att leva fram till sin fem års 

dag. Differensen mellan de högsta och lägsta socioekonomiska grupperna i 

överlevnadschanser är ca 5%.70 Den största skillnaden är dock den tydliga spridningen i 

överlevnadschanser mellan de socioekonomiska grupperna under 1920–1950 jämfört med de 

tidigare födelsekohorter som inte hade lika tydliga spridningar om man bortser från hur 

elitgruppen drar ifrån i början av 1900-talet. Det innebär alltså att faderns socioekonomiska 

position hade en större påverkan under 1920–1950 än tidigare i och med att skillnader 

uppstod även mellan arbetarklassen och medelklassen. Före 1920-talet verkar skillnaderna i 

första hand varit mellan det absoluta överskiktet i samhället och resten.71 Sammanfattningsvis 

så skiljer sig differensen mellan de högsta och lägsta överlevnadschanserna från ca 2–6 

procent beroende på socioekonomiska position hos fadern över tidsperioden 1880–1950 med 

en kraftig ökning i den sociala klassens betydelse efter sekelskiftet 1900. Fördelningen av 

dödsfall inom de socioekonomiska grupperna är dock endast statistiskt signifikanta för 

födelsekohorterna 1900–1950. De socioekonomiska skillnaderna i födelsekohorterna 1880–

1900 är därför endast tendenser och kan lika gärna vara slumpmässiga skillnader i barnens 

överlevnadschanser. 

 

2.2 Moderns socioekonomiska påverkan på barnets(ns) överlevnadschanser 

I tabell 5 nedanför visas distributionen av överlevnadschanser mellan de socioekonomiska 

grupperna för hela undersökningsperioden 1880–1950 i Umeå och Skellefteå. Log-rank testet 

visar att fördelningen av dödsfall är statistiskt signifikant om 99%. (Se tabell 5) Den största 

gruppen här är de som saknar information om vilken professionstillhörighet mödrarna har. 

Gruppen står dock för 49% av de totala dödsfallen i undersökningsperioden. Gruppen består 

exempelvis av mödrar som är hemmafruar, arbetslösa samt de som saknar uppgifter om 

                                                 
69 Diagram 3. 
70 Diagram 4. 
71 Diagram 2–4. 



 29 

profession även om de hade en sysselsättning. För hela undersökningsperioden så särskiljer 

sig dock inte den största gruppen något nämnvärt från det förväntade antal dödsfall för 

undersökningsperioden baserat på genomsnittet för hela undersökningsperioden och hur 

många antal barn det finns inom kategorin. Det är endast en avvikelse om -1,1% dödsfall än 

det förväntade. Det innebär alltså att deras kategori inte har någon vidare påverkan på barnens 

överlevnadschanser. Den näst största socioekonomiska gruppen är okvalificerade arbetare 

som står för 33,1% av dödsfallen i undersökningsperioden hos mödrarna. De överstiger även 

det förväntade antal dödsfallen med ca 11%. De resterande socioekonomiska grupperna 

förutom bönderna har betydligt lägre antal dödsfall än det förväntade. Hela 22% och mer 

understiger dessa grupper det förväntade antal dödsfall för undersökningsperioden 1880–1950 

i Umeå och Skellefteå.  

 

Gruppen elit är i undersökningsperioden 1880–1950 väldigt få till antalet och det bristfälliga 

urvalet påverkar även slutsatserna om den socioekonomiska positionens påverkan på 

barnets(ns) överlevnadschanser. Det är alltså för få observationer för att kunna dra några säkra 

slutsatser om elit har någon särskild påverkan på barnets(ns) överlevnadschanser. Vi kan i de 

olika diagrammen för elit förvänta oss väldigt kantiga och hackiga linjer eftersom urvalet är 

så pass litet. 

 

Tabell 5 Log-rank test för distributionen av överlevnadschanser beroende av socioekonomisk position hos 

modern för hela undersökningsperioden 1880–1950 i Umeå och Skellefteå. 

Moderns socioekonomiska 

position 

Antal dödsfall Förväntade antal dödsfall baserat 

på genomsnittet för hela 

undersökningsperioden och antal 

barn i kategorin 

1. Unskilled workers 4 540 (33,1) 4 057,92 (-11%) 

2. Semi skilled workers 747 (5,4) 947,34 (+22,2%) 

3. Skilled workers 300 (2,1) 400,80 (+25,2%) 

4. Middle Class: Farmers 1 028 (7,5) 1020,05 (-0,8%) 

5. Middle Class 355 (2,5) 852,01 (+58,4%) 

6. Elite 8 (0,05) 10,94 (+26,9%) 

7. No information 6 719 (49) 6789,93 (+1,1%) 

Total 13 697 (100) 13 697 

 Chi2 (6) 156,19 

 Pr>chi2 0,0000 

Källa: Demografiska databasen, CEDAR, Umeå Universitet. 
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Tabell 6 nedanför visar log-rank test för distributionen av överlevnadschanser i samtliga 

födelsekohorter beroende av den socioekonomiska positionen hos modern. Tabellen är 

förkortad till att endast visa huruvida fördelningen av dödsfall är statistiskt signifikant eller ej. 

Log-rank testet visar att fördelningen av dödsfall i respektive födelsekohorter beroende av 

moderns socioekonomiska position är statistiskt signifikant. (Se tabell 6) 

 

Tabell 6 Log-rank test för distributionen av överlevnadschanser i samtliga födelsekohorter beroende av den 

socioekonomiska positionen hos modern. 

Respektive tio års 

födelsekohorter 1880–

1950. 

Modernas 

socioekonomiska 

position 

Antal dödsfall Förväntade antal dödsfall 

baserat på genomsnittet 

för hela 

undersökningsperioden 

och antal barn i kategorin 

7 födelsekohorter 7 kategorier 13 697 13 697 

  Chi2 (41) 1585.78 

  Pr>chi2 0, 0000 

 

 

I diagram 5 nedanför visar överlevnadschanserna hos födelsekohorten 1880–1900 beroende 

av vilken socioekonomisk position som modern har. Kurvan för den socioekonomiska 

gruppen elit är som förväntat väldigt kantig på grund av ett litet urval. Gruppen kvalificerade 

arbetare är även kantig på grund av att det är få mödrar som tillhör den kategorin. Bortser vi 

från dessa två socioekonomiska grupper så ser vi att barnen med mödrar tillhörande gruppen 

bönder har de högsta överlevnadschanserna i födelsekohorten 1880–1900. Barnens 

överlevnadschanser hos mödrar som är bönder särskiljer sig från de övriga socioekonomiska 

grupperna redan från födseln och har därefter högst överlevnadschanser ända fram tills att de 

når fem års ålder. Skillnaderna är som störst mellan de socioekonomiska grupperna när 

barnen är mellan ett och tre år gammal. Den generella differensen är att mer än 90% av 

farmers barn överlever till sin första års dag. Samtidigt som barnen tillhörande den 

socioekonomiska gruppen med lägst överlevnadschanser halvt kvalificerade arbetare endast 

har ca 83% att överleva fram till sin första års dag. Därefter minskar differensen något fram 

tills att barnen lämnar riskzonen. Den större skillnaden är dock att barn med mödrar 

tillhörande den socioekonomiska gruppen halvt kvalificerade arbetare endast har 79% chans 

att överleva fram till sin fem års dag. Jämfört med de andra grupperna som generellt har ca 

82–85% överlevnadschanser att leva till sin fem års dag. (Se diagram 5) 
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De socioekonomiska grupperna ingen information, kvalificerade arbetare och okvalificerade 

arbetare har liknande överlevnadschanser från att barnen föds till att de lämnar riskzonen. De 

har några procent högre överlevnadschanser än halv kvalificerade arbetare men även några 

procent lägre än Farmers. Vidare så visar Log-rank testet att den socioekonomiska 

fördelningen av dödsfall för födelsekohorten inte är statistiskt signifikant. Det visar att 11% 

av skillnaden kan lika gärna bero på slumpen. (Se diagram 5) 

 

Diagram 5 barndödlighet för mödrar i olika sociala klasser under 1880–1900. 

 

Källa: Demografiska databasen, CEDAR, Umeå Universitet. 

 

Diagram 6 nedanför visar överlevnadschanser hos födelsekohorten 1900–1920 beroende på 

vilken socioekonomisk grupp som deras moder tillhörde. Vid en första iakttagelse så ser vi att 

spridningen i överlevnadschanser är liten mellan de socioekonomiska grupperna. Spridningen 

i överlevnadschanser är som störst ca 2 procent. Det går dock att tyda en marginella tendenser 

till skillnad i överlevnadschanser mellan de socioekonomiska grupperna bönder, kvalificerade 

arbetare, medelklassen och de övriga grupperna. De har ca 1 procent högre 

överlevnadschanser än de övriga i födelsekohorten. Från två års ålder så sjunker 

överlevnadschanserna med 1 procent för den socioekonomiska gruppen kvalificerade 

arbetare. Generellt så är det ganska lika överlevnadschanser för barnen i födelsekohorten 
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oavsett socioekonomisk grupp som deras moder tillhör. Största riskerna för att dö inträffar 

innan ett års ålder då kurvorna är som mest vertikala för att därefter plana ut mot horisontella 

linjer med några graders lutning från och med ett års ålder. Den socioekonomiska gruppen elit 

har definitivt högst överlevnadschanser med 95% chans för barnen inom gruppen att nå sin 

fem års dag. Det går dock inte att dra några generella slutsatser om gruppen elit på grund av 

ett litet urval. Generellt så är inte de socioekonomiska skillnaderna i barnens 

överlevnadschanser statistiskt signifikanta utan 32% av skillnaderna i dödsfallen kan lika 

gärna bero på slumpen. (Se diagram 6) 

 

Diagram 6 Barndödlighet för mödrar i olika sociala klasser 1900–1920. 

 

Källa: Demografiska databasen, CEDAR, Umeå Universitet. 

 

Diagram 7 nedanför visar socioekonomiska skillnader i överlevnadschanser hos 

födelsekohorten 1920–1950. Spridningen i överlevnadschanserna hos födelsekohorten 1920–

1950 har ökat något jämfört med födelsekohorten 1900–1920 även om överlevnadschanserna 

generellt har ökat med ca 5% hos födelsekohorten 1920–1950. Gruppen bönder har även gått 

från att ha högst överlevnadschanser i de tidigare födelsekohorterna hos modern från 1880–

1920 till att i denna födelsekohort ha lägst överlevnadschanser jämfört med de andra 

socioekonomiska grupperna. Generellt så har barnen i de flesta socioekonomiska grupperna 

över 90% chanser att överleva fram till sin fem års dag förutom gruppen bönder. Barn med 
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mödrar som jordbrukare har precis under 90% chanser att överleva fram till sin fem års dag. 

Differensen mellan de högsta och lägsta överlevnadschanserna är dock inte mer än ca 3–4 

procent. De barn som hade högst överlevnadschanser att nå sin fem års dag i födelsekohorten 

1920–1950 är de barn som hade mödrar tillhörande medelklassen. De hade ca 4% högre 

överlevnadschanser att barnet skulle leva fram till sin fem års dag jämfört med mödrar som 

var bönder. Vi kan även se i Diagram 7 att det främst var barnets(ns) första år i livet som 

innebar störst risk att dö i födelsekohorten 1920–1950 för att därefter plana ut efter årsdagen. 

De socioekonomiska skillnaderna i barnets(ns) överlevnadschanser är dessutom statistiskt 

signifikanta om 99% eftersom Pr>chi2 värdet är 0,0000. Vilket innebär att moderns 

socioekonomiska position i Umeå och Skellefteå 1920–1950 de facto hade en påverkan på 

barnens överlevnadschanser. Den största skillnaden i barnens överlevnadschanser varierar 

med ca 4 om modern tillhörde medelklassen eller bönderna. (Se Diagram 7) 

 

Diagram 7 Barndödlighet för mödrar i olika sociala klasser 1920–1950. 

 

Källa: Demografiska databasen, CEDAR, Umeå Universitet. 

 

Över tidsperioden 1880–1950 så finns det några mönster i barnens överlevnadschanser 

beroende på vilken socioekonomisk grupp som modern tillhörde. Om mödrarna tillhörde 

gruppen bönder 1880–1920 så fanns det tendenser till att de barnen hade störst 

överlevnadschanser. Det var dock mycket som kunde vara ett resultat av slumpen så det går 
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inte att dra statistiskt säkerställda slutsatser för moderns socioekonomiska påverkan på 

barnens överlevnadschanser 1880–1920. Däremot så går det som tidigare nämnt att urskilja 

vissa tendenser till socioekonomiska skillnader i barnens överlevnadschanser 1880–1920 i 

Umeå och Skellefteå. Däremot är den socioekonomiska skillnaden i barnens 

överlevnadschanser på moderns sida statistiskt signifikanta med 99% för födelsekohorten 

1920–1950 där bönderna har de lägsta överlevnadschanserna jämfört med de övriga 

socioekonomiska grupperna. 1920–1950 så hade barn med mödrar från medelklassen de 

högsta överlevnadschanserna. Differensen mellan de högsta och lägsta överlevnadschanserna 

inom de olika födelsekohorterna varierade mellan 3–5 procent beroende på födelsekohort. De 

socioekonomiska skillnaderna i barnens överlevnadschanser är dock störst mellan 

födelsekohorterna 1880–1920 och 1920–1950. Resultatet visar således att mödrarnas 

socioekonomiska position de facto påverkade barnens överlevnadschanser i Umeå och 

Skellefteå 1920–1950. Hos de resterande födelsekohorterna 1880–1920 gick det endast att 

urskilja några tendenser till socioekonomiska skillnader i barnens överlevnadschanser men det 

gick inte att dra några slutsatser som var statistiskt signifikanta. 

 

2.3 Föräldrarnas socioekonomiska påverkan på barnets(ns) överlevnadschanser 

Barnets(ns) överlevnadschanser varierar en hel del beroende på föräldrarnas socioekonomiska 

tillhörighet och vilken tidsperiod som de föds i. De socioekonomiska skillnaderna mellan 

föräldrarnas påverkan på barnets överlevnadschanser för födelsekohorten under 

undersökningsperioden 1880–1950 i Umeå och Skellefteå varierade främst mellan den 

påverkan okvalificerade arbetare, medelklassen och bönderna hade på barnens 

överlevnadschanser. Mödrarna tillhörande gruppen okvalificerade arbetare hade 11% fler 

dödsfall än det förväntade utifrån genomsnittet för hela undersökningsperioden vilket 

indikerar att de har en viss påverkan på barnens överlevnadschanser för hela 

undersökningsperioden. Fäder som tillhörde gruppen okvalificerade arbetare hade 1,5% fler 

dödsfall än det förväntade för hela undersökningsperioden visar att den socioekonomiska 

gruppen generellt inte hade någon påverkan på barnens överlevnadschanser för hela 

undersökningsperioden. När det kommer till böndernas påverkan på barnens 

överlevnadschanser för hela perioden så hade mödrarna inom Farmers 0,8% fler dödsfall än 

det förväntade. Vilket innebär att de över hela undersökningsperioden 1880–1950 knappt 

hade någon socioekonomisk påverkan på barnens överlevnadschanser. Samtidigt som fäderna 

tillhörande bönder hade 12% fler dödsfall än det förväntade vilket är en betydlig skillnad i 
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socioekonomisk påverkan mellan fader och moder beroende på vilken socioekonomisk grupp 

de tillhör. Om föräldrarna däremot tillhörde någon av de övriga socioekonomiska grupperna 

såsom halvt kvalificerade arbetare, kvalificerade arbetare, medelklassen och eliten så hade det 

generellt för hela undersökningsperioden en positiv effekt på barnens överlevnadschanser för 

hela undersökningsperioden.72 Det måste observeras att graferna är mer adekvata för att 

analysera skillnaderna i barnens överlevnadschanser för respektive födelsekohort såsom att 

resonera kring den socioekonomiska betydelsen för 1880–1900. Detta eftersom Log-rank 

testet endast avgör huruvida det har en statistisk betydelse och huruvida jämförelserna är 

statistiskt signifikanta.  

 

I födelsekohorten 1880–1900 så är spridningen i överlevnadschanser mellan de 

socioekonomiska grupperna större hos mödrarna än hos fäder. Det indikerar att den 

socioekonomiska tillhörigheten hos modern hade större påverkan på barnets 

överlevnadschanser än hos fadern för denna födelsekohort. Faderns socioekonomiska 

tillhörighet påverkar barnets(ns) överlevnadschanser med ca 2–3 procent. Samtidigt som 

moderns socioekonomiska tillhörighet påverkar barnets(ns) överlevnadschanser med ca 5–7 

procent inom samma födelsekohort. Det är dock endast tendenser till socioekonomiska 

skillnader i barnens överlevnadschanser beroende på föräldrarnas socioekonomiska position. 

Statistiken är inte signifikant och skillnaderna kan därmed bero på slumpen. Det ska alltså 

inte dras alldeles för stora slutsatser om föräldrarnas socioekonomiska påverkan på barnens 

överlevnadschanser 1880–1900 i Umeå och Skellefteå.73  

 

I födelsekohorten 1900–1920 så är spridningen i överlevnadschanserna mellan de 

socioekonomiska grupperna väldigt marginella med endast 1–2 procents påverkan på barnens 

överlevnadschanser med undantaget föräldrar från eliten. Det innebär att föräldrarnas 

socioekonomiska tillhörighet endast påverkade barnens överlevnadschanser marginellt om de 

inte tillhörde eliten 1900–1920. De barn som har föräldrar tillhörande eliten har ca 5–7 

procent högre överlevnadschanser än de resterande socioekonomiska grupperna i Umeå och 

Skellefteå inom födelsekohorten 1900–1920. De socioekonomiska skillnaderna i barnens 

överlevnadschanser är dessutom statistiskt signifikant om 99% för fäder. De socioekonomiska 

skillnaderna är däremot inte statistiskt signifikanta för mödrar och de skillnader som uppstår i 

                                                 
72 Tabell 3 & 4. 
73 Diagram 2 & 5. 
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förhållande till moderns socioekonomiska tillhörighet kan därför lika gärna bero på 

slumpen.74 

 

I födelsekohorten 1920–1950 så är spridningen i överlevnadschanserna mellan de 

socioekonomiska grupperna tydligare än i de tidigare födelsekohorterna. Spridningen är något 

större mellan de socioekonomiska grupperna på faderns sida än mammans. Det innebär att 

barnets överlevnadschanser påverkades i någon högre grad av faderns socioekonomiska 

tillhörighet än mammans inom födelsekohorten 1920–1950 i Umeå och Skellefteå. 

Differensen är ca 5 procent hos faderns socioekonomiska påverkan och ca 4 procent hos 

modern. Skillnaderna i överlevnadschanserna mellan de socioekonomiska grupperna på båda 

föräldrarnas sidor uppstår främst under barnets första levnadsår. Överlevnadschanserna efter 

ett års ålder är därefter någorlunda likartade oavsett socioekonomisk grupp fram till att barnen 

fyller fem år. Gemensamt för den socioekonomiska skillnaden i barnens överlevnadschanser 

för födelsekohorten 1920–1950 är att de är statistiskt signifikanta om 99% för både moderns 

och faderns socioekonomiska position.  

 

Resultatet i studien visar därmed att föräldrarnas socioekonomiska position de facto 

påverkade barnens överlevnadschanser 1920–1950 i Umeå och Skellefteå.75 Faderns 

socioekonomiska position hade även de facto en påverkan på barnens överlevnadschanser 

1900–1920.76 Hos modern fanns det endast tendenser till någon skillnad i barnens 

överlevnadschanser 1900–1920 samt att det inte var statistiskt signifikanta skillnader och 

skillnaderna kunde lika gärna bero på slumpen.77 Vidare så visar resultatet i studien endast på 

tendenser när det kommer till socioekonomiska skillnader 1880–1900 i Umeå och Skellefteå. 

Samt att de socioekonomiska skillnaderna 1880–1900 beroende av socioekonomisk position 

inte var statistiskt signifikanta och kunde lika gärna bero på en slump oavsett om det var 

faderns eller moderns påverkan som undersöktes. 

 

  

                                                 
74 Diagram 3 & 6. 
75 Diagram 4 & 7. 
76 Diagram 3. 
77 Diagram 6. 
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3. Diskussion 

Resultatet i studien visar att den socioekonomiska positionen hos fadern och modern hade en 

påverkan på barnets(ns) överlevnadschanser. Den påverkan som förälderns socioekonomiska 

position hade varierar däremot beroende på vilken tidsperiod som barnen föddes inom. Det 

styrker till viss del Brändströms resonemang i sin avhandling att barndödlighet bör studeras 

som en social process över tid eftersom ekonomiska och sociala strukturer i samhället 

förändras ständigt.78  

 

Resultatet i den här studien visar väldigt tydligt att faderns socioekonomiska position knappt 

påverkar barnens överlevnadschanser i slutet av 1800-talet. För att därefter vid sekelskiftet så 

får det en betydande skillnad för barnets överlevnadschanser om fadern tillhörde eliten i 

samhället. Under 1900–1920 i Umeå och Skellefteå har det alltså skett ekonomiska och 

sociala förändringar som skapar en ojämlikhet i barndödlighet mellan eliten och de resterande 

socioekonomiska grupperna i samhället. Att ojämlikheten i barndödlighet växer fram vid 

sekelskiftet styrker även Edvinssons, Brändströms och Bernhardts resonemang om att 

utbyggnaden av den sanitära infrastrukturen under senare delen av 1800-talet kantades av 

dylika problem med exempelvis kvalitén av de nya vattenledningssystemen som inte kom att 

gagna större delen av samhället förrän vid sekelskiftet.79 Barnens överlevnadschanser ökar 

däremot generellt mellan födelsekohorterna födda 1880–1900 och 1900–1920 med några 

procent. Ökningen av barnens överlevnadschanser beror förmodligen på den sanitära 

infrastrukturens utbyggnad enligt vad Edvinssons, Brändströms och Bernhardts forskning har 

visat på. Varför eliten i samhället har högre överlevnadschanser än de resterande 

socioekonomiska grupperna beror förmodligen på att de hade förutsättningarna och möjlighet 

till att kunna påverka så att de sanitära satsningarna gynnade dem själva i första hand. Vilket 

undersökningen i studien även visar på att eliten har ca 94% överlevnadschanser att överleva 

till fem års ålder samtidigt som de resterande socioekonomiska klasserna endast har lägre än 

86% överlevnadschanser.  

 

Skillnaden i barnens överlevnadschanser 1900–1920 i Umeå och Skellefteå kan förklaras 

utifrån Edvinssons, Burström och Bernhardts tidigare forskning där de specifikt visar hur 

eliten i samhället först får till tillgång till de medicinska framstegen i samhället likväl 

                                                 
78 Brändström (1984). 123–125. 
79 Brändström & Bernhardt (2001). 29–34. Samt Edvinsson (1992). 19, 164–170. 
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kunskapen om hälsofaktorer som påverkar barnens överlevnadschanser. Vilket förklarar den 

socioekonomiska skillnaden som börjar växa fram från och med 1900-talet. Resultatet i den 

här studien styrker och bekräftar alltså även Burströms och Bernhardts slutsatser om 

socioekonomisk påverkan vid sekelskiftet. Samt Edvinssons resultat om problem med 

förvaringen av livsmedel samt dålig hygien vilket i kombination med urbaniseringen ökar 

infektionsrisken i mag- och tarmkanaler som Burström och Bernhardts studie visat.80  

 

Vid 1920–1950 hade barnens överlevnadschanser generellt ökat för samtliga 

socioekonomiska grupper på pappans sida. Samtliga barn hade överlevnadschanser om 90% 

att leva till sin fem års dag. Den generella ökningen av överlevnadschanser kan förklaras 

utifrån Sundin och Willners översiktsverk att den sanitära infrastrukturens utbyggnad och 

införandet av upplysningskampanjer i första hand gynnade eliten under 1900–1920 för att 

därefter gagna samtliga socioekonomiska grupper 1920–1950. Sundin och Willner beskrev 

även hur de socioekonomiska skillnaderna även skapar olika förutsättningar för att kunna ta 

till sig av kunskap som är relaterad till barndödlighet. Som kombinerat med Brändströms 

avhandling kan det vara faktorer så som kulturella skillnader i traditioner, föreställningar, 

kapital och viljan till att överhuvudtaget ta till sig av de råd som gavs av barnmorskor som 

skapar de socioekonomiska skillnaderna i studien.81 Resultatet i studien visar att även om de 

allmänna överlevnadschanserna har ökat påtagligt mellan 1880–1950 i Umeå och Skellefteå 

så har även den socioekonomiska påverkan från pappan ökat skillnaden i barnens 

överlevnadschanser över tid. Det behövs dock ytterligare forskning för att följa upp resultatet 

och undersöka det närmare vad de socioekonomiska skillnaderna verkligen beror på i Umeå 

och Skellefteå för undersökningsperioden. De socioekonomiska skillnaderna kan enligt 

tidigare forskning bero på väldigt många olika faktorer. Brändström visar exempelvis i sin 

avhandling att artificiell amning resulterade i en betydligt högre spädbarnsdödlighet.82 Det 

skulle i den här studien kunna förklara varför barnens överlevnadschanser var lägst från och 

med 1900–1950 om papporna var jordbrukare. 

 

Det den här studien visar är däremot att faderns socioekonomiska position de facto har en 

påverkan på barnens överlevnadschanser från och med 1900-talet i samband med 

industrialiseringen, urbaniseringen och välfärdsstatens utbyggnad av den sanitära 

                                                 
80 Brändström & Bernhardt (2001). 29–34. Samt Edvinsson (1992). 19, 164–170. 
81 Sundin & Wilner (2007). Även Brändström (1984). 
82 Brändström (1984). 
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infrastrukturen och medicinska institutioner. Därmed vederlägger resultatet den tidigare 

forskning som säger att socioekonomiska position inte har någon påverkan på barnens 

överlevnadschanser. Den socioekonomiska positionen har dock inte lika stor påverkan på 

barnens överlevnadschanser så som strukturella normer i samhället kan ha om vi jämför 

resultatet med tidigare forskning. Så som i Edvinssons avhandling hade oäkta barn 80% högre 

spädbarnsdödlighet än äkta barn.83 Eller i förhållande till hur korta eller långa intervaller som 

mödrarna föder barn som Lynch och Greenhouse visade kunde stå för hela 40% av 

spädbarnsdödligheten i Medelpad under andra halvan av 1800-talet.84 Det behövs dock mer 

forskning på detta området för att man ska kunna dra några säkra slutsatser om samtliga 

variablers påverkan på barnens överlevnadschanser och hur de samvarierar med varandra. 

 

Resultatet i studien visar tendenser till att moderns socioekonomiska position hade en 

påverkan på barnens överlevnadschanser 1880–1900 i Umeå och Skellefteå. Mot sekelskiftet 

förekommer det inga signifikanta skillnader i barnens överlevnadschanser beroende på 

socioekonomisk position hos mamman. Det som snarare har inträffat mellan 

födelsekohorterna 1880–1900 och 1900–1920 är en generell ökning av överlevnadschanserna 

och att de socioekonomiska skillnaderna i barnens överlevnadschanser generellt har minskat. I 

förhållande till tidigare forskning så nyanserar det bilden av den socioekonomiska påverkan 

som föräldern har på barnens överlevnadschanser 1880–1920. Det innebär alltså att moderns 

socioekonomiska påverkan snarare styrker den tidigare forskning som menar att den 

socioekonomiska påverkan inte har så stor påverkan på barnens överlevnadschanser. Samt att 

resultatet nyanserar även bilden av hur de sanitära satsningarna i förhållande till moderns 

socioekonomiska påverkan i sin helhet gynnade de flesta samhällsklasserna. Dock går det inte 

att generalisera eftersom det var väldigt få mödrar som tillhörde gruppen elit i Umeå och 

Skellefteå under undersökningsperioden. Å andra sidan så visar resultatet tydligt på att det 

inte förekom några större skillnader mellan de socioekonomiska grupperna oavsett den 

sanitära infrastrukturen som byggs ut eller i förhållande till de andra satsningar som görs i 

samhället för att främja hälsan hos människorna. Moderns socioekonomiska påverkan 

motsäger därmed delvis tesen om att välfärdsstatens utbyggnad i första hand gynnar vissa 

människor. Detta bör dock följas upp innan några säkra slutsatser kan dras. Exempelvis så 

behövs det vidare forskning som genomför Coxs regressionsanalyser som undersöker 

samvariationen av föräldrarnas gemensamma socioekonomiska påverkan på barnens 

                                                 
83 Edvinsson (1992). 
84 Lynch & Greenhouse (1994). 
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överlevnadschanser. Det kan även undersökas tillsammans med variabler såsom 

legitima/illegitima barns överlevnadschanser och med vilka intervaller som de föddes inom. 

 

Mellan födelsekohorterna 1900–1920 och 1920–1950 på mammans socioekonomiska 

påverkan så har överlevnadschanserna generellt ökat med ca 5%. Med utgångspunkt i Sundin 

och Willners översiktsverk så beror ökningen av överlevnadschanserna förmodligen på 

välfärdsstatens utbyggnad och 8-timmars arbetsdagens införande.85 Kombinationen med 

bättre sjukvård, utbildning och att 8-timmars arbetsdagen infördes bidrog förmodligen 

gemensamt till att föräldrar oavsett socioekonomisk position hade framförallt mer kunskaper 

om hur barn ska skötas om. Samt att det fanns mer tid till att faktiskt ta hand om barnen. 

Resultatet i undersökningen visar även på att de socioekonomiska skillnaderna i barnens 

överlevnadschanser ökar mellan födelsekohorterna 1900–1920 och 1920–1950. Framförallt 

mellan medelklassen och jordbrukare. Det kan förklaras utifrån Sundin och Willner 

översiktsverk samt Brändströms avhandling att det förmodligen beror på att medelklassen var 

mer villiga till att lyssna på de råd som gavs från sjukvården och barnmorskorna. Till skillnad 

från jordbrukare som Brändström visade vara mer villiga till att hålla kvar vid traditioner och 

den tidigare kulturen som kunde få ödesdigra konsekvenser för spädbarnsdödligheten.86 Det 

kan även vara kopplat till att jordbrukare har en enklare tillgång till komjölk som föda till 

barnen. Det behövs dock vidare studier som följer upp och undersöker vidare vad de 

socioekonomiska skillnaderna beror på. Denna studie visar dock de facto att moderns 

socioekonomiska position hade en påverkan på barnets(ns) överlevnadschanser 1920–1950 

men att det endast fanns tendenser till socioekonomisk påverkan 1880–1920. 

 

Avslutningsvis så gick det alltså inte fastställa med statistisk signifikans om socioekonomisk 

position hos föräldrarna hade någon påverkan på barnets(ns) överlevnadschanser 1880–1900 i 

Umeå och Skellefteå. Likväl gick det inte fastställa med statistisk signifikans om 

socioekonomisk position hos modern hade någon påverkan på barnets(ns) överlevnadschanser 

1900–1920. Det gick endast urskilja tendenser till eventuell påverkan på barnets(ns) 

överlevnadschanser. Snarare så styrker detta resultat den forskning som inte finner något 

samband mellan socioekonomisk position och barnens överlevnadschanser. Å andra sidan 

gick det fastställa med statistisk signifikans att faderns socioekonomiska position 1900–1920 

de facto hade en påverkan på barnens överlevnadschanser i Umeå och Skellefteå. Likväl gick 

                                                 
85 Sundin & Willner (2007). 
86 Sundin & Willner (2007). Se även Brändström (1984). 
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det fastställa med statistisk signifikans att båda föräldrarnas socioekonomiska position 1920–

1950 i Umeå och Skellefteå de facto hade en påverkan på barnens överlevnadschanser. Det i 

sin tur styrker därmed den tidigare forskning som har hittat eller argumenterar för samband 

mellan socioekonomisk position och barnens överlevnadschanser. Detta tillsammans styrker 

framförallt Brändströms slutsatser i sin avhandling om att spädbarnsdödlighet måste studeras 

som en social process över tid på grund av att ekonomiska och sociala strukturer i samhället 

ständigt förändras.87 Jag drar liknande slutsatser men tillägger att socioekonomiska skillnader 

i barndödlighet bör studeras som en social process över tid på grund av liknande orsaker som 

Brändström nämner. Framförallt på grund av att det hälsosystem som existerar vid en tidpunkt 

i samhället kan definitivt förändras för att därefter skapa ojämlikhet likväl jämlikhet i 

barndödlighet. Vilket den här studien visar på. 

 

 

 

  

                                                 
87 Brändström (1984). 
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