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ABSTRACT 
Hans Nilsson and Lars-Göran Tedebrand, Familjer i växande städer. Strukturer och 
strategier vidfamiljebildning i Sverige 1840-1940. (Families and Growing Cities. Struc-
tures and Strategies in Family Formation, Sweden 1840—1940). 214pp. Monograph. 

This book originates from a research program on the urban family in Sweden 1840-
1940. It examines the family at the centre of life during Sweden's transition to a mo
dern industrialized and urbanized country. The proportion of singles and married 
people as well as ages at marriage are analysed against the background of economic 
development, social structure, the housing situation and "male breadwinner-ideo-
logy". Generational relations and the different family and household forms in urban 
areas are discussed. 

By using the potential of the Demographic Data Base, Umeå University in com-
bination with population registers from the 20th Century, eight marriage cohorts 
from the 1840's to the 1930's are created for two middle-sized Swedish cities, Lin
köping and Sundsvall. The authors explore in detail the new fertility regimes that 
emerged rather rapidly in urban Sweden during the first decades of the last Century. 
The concept "family strategies" is used to understand the behaviour of individuals 
and families within ali social classes during the fertility transition. Smaller families 
were achieved through increased use of spacing and stopping and mainly by pre-in-
dustrial forms of fertility control. However, the authors also stress the importance of 
bourgeois debaters and early feminists as well as left wing women's associations for 
bringing down the birth rate. 

Finally, the book raises centrai issues concerning the economic, social and psy-
chological forces that shaped the modem family and the interrelationship between 
history, demography and other related sciences. 
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Förord 
Kunskapen om den svenska stadsfamiljens sammansättning och demo
grafiska beteende under industrialiseringsskedet har länge varit bristfällig 
trots att familjen måste sägas ha spelat en nyckelroll vid Sveriges urbanisering 
och modernisering. De flesta familjehistoriska studier har, kanske främst av 

källmässiga skäl, företagits på agrara och protoindustriella områden. Familje
rekonstruktioner i den turbulenta stadsmiljön är en erkänt krävande uppgift, 
som först på sistone tack vare modern datateknik blivit möjliga. Mot den 
här bakgrunden är det vår förhoppning att läsaren högst väsentligt skall ha 
formerat sin kunskap om familjebyggandet i städerna under ett viktigt skede 

i svensk samhällshistoria efter att ha tagit del av denna bok. 
Vår studie är ett resultat av ett flerårigt forskningsarbete. Olika typer av 

källmaterial har kommit till användning. Grundarbetet har gjorts med hjälp 
av Demografiska databasens i Umeå (DDB) registreringar av kyrkböcker 

från Sundsvall och Linköping. Datafilerna har, efter diskussioner mellan 
oss och docent Sören Edvinsson, DDB, konstruerats av programmeraren 
Roger Mähler vid DDB. Manuella registreringar har också utförts i sam
band med konstruktion av giftermålskohorter efter den period, som täcks av 
DDB:s registreringar. Dessa registreringar har utförts av Greger Karlsson vid 

Linköpings universitet. 
Vårt projekt är alltså i hög grad ett samarbete mellan två institutioner och 

två universitet, Historisk demografi, Institutionen för historiska studier, vid 
Umeå universitet och enheten för historia vid ISAK (Institutionen för stu
dier av samhälle och kultur) vid Linköpings universitet. Per-Olof Grönberg, 
Stefan Warg och Lotta Vikström vid Historisk demografi i Umeå har period
vis varit forskningsassistenter inom projektet och hjälpt oss med datauttag 
och vissa kompletterande registreringar främst av folkräkningar och mantals
längder. Lotta Vikström har också varit medförfattare till en tryckt artikel. 
Vi vill här passa på och tacka Greger, Lotta, Per-Olof, Roger och Stefan för 
deras värdefulla insatser. Viktiga synpunkter på manuskriptet har lämnats av 
Sören Edvinsson, Ann-Katrin Hatje, Jan Sundin och Stefan Warg till vilka 
vi framför ett varmt tack. Slutligen vill vi tacka Nils Wide, Sundsvall och 
Östergötlands länsmuseum, som sakkunnigt ställt ett antal familjefoton till 

vårt förfogande. 
Forskningarna har finansierats av Riksbankens jubileumsfond och har 

haft arbetsnamnet Individ, familj och hushåll. Dynamiska processer i svensk 

stadsmiljö 1840—1930. Under projektets gång har förarbeten och delstudier 
till den nu framlagda rapporten diskuterats vid flera internationella konferen
ser. Här kan nämnas följande konferensrapporter (papers): Urban Adaption. 

The Case ofStueden. Social Science History Associations (SSHA) konferens i 



New Orleans 1996; Marriage Düring Industrialization. Inmigrants to Swedish 

Cities 1840—1900. European Social Science History Conference i Amster
dam 1998; Determinants of Marriage Patterns in Urban Sweden 1840—1990, 

SSHA, Chicago 1998; Marriage Patterns and Family Building in Swedish 

Cities. International Conference "Living in the city", Rome 1999 (tillsam
mans med Lotta Vikström) och numera tryckt; Marriage Patterns and Family 

Building in Swedish Cities 1840—1920, Det nordiske seminar i historisk de

mografi, Vejstruplund 2000; Family and Childbirth in Urban Sweden 1840— 
1940, SSHA, Chicago 2001. 

Den här boken riktar sig i första hand till forskarsamhället, men det är 

också vår förhoppning att den även ska kunna användas inom grundutbild
ningen och kunna läsas av en specialintresserad allmänhet. 

Linköping och Umeå i oktober 2005 

Hans Nilsson och Lars-Göran Tedebrand. 



1. Inledning 

en svenska familjen består historiskt sett av två gifta föräldrar och de 
barn dessa satt till världen. Storfamiljer eller flergenerationsfamiljer är 

i Sverige av olika orsaker ovanliga. De svenska familjerna bildades genom 
giftermål av förhållandevis "gamla" personer vid en internationell jämförelse. 

Att bilda familj och gifta sig var länge en förutsättning för att man skulle 
kunna skaffa sig ett eget hushåll. Ogifta personer hörde i allmänhet till någon 
annans hushåll och var i och med detta i högre grad ofria. En förklaring till 
de höga giftermålsåldrarna var att personer utan egendom inte kunde gifta 

sig förrän de hade sparat ihop nog med pengar för att klara bostad och hem
utrustning. 

Barnafödandet startade också sent i livet (till följd av att äktenskapsåldern 
var så hög). Därför kan man med ett nutida betraktelsesätt tycka att anta
let utomäktenskapliga barn genom historien varit påfallande lågt. Men stora 
variationer är kända härvidlag.1 Inom Europa finns påfallande nationella 
skillnader, men även inom länderna finns betydande regionala särdrag. Eng
land visar till exempel högre andel utomäktenskapliga barn än Frankrike och 
Sveriges grannländer Norge och Danmark hade tidvis högre tal än Sverige. 
Andelen utomäktenskapliga barn ökade från mitten av 1700-talet, från 2,5 
procent 1750 till 6,4 procent 1850. I slutet av 1800-talet och i början av 
1900-talet ökade talen och var tionde nybliven moder var nu ogift. I städerna 

var siffrorna omkring 20 procent högre än på landet. Dessa värden ligger 
betydligt över de generella europeiska siffrorna, till exempel de som gällde för 

England. 1920-talet utgör en topp i den utomäktenskapliga fruktsamheten, 
men redan på 1930-talet sjönk talen till följd av ökade giftermål och, som 
man kan förmoda, bättre tillgång till preventivmedel. 

Dagens Sverige kännetecknas inom familjeområdet av en stor andel en
samhushåll, detta är särskilt markant i stadsmiljön, skilsmässorna är många, 
uppemot 50 procent av äktenskapen upplöses inom fem år (se även bilaga 
7). Familjerna är små och barnantalet per kvinna ligger idag (2005) lågt i 
Sverige: 1,5 barn, vilket visserligen är något över genomsnittet inom EU, men 
ändå historiskt sett påfallande lågt. Här kan påpekas att vissa länder som till 
exempel Italien ligger ännu lägre med 1,2 barn per kvinna. Numera är det 
Central- och Sydeuropa som utmärker sig med de lägsta födelsetalen. För 
att befolkningen inte ska minska (utan invandring) krävs att varje kvinna i 
genomsnitt föder 2,1 barn. Barnens andel av befolkningen i Sverige blir här
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med ganska låg. Man räknar med att ungefär 20 procent av befolkningen är 
under 17 år. När barngruppen var som störst under 1900-talet uppgick den 
till cirka 35 procent av befolkningen. En annan förändring på familjefronten 
i Sverige är att numera har en fjärdedel av barnen minst en förälder med 
utländsk bakgrund. Trots de höga skilsmässotalen bor ändå flertalet barn 
med båda sina biologiska föräldrar, omkring 73 procent. Bland dem som 
har skilda föräldrar har de flesta tillgång till båda sina föräldrar och en allt 

ökande del av de separerade barnen bor växelvis hos mamma och pappa.2 Vi 
kan alltså konstatera att trots att vi idag har en omväxlande familjesituation 
är fortfarande den dominerande samlevnadsformen i de reproduktiva åld
rarna pappa-mamma-barnfamiljen eller varianter på denna. 

Idag väljer vi att skaffa barn vid ganska mogen ålder. Första barnet föds 
när föräldrarna är relativt gamla. Ar 2002 var männen i genomsnitt 31 år och 
kvinnorna 28,6 år. I stora städer är man något äldre och i glesbygd något yng
re. Eftersom medellivslängden är hög i Sverige leder detta tillsammans med 
låga födelsetal fram till en förhållandevis gammal befolkning. Detta påverkar 
också på sikt familjestrukturen genom att antalet ensamhushåll blir stort.3 

Stockholmshistorikern Klas Amark har, dock utan att beakta land-stad-

skillnader och det internationella forskningsläget, gjort en schematisk över
sikt över den svenska familjens förändringar under 1900-talet grundad på 
aggregerad statistik för hela riket. Han delar in 1900-talet i fem perioder. 
Utgångspunkten i hans genomgång är att försörjningsmöjligheterna, eller 
formerna för försörjningen, spelat stor roll för familjens historiska förutsätt
ningar. Den första perioden som undersökes (omkring 1910) har många likhe
ter med de tidiga kohorterna i vår studie som vi snart ska se. Perioden känne
tecknas av en patriarkalt dominerad flerförsörjarmodell. Sena äktenskap och 
en stor andel ogifta i befolkningen var särdrag liksom en hög andel barn. 
Ett annat utmärkande drag var de förhållandevis stora hushållen som också 
kunde inkludera andra personer än den rena kärnfamiljen, som till exempel 
tjänstefolk. Försörjningsbördan var alltså stor för familjeförsörjarna. 

Under period två (omkring 1930) hade äktenskapsfrekvensen ökat något 
och barnafödandet hade minskat. Familjerna hade därmed blivit mindre, men 
kvinnornas arbetsmöjligheter hade förbättrats och sammantaget kan man 
säga att försörjningsbördan minskat något bland annat genom att pensions
systemet hade etablerats och att de äldre därmed fick en säkrare försörjning. 

Under period tre (1950-talet) hade husmorsidealet slagit igenom och man 
kan nu tala om en manlig försörj armodeli. Under denna period ökade såväl 
äktenskapsfrekvensen som barnafödandet igen. Giftermålsåldern minskade 
också. Man kan tala om kärnfamiljens guldålder. 

På 1980-talet dominerade en tvåförsörjarmodeli. Vi har då kommit in 
i den fjärde perioden. Barnafödandet fortsatte att sjunka till en början för 

10 



FAMILJER I VÄXANDE STÄDER 

att sedan vända uppåt igen mot slutet av decenniet. Nya samlevnadsformer 

blev vanliga under den här tiden och skilsmässorna ökade. Uppdelningen av 

arbetsuppgifter efter kön minskade bland annat till följd av utbyggd barnom
sorg. Ensamboendet ökade. De äldres situation förbättrades till följd av bland 

annat ATP-reformen, som nu började ge fullt utslag. 
Tiden från 1990-talet fram till idag utgör den femte perioden. En själv-

försörj armodeli utgör grunden för den familjeform som nu råder. Ett möjligt 
nytt inslag är en försämrad social trygghet för flera grupper till följd av ned
skärningar i den offentliga sektorn och ökande klassklyftor. 

Vi har redan konstaterat att Sverige historiskt sett utmärkt sig med hög 
giftermålsålder. Sverige var länge, för att tala med familjehistoriker, en del av 
det så kallade västliga familjesystemet, som karaktäriserats av hög giftermåls
ålder och en stor andel ogifta personer. Detta skymtar fram i Amarks schema, 

men ska undersökas mer genomgripande i föreliggande studie. Ar 1900 hade 
Sverige en av de högsta andelarna ogifta kvinnor i åldersgruppen 45-49 år i 
Europa, omkring 19 procent av kvinnorna var ensamstående i den gruppen. 
Den kände familjehistorikern John Hajnal använde Sverige tillsammans med 
Belgien som exempel på det han kallade "det europeiska giftermålsmönst

ret". 
I den här boken diskuterar vi giftermålsmönstren i de svenska städerna 

för den långa perioden 1840-1990. Vi har närmat oss vår frågeställning från 
två håll, för det första har vi analyserat de generella trenderna för perioden 
1870—1990, den period som täcks av aggregerade data och för det andra har 
vi gjort en djupstudie över giftermål och familjebildning i två svenska städer, 

Linköping och Sundsvall 1840-1940, den period då Sverige industrialise
rades och rimligen övergav många av de gamla agrara drag som tidigare ut
märkt livsbetingelserna. Även det svenska stadshushållet undersöks på såväl 
aggregerad som lokal nivå. Vi har valt att låta perioden 1840—1940 vara den 
tidsrymd som nämns i titeln till denna bok eftersom det är den som analyse

ras mest grundligt. 
Perioden 1840—1940 utgjordes av en kraftfull och tilltagande urbani

sering, industrialisering och perioden innebar ett avgörande brott med det 
gamla agrara samhället. På den aggregerade nivån har vi använt oss av be
arbetad tryckt statistik från folkräkningarna. De moderna folkräkningarna 
kan sägas ha startat 1860 i och med tillkomsten av Statistiska centralbyrån 
och är en fortsättning på de mer knapphändiga uppgifterna från Tabellverket 
som går tillbaka till 1749. I vår djupstudie används både potentialen från 
Demografiska databasen vid Umeå universitet, som digitaliserat de aktuella 
församlingarna, samt församlingsböcker från den period där digitala uppgif

ter saknas. 
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Vi avser att studera familjebildningsprocessen, förändringar i äktenskaps
marknaden och hur beteenden och fertilitet varierade över tid. Perioden vi 
studerar är en viktig övergångsperiod ur flera aspekter: från ruralt till urbant 
levnadssätt (nya idéer, sekularisering, modernt levnadssätt, familjeplanering) 
och kännetecknades på befolkningsområdet av två viktiga historiska steg, 
den epidemiologiska och demografiska transitionen. Några inledande kom
mentarer om vårt källmaterial kan vara på sin plats. 

De svenska befolkningsregistren (husförhörslängder, församlingsböcker 

och ministerialböcker) är mycket användbara för longitudinella familjestu
dier. Detta gäller sådana förhållanden som relationen mellan geografi och 
social rörlighet och livsförloppsanalyser (life event analysis). Genom att ma
terialet är nästintill heltäckande kan man studera inte bara den stabila, kvar-
boende befolkningen, utan också de som flyttar omkring kan inkluderas i 
de demografiska analyserna. De olika böckerna kompletterar varandra även 
om husförhörslängden/församlingsboken är mest komplett när det gäller att 

beskriva hur familjesituationen såg ut. I flyttningslängderna kan man följa 
dem som registrerat in- eller utflyttning. I födelseböckerna finns de levande 
födda antecknade med uppgifter om föräldrar, dopvittnen och bostadsort 
och i dödböckerna finns de som avlidit upptecknade med uppgifter om döds
orsak, ålder och hemvist. Giftermålslängderna beskriver vem som gifter sig 
med vem. Men de kan inte ensamma ersätta flyttningslängderna när man 
studerar äktenskap hos flyttare. Långdistansflyttare är underrepresenterade i 
giftermålslängderna. 

Vårt projekt har, som redan antytts, dragit nytta av att Demografiska da
tabasen (DDB) vid Umeå universitet datoriserat befolkningsregistren för ett 
antal svenska församlingar, däribland två större områden, Linköpings- och 
Sundsvallsområdena. Även den nyligen avslutade registreringen av material 
från Statistiska centralbyråns föregångare Tabellverket (1749-1859) har varit 
en stor tillgång. När detta skrivs pågår länkning mellan de olika digitalise
rade kyrkoarkivalierna som en person har ingått i. På så vis underlättas forsk
ningen framgent för den som ställer frågor som rör människors livsförlopp. 
Vi har vidare i slutskedet av studien kunnat använda det internetbaserade 
programmet Indiko för sökningar i DDB:s databaser. 

En av våra strategier har varit att kombinera mikro- och makroanalyser 
när vi studerat familj. Moderna folkräkningar har, som nämnts, genomförts 
i Sverige sedan 1860. Dessa har företagits vart tionde år (förutom räkning
arna för åren 1935 och 1945). Folkräkningarna baserade sig till en början på 
utdrag ur husförhörslängder och senare församlingsböcker 1860-1940, utom 
för Stockholm och Göteborg, där räkningarna grundade sig på så kallade 
folkräkningslistor (förteckningar över egendomar, fastigheter, hyresgäster, 
hushållslistor etc.). 1950 års folkräkning är den första som innehåller indi
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viduella identifieringsdata anpassade för maskinell bearbetning. Perioden 
1960-1990 ägde folkräkningar rum vart 5:e år. Dessa baserade sig nu på 
insamlat enkätmaterial. 

Vi har haft en historiedemografisk tyngdpunkt i arbetet med den här 
boken. Den som vill studera familjens historia i ett bredare perspektiv än 
vad som sker här får komplettera det demografiska materialet med andra 
mer "mjuka" källmaterial. Hit hör mångfalden av uppteckningar om vardags
liv som gjorts sedan lång tid, till exempel olika former av livsintervjuer som 
gjorts inte minst sedan intresset för arbetarminnen blev vanligt på 1970-talet. 
Andra exempel på källmaterial som kan berätta om familje- och genusrela-
tioner är skönlitteratur, veckotidningar, böcker om "snits och stil" etc. Det 
ligger dock utanför ramen för denna studie att i någon högre grad spegla 
dessa källmaterial. Låt oss nu först se vad forskningen hittills känner till om 
familjens, särskilt stadsfamiljens historia i Sverige och västvärlden. 

Tvåbarnsfamilj från Linköpingsbygden omkring 1930. Foto: Johan Emanuel Thorin. 
Östergötlands länsmuseum. 





2. Den urbana familjen. En forskningsöversikt 

Det internationella forskningsläget 

Familjehistoria utgör idag en av de internationellt mest expansiva genrerna 
i skärningspunkten mellan demografi, historiesociologi, ekonomisk his

toria, socialpsykologi och antropologi. Familj och hushåll som analysenheter 
uppmärksammas också alltmer inom hälsohistorisk, genetisk och epidemio
logisk forskning. Amerikanska, brittiska och franska forskare har domine
rat området men det attraherar numera i stigande utsträckning forskare från 

Syd- och Osteuropa och Tredje världen. 
Vi kommer här inledningsvis att ge en översikt över den internationella 

forskningen i familjehistoria med fokusering på den urbana familjen. Denna 

gör inte anspråk på fullständighet i historiografiskt hänseende. De viktigaste 
linjerna kommer att dras upp och tyngdpunkten läggas vid den nu aktu
ella forskningsfronten. Någon "global" inventering av forskningsområdet har 
inte eftersträvats utan fokus ligger på utvecklingen i Västeuropa och Nord
amerika. Den hittills ganska blygsamma nordiska och svenska forskningen 
berörs avslutningsvis. Vi hoppas att föreliggande forskningsöversikt ska vara 
till nytta för dem som vill ta vid där våra trådar behöver följas upp eller ifråga
sättas. 

På 1950-talet möttes två tendenser: historikernas ökade intresse för befolk
ningens roll vid ekonomisk och social förändring och demografernas ökade 
intresse för historiska befolkningar och befolkningsregister. Inom familjehis
torien gjordes en metodisk pionjärinsats av stor betydelse för all kommande 
forskning av Louis Henry, professor vid Institut de Démographie i Paris och 
ledare för INED, Institut National d'Etudes Demographiques. Henry vände 
sig till de gamla katolska församlingsregistren för att se hur den naturliga 
fertiliteten, opåverkad av födelsekontroll, såg ut. 1956 gav han tillsammans 
med Fleury ut sin bekanta manual för familjerekonstruktioner och samma år 
publicerade han och Gautier sin familjestudie av bourgeoisin i Geneve. Två 
år senare kom deras klassiker La Population de Crulai, paroisse Normandie. 4 

Redan vid världshistorikerkongressen i Stockholm 1960 hade nordiska histo

riker tillfälle att lyssna till Henry. 
Några av Frankrikes så småningom främsta 1900-talshistoriker, Pierre 

Goubert och Emmanuel Le Roy Ladurie, kom i två studier 1960 respektive 
1966 att använda den nya metoden vid sina starkt malthusianskt präglade 
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tolkningar av demografiska beteenden bland bönder i Beauvais respektive 
Languedoc under 1600- och 1700-talen.5 

I början av 1960-talet kan vi också iaktta ett växande internationellt sam
arbete mellan historiker och demografer med familjehistoriska implikationer. 
Den första stora resultatredovisningen gjordes 1965 med antologin Population 

in History redigerad av den engelske sociologen D.V. Glass och socialhistori
kern D.E.C. Eversley.6 Glass hade redan på 1930-talet givit ut arbeten om den 
europeiska befolkningspolitiken och Eversly var Malthusexpert. Som den för
ste engelske historiedemografen testade han familjerekonstruktionsmetoden 
på de engelska församlingsregistren. En första rapport framlades vid den eko
nomisk-historiska världskongressen 1962. 

Population in History var en både till volym och till innehåll impone

rande produkt. Flera av artiklarna har varit viktiga utgångspunkter för se
nare familjehistorisk forskning. Det gäller i första hand John Hajnals Eu

ropean marriage patterns in perspective där det unika, europeiska, egentligen 
västeuropeiska giftermålsmönstret, med hög giftermålsålder och stor andel 
ogifta analyseras.7 Vi har anledning att senare mer utförligt återkomma till 
Hajnal. Här skall bara sägas att forskning om äktenskap och familj expan
derade lavinartat under 1960-talet. En internationell bibliografi förtecknade 
redan 1964 över 12 000 titlar varav ungefär hälften producerats under den 
föregående tioårsperioden.8 Flertalet arbeten var nutidsinriktade men många 
har, som framgått, varit historiska. 

Startskottet för ett verkligt historiskt och komparativt studium av familj 
och hushåll gavs av Peter Laslett inom den 1964 grundade så kallade Cam
bridgegruppen. Det skedde vid en internationell konferens 1969. Reviderade 
papers från denna publicerades 1972 i Lasletts och Richard Walls nu när
mast klassiska antologi om hushåll och familj i historien.9 Laslett gav här 
en introduktion till det nya forskningsområdet och presenterade samtidigt 
en typologi för analys av historiska familje- och hushållsformer, en typologi 
som snabbt vann internationell acceptans och sedan dess använts i USA och 
Europa om vi undantar Ryssland och Osteuropa där mestadels andra indel
ningskriterier prövats. 

Myten om den förindustriella storfamiljen avlivades med emfas av Cam
bridgegruppen. Kärnfamiljen har dominerat i den västerländska kulturkret
sen sedan senmedeltiden, även om senare forskning visar att storfamiljer varit 
vanligare än vad Cambridgeforskarna i förstone antog. 

Beröringspunkterna mellan familjehistorien i den anglosaxiska världen 
och den tidigare nämnda franska familjeforskningen var betydande men skall 
kanske inte överdrivas. Det bör dock nämnas att det mest mönstergilla app
licerandet av Henrys metod på ett stort källmaterial kom att utföras av den 
amerikanske demografen John Knodel.10 Knodel analyserade demografiskt 
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beteende i ett urval av 14 byar i fem regioner i Tyskland. Studien byggde på 
så kallade Ortssippenbücher det vill säga genealogier för perioden 1700-1899 
framtagna som en biprodukt av den nationalsocialistiska raspolitiken. Kno-
del analyserade spädbarns- och barnadödlighet, mödradödlighet men fram
för allt äktenskaplig reproduktion och övergången från naturlig fertilitet till 
medveten familjeplanering i sitt sample av byar. En källmässigt betingad brist 
var således att urbana förhållanden inte inkluderades i studien. 

Betydelsefulla var kontaktytorna mellan den framväxande familjehisto
rien och "new social history" i USA anförd av Stephan Thernstrom framför 
allt genom fokuseringen på det tidiga industrisamhället. Ett betydelsefullt 
gemensamt forum för familjehistoriker, historiedemografer och "new social 
historians" blev nätverket family/demography inom den 1976 bildade Social 
Science History Association. 

Forskningen om familjen under industrialiseringen har varit omfattan
de. Strukturalistiska teorier, som betonade utvecklingen mot kärnfamiljer i 
industrisamhället, dominerade tidigare området. Särskilt den amerikanske 
sociologen Talcott Parsons har spelat en central roll vid teoribildningen. Par
sons har med emfas hävdat att kärnfamiljen bäst främjar migration och social 
rörlighet, två grundförutsättningar för industrialisering och urbanisering.11 

Implicit i denna länge förhärskande funktionalistiska teori, som ser en struk
turell harmoni mellan kärnfamiljen och det moderna samhället, ligger upp
fattningen att den förindustriella familjen var integrerad i ett större hushåll 
med släktingar (det internationella begreppet för dessa är kin) och tjänare. 
Som vi nyss såg bygger denna syn på en myt. De strukturalistiskt-funktio-
nalistiska teorierna stöddes också av tidigare familjehistoriker, som såg en 

parallellitet mellan kärnfamiljens ökade roll och en förlängd barndom och en 
alltmer institutionaliserad uppfostran. Det moderna familjelivet förutsatte en 
från omvärlden relativt avskärmad kärnfamilj. Erinras kan ju också om att 
den tyske sociologen Max Weber såg "individualismen" som en huvudingre
diens i "den kapitalistiska andan". 

Viktiga invändningar mot moderniseringsteorierna framfördes omkring 
1970 av den engelske ekonomhistorikern och demografen Michael Ander
son. Denne visade att utvidgade familjer var vanliga i den tidiga brittiska 
textilindustrin i Lancashire.12 Släktnätverk spelade en viktig roll i "kritiska 
livssituationer". Anderson låter ett utbytesteoretiskt resonemang få förklara 
funktionalismen i släktförbindelserna. Yngre textilarbetarfamiljer var exem
pelvis beroende av att far- eller morföräldrar skötte barnen när hustrun ar
betade i fabriken, nyinflyttade erhöll arbete tack vare släktförbindelser med 

förmän etc. Ett betydelsefullt resultat var att Anderson kunde visa att barnen 
inte lämnade föräldrahushållet tidigare inom textilindustrin än vad fallet var 
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på den engelska landsbygden. Att lämna föräldrahemmet tidigt var snarare 

en förindustriell företeelse. 
Tregenerationsfamiljens förekomst under den moderna industriarbetar

klassens formeringsskede har starkt ifrågasatts av den amerikanske histori

kern Steven Ruggles.13 Stödd på ett omfattande datamaterial från England 
och USA visar Ruggles att tregenerationsfamiljen, som vid sekelskiftet 1900 
omfattade en femtedel av hushållen i dessa bägge länder, var vanligast inom 

stadsbourgeoisin och relativt sällsynt inom arbetarklassen. Sociala och eko
nomiska förklaringar, främst att det var de välbeställda som hade råd att ha 
gamla föräldrar i det egna hushållet, förklarar enligt Ruggles förhållandet. 

Den utvidgade familjens (extended family) betydelse under industrialise
ringen har utifrån ett delvis annat teoretiskt perspektiv betonats av de ame

rikanska forskarna Joan Scott och Louise Tilly. De förespråkar en fördröj
ningsmodell (time lag model) enligt vilken förindustriella familjevärderingar 
överlevde industrialiseringens första stadier.14 Yrkesarbetande döttrar var till 
exempel länge integrerade i föräldrahushållets ekonomi. Kvinno- och barnar
bete förblev därför viktiga i den tidiga fabriksindustrin. 

Den amerikanska familjehistorikern Tamara Hareven har i flera studier 

av textilindustrin i New England 1890-1930 framhållit familjens integreran
de roll under industrialiseringen. Mest utförligt gör hon det i sitt stora arbete 
om familj och arbete vid Amoskeag Manufacturing Company i Manchester, 
New Hampshire, världens största textilfabrik åren kring förra sekelskiftet, 
en bok som publicerades 1982 och blivit något av en klassiker inom familje
historien.15 Studien utformar sig till en idealmodell för hur social- och arbe-
tarhistoria på ett fruktbart sätt kan integreras med infallsvinklar och tekniker 
inom antropologi, demografi och sociologi. Länge inom forskningen kvarle-
vande myter om att industrialiseringen bröt ner traditionella familjeband des
armeras. Hareven visar att familjen både överlevde och blev en aktiv kraft i 
den moderna fabriksindustrin. Förindustriella familje- och släktnätverk över
fördes till den nya industriella miljön. Familjemedlemmar arbetade sida vid 

sida, äldre släktingar rekryterade yngre och invigde dem i produktionspro
cessen. Familjer förenade sig mot företagsledningen när denna försökte av-
humanisera arbetsrelationerna och så vidare. Den kritik, som framförts mot 
Hareven från bland annat företrädare för Labour history, för att ha idylliserat 

förhållandena inom den amerikanska industrin i början av 1900-talet har ett 
visst fog för sig men kan knappast rubba hennes grundläggande koncipiering 

av familjens roll i de miljöer hon studerat. 
Den amerikanske sociologen Glen Elder introducerade i slutet av 1970-

talet konceptet "livslopp" (life course) inom familjehistorien, ett koncept 
som sedan på ett fruktbart sätt vidareutvecklades av Hareven.16 Det skedde 
dels i boken om textilindustrin i New Hampshire dels i en rad artiklar och 
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av henne redigerade antologier om generationsrelationer över tid.17 Genom 

dessa insatser tillfördes familjehistorien en ny och dynamisk dimension, som 
saknas i både den franska Henry-skolans och i den brittiska Cambridgegrup
pens forskningar. 

Under senare delen av 1980-talet introducerades nya metoder och tekni
ker, som möjliggör mer avancerade hypotestestningar och teoriprövningar än 
tidigare. Familjerekonstruktioner och livsförloppsanalys har, även om svårig

heterna är stora, börjat att tillämpas på industriella och urbana befolkningar. 
De kvantitativa metoderna har alltså förfinats, vilket innebär att de demo
grafiska mekanismerna bakom befolkningsdynamiken under industrialise
ringen kan studeras mer ingående än tidigare. Samtidigt har nya riktningar 
inom bland annat "labour history" och feministisk forskning på senare år 
ytterligare bidragit till att vitalisera diskussionen om familjen under indu
strialiserings- och urbaniseringsprocesserna. 

Den amerikanske historikern George Alter var den förste som i en studie 
av kvinnliga textilarbetare i Verviers, Belgien, 1849-1880, utnyttjade "livs-
händelsanalyser" (life event analysis) inom familjehistorien enligt en metod 
som utvecklats av Myron Gutman och Etienne van de Walle.18 I stället för 
att, som oftast inom tidigare forskning, fokusera på hushållsstrukturen och 

familjen som sådan isolerade Alter viktiga individuella transitionsfaser i de 
vuxna kvinnliga familjemedlemmarnas livsförlopp: sysselsättning, giftermål, 
hushållsformering, barnafödande etc. Som instrument för att kalkylera den 
tid kvinnorna tillbringade i de olika livsstadierna, och för att beräkna san

nolikheten av att demografiska händelser som flyttning, giftermål, barnafö

dande etc. inträffade, använde Alter sannolikhetsanalyser, såväl "life table-
analysis" som "proportial hazard analysis". Spänningen mellan en nyvunnen 
individualism och traditionella familjevärderingar lyftes härigenom fram. 

Alters studie fördjupar i flera avseenden förståelsen av den europeiska kärn
familjens roll under industrialiseringen. Rollen kunde vara av både normativ 
och ekonomisk art. Såväl vuxna döttrar som barn bidrog aktivt till familje
ekonomin. Det sistnämnda förhållandet innebar att motståndet mot barn
arbete inom arbetarklassen var svagt. Först i slutet av den studerade perioden 
ser Alter ansatser till ett "manligt familjeförsörjarsystem" (male wage-earner 
system). Döttrarna "ärvde" av fäderna positioner inom industrin. Förhål
landena var alltså i detta avseende delvis analoga med dem som Hareven 
iakttagit inom textilindustrin i New England. Döttrarna bodde länge kvar 
i föräldrahemmet och samboende mellan änkor och ogifta yrkesarbetande 
döttrar var ofta förekommande. Sexuella relationer före äktenskapet var van
liga och tilläts av föräldragenerationen. När kvinnorna gifte sig lämnade de 
fabriksarbetet men bidrog till familjens försörjning genom olika bisysslor som 
till exempel olika beställningsarbeten som utfördes i hemmet. 
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I likhet med Scott och Tilly ser Alter en tidsfördröjning (time lag) mellan 
industrialisering och demografiskt beteende. Den förväntade sänkningen av 
giftermålsåldern under textilindustrialiseringen uteblev. Att giftermålsåldern 
förblev hög i Verviers förklaras av att de låga lönerna försvårade tillskapandet 
av hemgifter men också av att föräldrarna gärna såg att döttrarna väntade 
med att gifta sig och så länge som möjligt bidrog till familjeförsörjningen. En 
mer utbredd ansats till familjeplanering och då genom tillämpandet av "stop-
ping" ser Alter först i slutet av sin period (stopping=ett medvetet handlande 

som syftade till att minska familjens storlek genom att förhindra att kvinnan 
blev gravid efter det att man fått det antal barn man avsåg att få). 

Samma år som Alters studie publicerades gav den amerikanska historikern 
Katherine A. Lynch ut en bok om de strategier som socialt inriktade katol

ska politiker och så kallade moraliska ekonomister riktade mot den tidiga 
franska industriarbetarklassen under årtiondena före 1800-talets mitt i väx
ande industristäder som Rouen och Lille.19 I bokens fokus står bland annat 

den skiftande synen på icke-legaliserade samboförhållanden, fosterbarn och 

barnarbete. 
Familj och industrialisering står också i centrum för den holländska his

torikern Angelique Janssens dissertation om hushållen i textilstaden Tilburg 
1850-1920. 20 Hon studerar familjecykelns utveckling i två ålderskohorter. 
Perspektivet är longitudinellt och dynamiskt och främst inriktat på att belysa 
släktrelationerna inom hushållen. Hennes huvudresultat är att dessa förblev 
starka under hela den studerade perioden. Änkor/änklingar och gifta syskon 
ingick vanligen i Tilburghushållen. Någon utveckling mot ökad individua
lism och försvagning av familjebanden kan hon inte iaktta. Detta hindrar 
inte att familjemönstren förändrades beroende på ökad livslängd, större geo
grafisk rörlighet och stigande press på bostadsmarknaden. Men hela tiden 
förblev familjen en viktig agent för att lösa uppkomna problem. I vissa avse
enden ser Janssens till och med en utvidgning av familjebanden i samband 
med den ökade sociala och geografiska rörligheten under industrialiseringens 
lopp. Andelen gifta barn som bodde hos föräldrarna var exempelvis störst i 
den senare undersökningskohorten. En viktig iakttagelse var också att inflyt

tade familjer, tvärtemot vad som ofta hävdas från "funktionalistiskt" håll, 
i större utsträckning än infödda familjer hade föräldrar och vuxna syskon 

boende i hushållet. 
Vad berodde då denna kontinuitet eller "time lag" i hushållsmönstren i 

Tilburg på? Varför förändrades familjemönstren långsammare än de sociala 
strukturerna? Janssens tillgriper i första hand en lokal och "konfessionell" 
förklaring. Den katolska kyrkan, som under hela undersökningsperioden 
hade ett starkt grepp över befolkningen, tvekade inte att vidta sanktioner 
mot dem som inte accepterade dess normativa regler för familjeliv och moral. 
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Sysselsättning och hjälp från det allmänna kunde till exempel äventyras för 
dem som bröt mot regelverken. 

Men Janssens framför också andra förklaringar vid tolkningen av "kon
servatismen" i familjemönstren i Tilburg. Familjerna inom arbetarklassen 
och den lägre medelklassen var inte helt proletariserade fabriksarbetare utan 
i betydande utsträckning dessutom mindre jordägare och involverade i tex
til hemproduktion och handelsverksamhet. Janssens hävdar också med viss 
emfas att den gradvisa sociala och ekonomiska förvandling, som ägde rum i 
Tilburg, var ganska typisk för den europeiska industrialiseringen. Hon drar 
därför slutsatsen att generaliseringsnivån i hennes studie är hög även om hon 
pläderar för fortsatta komparativa studier liksom för kompletterande kvalita
tiva aspekter på familj och släkt under industrialiseringen. 

Angelique Janssens berör inte fertilitetstransitionen i den brabantska (en 
provins i Holland) textilindustrimiljö som hon undersökt. Sambandet mel
lan industrialisering och urban fertilitet i en annan katolsk miljö, nämligen 
den fransk-kanadensiska, studeras däremot med hjälp av familjerekonstitu-
tionsteknik av Peter Gossage i dennes avhandling om Quebecstaden Saint-
Hyacinthes demografi under 1800-talets senare del.21 Staden är belägen cirka 
300 kilometer nordöst om Montreal. Av källmässiga skäl har Gossage inte 

närmare kunnat fastställa gifta kvinnors förvärvsverksamhet. Det har inte 
heller varit möjligt för författaren att mer ingående differentiera arbetarklas
sen på olika branscher. Klart är emellertid att Saint-Hyacinthe dominerades 
av arbetsintensiv lätt industri med framställning av skor och underkläder som 

huvudbranscher. Staden var också en viktig järnvägsknutpunkt och ett cen
trum för en stor jordbruksregion. 

Gossages analys baseras på tre giftermålskohorter om sammanlagt 912 
par gifta under åren 1854-61, 1864-71 och 1884-91. Huvudresultatet är att 
urbaniseringen hade en djupgående inverkan på familjemönster och demo
grafisk differentiering i Saint-Hyacinthe. Inom de borgerliga skikten tilläm
pade redan kvinnor, som gifte sig på 1860-talet, familjeplanering. En mer ut
bredd familjebegränsning bland de proletära stadsgrupperna inträffade först 
en generation senare. Inom den tredje vigselkohorten tycks "stopping" ha 
varit en ganska vanlig metod att begränsa familjestorleken. Den länge höga 
spädbarnsdödligheten fördröjde också fertilitetstransitionen inom arbetar
klassen. Giftermålsåldern var genomgående högre inom bourgeoisin än inom 
arbetarklassen. Inom arbetarklassen var mediangiftermålsåldern för kvinnor 
i den första kohorten strax under 20 år. Ackumulering av utbildning och 
kapital bidrog till de sena giftermålen inom den förra gruppen. Samboende 
mellan gifta par och gamla föräldrar eller vuxna syskon var mindre vanliga 

inom arbetarklassen än inom de stadsborgerliga grupperna, ett resultat som 
ligger i linje med vad Ruggles fann i sin stora undersökning av generations-
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samboendet i England och USA efter 1750. En intressant iakttagelse slutli
gen, som Gossage lyfter fram, är att omgiftena ledde till talrika "blandade" 
barnskaror, ett fenomen som Gossage menar alltför litet uppmärksammats 

inom familjehistorisk forskning. 
I de arbeten som refererats framgår att ett manligt familj eförsörjarideal 

växte fram under 1800-talets senare del. Debatten om normbildningen på 
detta viktiga område diskuteras i ett specialnummer 1997 av International 

review of social history redigerat av Angelique Janssens.22 Som framgår av Jans-
sens inledande essä så föreligger det en betydande oenighet både om familj e-
försörjaridealets mer exakta framväxt och om de bakomliggande förklaring
arna. En av orsakerna är att källmaterialet sällan tillåter mer systematiska 

iakttagelser av gifta kvinnors förvärvsverksamhet. De empiriska bidragen i 
specialnumret varnar också för att se ett enkelt och linjärt samband mellan 
industrialisering, kapitalism och familj eförsörj ar ideologi. Janssens vänder sig 
för egen del mot att nordvästra Europa fått vara normbildande vid diskus
sionen av gifta kvinnors bidrag till familjeförsörjningen och pläderar för mer 
studier av förhållandena i Östeuropa och i Tredje världen. 

Förändringar i familje- och hushållsmönstren under industrialiseringen 
förklaras i stor utsträckning av fertilitetstransitionen, dvs. övergången till 
små familjer genom tillämpning av familjebegränsande metoder. Fertilitets-
förändringarna är därför viktiga men står emellertid sällan i fokus i de här be
handlade familjehistoriska arbetena från 1980- och 1990-talet. Förklaringen 
är delvis historiografisk. Den hittills största studien av europeisk fertilitet och 
nuptialitet efter 1800-talets mitt genomfördes åren 1963-79 av det så kallade 
European Fertility Project lett av Ansley J. Coale vid Office of Population Re

search, Princeton University. Projektet studerade fertilitetstransitionen inom 
ett par hundra regioner i Europa. En sammanfattande rapport i anslutning 
till en internationell konferens med ledande amerikanska och europeiska de

mografer framlades 1986.23 

Princetonprojektet utformades till ett test av den demografiska transi-
tionsteorin, som bekant utvecklad av F.W. Notestein, även han knuten till 

Office of Population Research i Princeton. Resultaten bekräftade knappast 
transitions- och moderniseringsteoriernas enkla samband mellan industria
lisering och fertilitetstransition utan pekade snarare mot ett multivariat för
klaringsschema med många variabler där en rad strukturella och kulturella 

faktorer måste vägas in. 
Av olika skäl, främst kanske därför att den europeiska mortalitetstransi-

tionen genom den brittiske socialmedicinaren Thomas McKeowns delvis 
provocerande hypoteser om orsakerna bakom denna kom att stå på den his-
torisk-demografiska agendan efter 1970-talets slut, kom Princetonprojektet 
inte i någon större utsträckning att följas upp och kompletteras av mer djup
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gående nationella och lokala undersökningar. Några sådana utfördes dock ti
digt inom projektets ram. Här bör i första hand noteras den tidigare nämnde 

amerikanske demografen John Knodels studie av den tyska fertilitetstransi-
tionen 1871—1939 där bland annat amningsvanornas och spädbarnsdödlig
hetens roll för den regionalt differentierade fertiliteten lyftes fram.24 

Den italienske demografen Massimo Livi-Baccis studier av italiensk och 
portugisisk fertilitet bör också nämnas. Genom multivariat statistisk analys 
av främst tryckt statistik och censusmaterial kan Livi-Bacci belägga en inle
dande fertilitetstransition i norra och mellersta Italien redan på 1870- och 

1880-talet.25 Han identifierar också de i Italien länge bestående fertilitets-
skillnaderna mellan norr och söder och mellan stad och land. Fertiliteten 
föll tidigast inom medel- och överklassgrupperna och var länge hög inom 
jordbruksbefolkningen. Det är inte helt klart om Livi-Bacci ser den urbana 

fertilitetstransitionen som en innovation eller som en anpassningsprocess. 
Han talar nämligen dels om att stadsbefolkningen "upptäckte" traditionella 
konceptionsmetoder och tillämpade abort dels om att den "imiterade" adelns 
beteenden. Livi-Bacci behandlar slutligen också den pronatalistiska befolk
ningspolitiken under fascismen. 

Utanför Princetonprojektet kom fertilitetstransitionen, främst då i Eng
land, att intressera i första hand sociologer, som i huvudsak uppfattade den 

som en social anpassningsprocess där de lägre klasserna övertog överklassens 
familjebegränsande metoder. En mer realistisk syn på den engelska debatten 
om födelsekontroll före första världskriget kom den kanadensiske historikern 

Angus McLaren att ge i en bok 1978.26 McLaren blottlade konflikterna mel
lan nymalthusianer, socialister och feminister liksom maktkampen mellan 
läkare, kvacksalvare och barnmorskor. En viktig slutsats hos McLaren var att 
förindustriella konceptionsformer inklusive abort var helt avgörande för det 
engelska fertilitetsfallet och inte införandet av ny preventivteknik. Till detta 
återkommer vi senare i vår studie. 

Först en bit in på 1990-talet kommer fertiliteten åter upp på forsknings-
agendan, möjligen delvis beroende på de extremt låga födelsetalen i Europa, 
som i kombination med en snabbt åldrande befolkning skapat en demografisk 
krissituation kanske värre än den under 1930-talet. Genom en förnyad analys 
av 1911 års folkräkning kunde Cambridgehistorikern Simon Szreter ge en ny 
och mycket komplex bild av den brittiska fertilitetstransitionen 1860-1940.27 

Något väntat och enkelt samband mellan övergången till små familjer och 
social struktur fann han inte. Szreter vill istället lyfta fram mångfalden av 
fertilitetsregimer inom den brittiska arbetarklassen beroende på den lokala 

arbetsmarknaden och den kulturella kontexten. Han vill också betona fertili
tetstransitionen som en gradvis process och inte som en "mental" revolution. 
En nyckelförklaring hos Szreter blir informationsspridningen och hur denna 
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gick till i lokalsamhället (communicative communities). Flera av Szreters 
resultat, som delvis ifrågasatts, var överraskande till exempel att "spacing" 
var vanligt i början av äktenskapen och att sexuell avhållsamhet bland gifta 
par tillämpades oftare än vad som tidigare antagits. Tillsammans med några 
medarbetare har Szreter senare ytterligare sökt tydliggöra bilden av den brit
tiska fertilitetstransitionen som en gradvis process och inte som en "metaphor 

of revolutionary change". 28 

Inom nyare brittisk sexualhistorisk forskning har sexualvanor inom arbe
tarklassen på 1930-talet kommit att studeras bland annat under utnyttjande 
av material från det så kallade Mass Observation Project 1937.29 Materialet 
ger intressanta inblickar i framväxten av nya sexualvanor men avslöjar också 
åtskilligt om undersökarna själva. 

Familjehistoriker och historiedemografer men också arbetarhistoriker har 

nu ganska länge använt begreppet "familjestrategier" för att nå en bättre för
ståelse av individers och familjers beteende i det förgångna. Även inom fe-
ministisk forskning har strategi blivit en ofta använd term. Analogt talas det 
också om giftermåls-, arvs-, fertilitets- och migrationsstrategier, alla delinslag 
i en bredare familjestrategi. Vid Social Science History Associations konferens 
i Chicago 2001 togs konceptet "familjestrategier" upp vid en paneldiskus
sion. Tre av paneldeltagarna, Theo Engelen, holländsk familjehistoriker, de 
tidigare nämnda familjehistorikerna Katherine Lynch, USA, och Pier Paolo 
Viazzo, Italien, inbjöds att i den holländska tidskriften International Review 

of Social History vidareutveckla sina resonemang.30 

Lynch och Viazzo anser att det är fullständigt klarlagt att familjestrategier 
existerat, både mentala och beteendemässiga.31 Det har också varit fråga om 
medvetna strategier och inte omedvetna "mödrastrategier", som den franske 
sociologen Pierre Bourdieu talar om och som ligger nära oreflekterad anpass
ning till gängse mönster eller habitus i Bourdieus terminologi.32 Flär bör 
man ju också nämna att Bourdieu grundar sina resonemang på iakttagelser 
av franska bondefamiljer och inte på familjer i industriella och urbana mil

jöer. 
Tydliga bevis på familjestrategier måste föreligga, menar Lynch och Viazzo 

vidare. De pläderar också för den mer blygsamma termen "taktik" istället för 
"strategi", en från antropologin inlånad term. Relationerna inom familjerna, 
präglade av ålder, kön (gender) och klass, har "konstruerat" familjen olika 
beroende på individernas olika uppfattning om världen. De varnar samtidigt 
för att begreppen taktik/strategi kan missförstås. Människornas maktlöshet 
överdrevs på ett okänsligt sätt i de tidigare använda strukturalistiska model
lerna men strategiresonemangen får å sin sida inte överskatta de valmöjlighe

ter, som familjer och individer ställdes inför förr. 
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Theo Engelen menar för sin del att "familjestrategier" kan tyckas vara 
ett tilltalande koncept vid familjehistorisk forskning men förhåller sig i hu
vudsak starkt kritisk.33 Han framhåller att forskare som Bourdieu och Ha
reven med rätta har lyft fram individuella historiska aktörers roll i pressade 

situationer präglade av strukturella förändringar. För mer än 30 år sedan var 
detta i hög grad revolutionerande iakttagelser. Men behöver vi verkligen idag 
"familjestrategier" som ett analytiskt verktyg, frågar han sig. Och han tilläg

ger: konceptet skapar mer problem än det löser. 
Den största svårigheten ligger, enligt Engelen, i att operationalisera begrep

pet familjestrategier och avgöra om det varit fråga om medvetna eller omed
vetna strategier. Är det slutresultat av individers och familjers överväganden, 
och som vi kan utläsa genom statistisk eller kvalitativ analys, verkligen det 

som aktörerna själva från början önskade? Överdriver inte begreppet strategi 

det rationella i individers och familjers beslutsfattande, som i mycket istället 
kan vara baserat på sedvanor och traditioner. Engelen framhåller också att 
familjen inte kan betraktas som en homogen enhet utan består av medlem
mar med skiftande motiv för sitt handlande. Från feministiskt håll har det 
ju också anförts att strategikonceptet döljer viktiga makt- och könsdiskurser 
inom ramen för den enskilda familjen och hushållet. Engelens slutsats, ba
serad på av honom ledda holländska mikrostudier i skilda socioekonomiska 
miljöer under 1800-talets senare del och tidigt 1900-tal, blir att konceptet 
familjestrategi fyllt en viktig funktion, när aktörsperspektivet betonades sär
skilt efter 1980 inom familjehistorien, men nu med fördel kunde läggas till 

handlingarna. 
En betydligt mer positiv syn på det fruktbara att i att behålla strategi

resonemangen har Engelens landsman Jan Kok, familjehistoriker vid Inter

national Instituut voor Sociale Geschiedenis i Amsterdam. I sin kommentar till 
inläggen av Lynch, Viazzo och Engelen erkänner han visserligen att det kan 
vara svårt att i historiska sammanhang belägga strategier; aktörerna kan ju 
inte intervjuas.34 I motsats till Engelen menar emellertid Kok att vi inte bör 
nöja oss med att registrera beteenden, demografiska eller andra, hos famil
jer i det förgångna. Familjehistorikerns uppgift måste bli att utröna varför 
människor valde en speciell handlingslinje. Beslutsmekanismer måste med 
andra ord inkorporeras vid det historiska familjestudiet. Kok betonar också 
att vi måste försöka identifiera innovatörer, som söker nya lösningar på ge
mensamma problem. Vilka valmöjligheter har individer och familjer ställts 
inför i den kontext som studeras. För att söka utröna detta pläderar Kok för 
studier baserade på både kvalitativa och kvantitativa källor, studier som också 
kan leda till fruktbart samarbete mellan familj e- och arbetarhistoriker. Mag
istralt avslutar Kok sina kommentarer med att "Strategy will remain a central 
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notion in social history and historical demography, not only because it is ap-
pealing but because we can only gain by its further development".35 

Vi kommer senare, i det teoretiska avsnitt som föregår våra analyser, att 
återkomma till konceptet "familjestrategier". Låt oss här bara säga att proble
men med att särskilja beteenden från rationella motiv, när familjestrategiska 
resonemang förs, inte får leda till att barnet kastas ut med badvattnet. 

Några omständigheter framgår med stor tydlighet av den föregående ge
nomgången av den internationella familjehistoriska forskningen. Forskning
en har varit livlig och under de senaste 10-15 åren alltmer metodiskt sofisti
kerad. 1972 förutspådde Louis Henry att vi inom kort skulle få mekaniserade 
familjerekonstruktioner. Genombrottet för den moderna datatekniken inom 
familjehistorien har dröjt något längre än vad Henry antog men numera an
vänds databaser och digitaliserade källor överlag inom historisk demografi 
och kvantitativ familjehistoria. 

Agrara, protoindustriella och tidigt industriella miljöer har stått i cen
trum för merparten av forskningen, medan studier av familjer i rent urbana 
omgivningar varit förhållandevis fåtaliga, särskilt då sådana som täcker hela 
den demografiska transitionsperioden och övergången till den organiserade 
kapitalismen och välfärdskapitalismen. Forskningen kan också med visst fog 
anklagas för att ha varit "partikularistisk" och därigenom svårtolkad. Över
sikter och mer breda syntetiserande perspektiv på familjehistorien har varit 
sällsynta. Några sådana finns emellertid och skall här kort nämnas. 

En tidig och ofta citerad översikt var Torontohistorikern Edward Shorters 
The Making of the Modern Family.06 Shorter framförde här bland annat upp
fattningen att den stigande utomäktenskapliga fertiliteten i Västeuropa efter 
1750 skall ses som en följd av den ogifta kvinnans frigörelse/emancipation 
under den tidiga marknadskapitalismen. Det skulle nu ha blivit allt vanligare 
med "romantisk kärlek" och fritt val av partners, "en sexuell revolution" helt 
enkelt för att använda Shorters terminologi. Nyare forskning har ganska en
tydigt tillbakavisat detta synsätt. Shorters bok bygger också på en del illa un
derbyggda antaganden, eller rent av vanföreställningar, som att migrationen 
varit obetydlig i det förindustriella samhället. 

En likaså tidig översikt över framväxten av den "emotionella" nukleära 
familjen (kärnfamiljen) inom brittisk överklass gav den i USA verksamme 
engelske familjehistorikern Lawrence Stone i ett arbete från 1977.37 Stones 
bok har sitt främsta värde i att den bygger på privata familjehistoriska käl
lor och att författaren, ibland väl spekulativt, ringar in sexualvanor och för-
äldra-barnrelationer inom överklassen, som senare kom att transformeras ner 
i samhället. 

Starkare koncentrerad på det tidiga industrisamhället och mer renodlat 
familjedemografisk är Michael Andersons korta översikt över den västeuro
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peiska familjen utgiven 1980.38 Boken visar samtidigt att mycket av den mest 
intressanta forskningen om familjen under industrialiseringen producerats 

sedan Andersons bok kom ut. 
1982 utkom en engelsk upplaga av den kände österrikiske familjehistori

kern Michael Mitterauers och hans medarbetare Reinhard Sieders i München 

1977 utgivna översikt över den europeiska familjens historia.39 Mitterauer har 
i Wien lett en forskargrupp, som i första hand varit inriktad på att studera 
familjen som produktionsenhet i de områden som bildade det gamla öster
rikiska kejsardömet. Det har alltså i hög grad varit fråga om en multikulturell 

familjehistorisk forskning, som gärna lyft fram från Västeuropa avvikande 

särdrag i familjemönstren. 
Mitterauer och Siedler betonar starkt förekomsten av storfamiljer, på eng

elska "stem families", i Österrike och Centraleuropa där en gift arvtagare 

med hustru och barn, men också andra unga familjer, bodde tillsammans 

i hushållsföreståndarens familj/hushåll. Begreppet familj i betydelsen man, 
hustru och barn var som språkligt uttryck och faktisk verklighet okänt för
rän långt in på 1700-talet. Liknande arrangemang med storfamiljer förekom, 
som Peter Laslett nämner i sitt förord, inte i England, och man kan tillägga i 
större delen av Väst- och Nordeuropa, där varje giftermål resulterade i ett nytt 
hushåll (neo-locality). Inneboende, Einwohner på tyska, så vanligt förekom
mande i Donaumonarkins länder, saknades också i stort sett i England, där 

lodgers nästan uteslutande var en stadsföreteelse. 
De bägge österrikiska familjehistorikerna framhåller också att det i de

ras undersökningsområden närmast var regel att tjänare var nära släkt med 
hushållsföreståndaren och att särskilda arrangemang träffades för att trygga 
den äldre generationens ekonomi och boende vid arvsskiften. Förhållandena 
påminde alltså här mycket om dem i Nordeuropa. 

Mitterauer och Sieder noterar att familjen i Donaumonarkin förlorade 

sin huvudsakliga roll som kombinerad produktions- och konsumtionsenhet i 
samband med industrialiseringen, som här inträffade senare än i Västeuropa, 
men skriver sedan inte särskilt mycket om det moderna familjelivet. Flera 
av de senast utgivna översikterna har också varit fokuserade på landsbygds
familjen och det agrara hushållet. Det gäller t.ex. den amerikanska histori
kern Beatrice Gottliebs bok The Family in the Western World, som ingående 
diskuterar arvsförhållanden, köns- och släktskapsrelationer i Västeuropa i ett 
långt tidsperspektiv men endast snuddar vid industrialiseringsskedet och den 

moderna familjen.40 

Starkt kritisk mot den moderna familjehistoriska forskningen är den eng
elske historikern James Casey i en bok, som kom ut några år före Gottliebs 
och som också föreligger i svensk översättning.41 Casey, som är expert på 
spansk historia, menar att kvantitativ familje- och hushållshistoria skapar vad 
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han kallar för en "tvådimensionell referensram", som inte är särskilt intressant 
för "den vetenskapsgren som kallas humaniora".42 Utifrån egna studier av 
familjestrukturen i Andalusien pläderar Casey för antropologiska perspektiv 
på familjen där klan, släkt och sedvänjor fokuseras. Caseys diskussion av fa
miljebegreppets historiska rötter har förvisso sitt värde men är för "iberisk" 
och ofta rent spekulativ och ger föga för den som är intresserad av 1800- och 

1900-talens familjehistoria. Som introduktion till europeisk familjehistoria 
borde Studentlitteratur kanske ha valt en bok mer baserad på aktuell pågå
ende familjehistorisk forskning. 

Mer givande är då den engelske historieantropologen Jack Goodys bok The 

European Family,43 Den utmärks av ett långt tidsperspektiv och breda kom
parativa utblickar, även om tyngdpunkten, naturligt nog, ligger på förhållan
dena i England. Efter en värdefull översikt över familjen under antiken, den 
medeltida feodalismen och renässansen ger Goody sedan en sammanfattande 
syn på familjen under den engelska industrialiseringen. Han konstaterar att 
barnarbetet fram till omkring 1865 mer bidrog till familjeinkomsterna än de 
gifta kvinnornas lönearbete. I likhet med andra tidigare nämnda engelska 
forskare betonar Goody att hela familjer på den engelska landsbygden kom 
att rekryteras till textilindustrin. Den traditionella hemgiften försvann tidigt 
i de engelska industrimiljöerna och samboförhållandena blev vanliga under 
1800-talets första hälft. I anslutning till E.P. Thompson nämner Goody ock
så de speciella "hustruauktioner", som formellt kunde upplösa dessa samvets
äktenskap inom arbetarklassen. 

När den "andra industriella revolutionen" började i England omkring 
1873 kom, enligt Goody, männen att ta huvudansvaret för familjeekonomin, 
medan hustrurna blev vad han kallar för "full-time homemakers". Det "mo
raliska" moderskapet blev nu också överlag mer accentuerat. 

Goody kommer också in på den mycket debatterade frågan om levnads
standarden under den industriella revolutionen. Hans egen uppfattning är 
helt klar: "The majority of factory workers included women received higher 
wages than before, had better food and clothing, and enjoyed a higher stand
ard of living".44 

Ett långt tidsperspektiv har också den engelska historikern Mary Abbott i 
sin bok Family Ties från 1993.45 Det är en systematiskt upplagd genomgång 
av socialt differentierad engelsk familjehistoria från 1540-1920 med en utför
lig källkommentar. Abbott förhåller sig övervägande kritisk till Cambridge
gruppens "demographic approach" och val av samplingsmetoder etc. 

Hon intar också en ganska avvaktande hållning till Michael Andersons av 
samhällsvetenskaperna influerade "household economics approach". Själv fö
respråkar hon ett angreppssätt på engelsk familjehistoria under fyra århund
raden där klassbaserade sedvanor och nedärvd praktik (codes of behaviour) 
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tillmäts mycket stor betydelse för att bevara kontinuiteten i familjebeteenden. 

Med en sådan strategi blir naturligtvis kvalitativt källmaterial, för äldre tid 
sprött och svårtolkat, av central betydelse. 

Slutligen skall här den kanadensiske historikern Wally Seccombes bok om 

framväxten av den moderna arbetarklassfamiljen nämnas.46 Först kring förra 
sekelskiftet kom arbetarklassen i Västeuropa och Nordamerika att överta 

borgerliga familjeideal. Samboförhållanden fördömdes nu överlag i proletära 

miljöer. Seccombe uppehåller sig också ganska mycket vid de senaste årtion
denas ingripande förändringar i familjelivet genom ökad skilsmässofrekvens 
och ökat samboende. I samband härmed anklagar han flertalet familjehis
toriker för att, i Cambridgegruppens efterföljd, alltför mycket ha betonat 
kärnfamiljens betydelse och på så sätt ha tenderat att "foreground aspects of 
continuity while downplaying elements of change".47 

Det nordiska forskningsfältet 

Impulserna från den internationella renässansen för historisk demografi 
och den franska familjehistoriska forskningen nådde Norden på 1960-ta-
let. Redan vid världshistorikerkongressen i Stockholm I960 kunde nordiska 
historiker lyssna på Louis Henry. Det är intressant att se att den nordiska 
forskningsanknytningen tog sig olika former delvis beroende på nationella 
ämnestraditioner inom äldre befolkningsforskning. 

Den första familjerekonstruktionen efter Henry s metod i Norge utfördes 
1970 av Ståle Dyrvik vid Historisk Institutt i Bergen. Undersökningslokalen 
var församlingen Etne i Hordaland.48 Dyrvik hade på ort och ställe lärt sig fa
miljerekonstitutions tekniken i Paris. Det stora pionjärarbetet i norsk historisk 

demografi och familjehistoria blev annars Solvi Sogners avhandling 1976 om 
Ostnorges demografi på 1700-talet med fokusering på Rendalens pastorat i 
Osterdalens prosteri.49 Fertiliteten ställdes nu också i fokus. Med stor detalj-
skärpa klarlade Sogner sociala skillnader i hushållsstorlek och fruktsamhet 
mellan främst bönder och husmän (ungefär arrendator med arbetsplikt) i ett 
område under stark proletarisering. 

De i avhandlingen framlagda indikationerna på att husmännen redan 
omkring 1780 tillämpade någon form av barnbegränsning ledde fram till 
ett större projekt, lett av Sogner, om den norska fertilitetstransitionen 1890-
1930 modellerad på den amerikanska Princeton-studien. Resultaten framla
des bland annat vid det nordiska historikermötet i Odense 1986.50 

Den urbana fertilitetstransitionen i Norge, delvis belyst av Sogners projekt 
men också i någon mån av Dyrvik, kom även att intressera norska kvinnohis
toriker. Barnantalet i de norska familjerna minskade mellan 1900 och 1930 
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från 5 till 2,5 barn. Snabbast var nedgången i städerna. Motiven bakom in-

troduceringen av födelsekontroll i Kristiania/Oslo från 1900 fram till andra 
världskriget har studerats av Ida Blom.51 Inom medelklassfamiljerna tycks 

barnbegränsning ha varit ett sätt att behålla det ekonomiska försteget gente

mot arbetarklassen. Mödrarnas hälsa och möjlighet till sociala och politiska 
aktiviteter utanför hemmet var andra betydelsefulla motiv, enligt Blom. För 
arbetarfamiljerna i Kristiania var födelsekontroll en viktig del i kampen för 
ekonomisk och fysisk överlevnad. Att födelsekontroll var nödvändig tycks 
kontrahenterna inom arbetarklassen därför i allmänhet ha varit överens om. 
Männen såg emellertid aldrig födelsekontroll som ett instrument för att lös
göra kvinnorna för uppgifter utanför hemmet. Den preventivmedelsteknik, 
som tillämpades, lämnade också i allmänhet det slutliga valet av familjestor
lek hos männen. 

I en artikel om den relativa fattigdomen bland ogifta kvinnor i 1800-talets 
Kristiania har Gro Hagemann pekat på vad hon kallar för obalansen mellan 
förväntad och faktisk familjeanknytning hos denna stora kvinnogrupp. Äk
tenskapet och familjehushållet utgjorde den självklara ramen för reproduktio
nen. Men förhållandet mellan arbetsliv och familj i den norska huvudstaden 
samspelade inte. Flertalet vuxna kvinnor befann sig i en situation, som inte 
motsvarade deras av samhället förväntade mentala "bestämmelse" som kvin
nor. De var inte knutna till en familj med manlig försörj are utan hade eget lö
nearbete som livsuppehälle.52 Det förelåg alltså, enligt Hagemann, en social 
och ekonomisk verklighet i 1800-talets Kristiania, som var på kollisionskurs 
med den rådande kulturella förståelsen av kvinnor. Hagemanns resonemang 
är naturligtvis tänkvärt men strider i viss mån mot den svenska forskning, 
som på senare tid velat lyfta fram det emancipatoriska momentet (befrielse 
från gamla mönster och krav) i unga kvinnors flyttning till städerna och liv 

där under industrialiseringsskedet. 
Ståle Dyrvik var norsk representant i det samnordiska projektet Kustbygd 

i förändring 1650—1950 och presenterade 1993 i ett temanummer från pro
jektet i den amerikanska tidskriften Journal of Family History en artikel om 
familj och hushåll bland bönder och fiskare i Nordnorge.53 Dyrvik fann inte 
oväntat en betydligt enklare hushållsstruktur bland fiskare än bland bön
der och han såg därför yrket som ett led i livsförloppet. Artikeln bekräftade 
projekthypotesen att det västeuropeiska giftermålsmönstret var helt domine
rande i norska kustbygder under 1800-talet och tidigt 1900-tal. 

Ar 2003 redigerade Solvi Sogner en antologi som översiktligt sammanfat
tade den norska familjehistoriska forskningen.54 Antologin lyfter fram de 
långa utvecklingslinjerna från reformationen till nutid när det gällde hushåll 
och hushållsekonomi, kärlek och samlevnad, barn och omsorg. Stadsfamiljen 
får inte någon särskild behandling i antologin men arbetarfamiljen under in
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dustrialiseringsskedet, präglat av omfattande barnarbete, och familjen i den 
norska välfärdsstaten ges en kortare beskrivning. 

Den första danska familjerekonstruktionen utfördes 1972 av Poul Thes-
trup.55 Tre år senare utförde Hans Christian Johansen, Danmarks ledande 
historiedemograf, familjerekonstruktioner i 26 danska landsbygdsförsam
lingar ända ner till 1740. Johansen kom också, bland annat inom ramen för 
det stora av honom ledda projektet om Odense stads historia, att publicera 
artiklar om hushållsstruktur i äldre dansk stadsmiljö. Han gjorde även en 
specialstudie av ogifta kvinnor/aldrig gifta kvinnor i städer och på landsbygd 
under danskt 1700-tal.56 

Johansen ingick också tillsammans med några medarbetare i det nordiska 
kustbygdsprojektet och kunde i en rapport bland annat bekräfta Danmarks 
nära anknytning till det europeiska giftermålsmönstret under 1800-talet och 
samtidigt påvisa vissa skillnader i familje- och hushållsstruktur i danska kust

områden.57 

I en sammanfattande framställning av dansk befolkningshistoria från 
1600-talet fram till andra världskriget, baserad på kombinerade makro- och 
mikrodata, har Johansen slutligen också belyst den danska fertilitetstransi-
tionen med beaktande av land-stadskillnader.58 Framställningen är inte fa-
miljehistoriskt inriktad men är ändå av stort intresse. Den danska nedgången 
i äktenskaplig fruktsamhet började omkring 1890. Städerna och de mest 
välsituerade grupperna i dessa gick i spetsen för nedgången i familjestorlek. 
Preventivmedel tycks mer allmänt ha kommit i bruk först på 1920- och 1930-
talet. Någon enkel och helt övertygande förklaring till de sociala skillnaderna 
i äktenskaplig fertilitet vill Johansen, i likhet med flera andra internationella 

historiedemografer på senare tid, inte ge utan nöjer sig med ett ganska försik
tigt och tentativt förklaringsschema. 

I Finland var anknytningen till den franska och engelska familjehistoriska 
forskningen länge svagare än på andra håll i Norden. Den historisk-demogra-
fiska forskningen, där ekonomhistorikern Eino Jutikkala var pionjär och bi
dragsgivare redan till Glass och Eversleys antologi 1965, var länge fokuserad 
på dödlighet och epidemiologi. Ett tidigt pionjärarbete inom området ung
domskultur och äktenskap, publicerat redan 1937 men allmänt uppmärk
sammat inom familjehistorisk forskning först på 1980-talet, var emellertid 
etno-sociologen K. Robert V. Wikmans avhandling om nattfrieriseder och 
äktenskapets ingående i Norden.59 

Explicit anknytning till nyare familjehistorisk forskning görs i Beatrice 
Morings doktorsavhandling om familj och hushåll i Skärgårdsfinland på 
1600-, 1700- och 1800-talen, som utarbetats inom ramen för det nordiska 
kustbygdsprojektet.60 Studien baseras på fem socknar i sydvästra Finlands 
skärgård och sambandet mellan familj och hushåll å ena sidan och den eko
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nomiska och sociala utvecklingen å andra sidan ställs i fokus. Stora hushåll, 
utmärkta av samboende mellan flera generationer och påminnande om dem 
i Karelen och Savolax, dominerade under 1600- och 1700-talet. Bönderna 
levde i äldre tid i betydligt större hushåll än de jordlösa. Vuxna syskon, även 
gifta sådana, och andra släktingar ingick ofta i bondehushållen förutom pigor 
och drängar. Hushållsstrukturen hos de jordlösa var betydligt enklare. Det 
var också främst denna grupp, som tidigt antog en "modern" familjestruktur 

och det främst av ekonomiska skäl. Den sociala strukturomvandlingen och 
proletariseringen i området medförde att kärnfamiljen i början av 1900-talet 
var den helt dominerande hushållsformen. 

Familj och hushåll i det äldre finska bondesamhället granskas också i två 
artiklar av Elina Waris och Jorma Wilmi i en familjehistorisk antologi utgi
ven av Panu Pulma 1991.61 Waris visar i sin artikel, utarbetad inom ramen 
för ett forskningsprojekt om den finska familjen, att storfamiljen i Karelen 

nästan hade karaktär av "familjebolag".62 

I Pulmas antologi ingår också ett par intressanta artiklar om familjeideo
logier och om familj och bostad i urbaniseringens Finland. Här bör särskilt 
nämnas Kai Häggmans artikel om familjeideologin inom de bildade klas
serna i 1800-talets Finland och Vuokko Lepistös artikel om utländska influ
enser vid det finska stadskökets utformning omkring förra sekelskiftet.63 

Utöver de här nämnda bidragen skall nämnas att Susanne Lindgren skri
vit om Helsingforsfamiljen omkring 1900 och att Kari Pitkänen belyst ferti-
litetstransitionen inom de högre socialgrupperna i Finland. 

Genomgången av det nordiska forskningsläget visar att den nordiska fa
miljehistoriska forskningen haft en övervägande inriktning mot bondesam
hället och det tidiga industrisamhället. Intressanta iakttagelser om stadsfa
miljen har också gjorts, både kulturella och demografiska. De senare då ofta 
indirekta vid mer aggregerade studier av fertilitetsfallet. Någon djupstudie 
av den urbana familjens demografi under hela det demografiska transitions-

skedet och med utnyttjande av mikrodata i kombination med makrodata har 
inte utförts. 

Det svenska forskningsläget 

Så till det svenska familjehistoriska forskningsläget. Här kan det också vara 
på sin plats att i några avseenden vidga perspektivet, särskilt när det gäller den 
metodologiska utvecklingen. Pionjärerna inom svensk befolkningsforskning, 
Pehr Wargentin, Gustav Sundbärg och Eli Heckscher sökte sig aldrig nedan
för den aggregerade statistikens informationer. Några av Sundbärgs elever 
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kom emellertid att göra det och öppnade därmed för familjehistoriska iakt
tagelser av betydande räckvidd. 

Den svenska fertilitetstransitionen började på 1870-talet. Stockholm gick 

i spetsen men vi hade också tidigt en förvånansvärt låg äktenskaplig fertilitet 
i vissa landsbygdsområden i Sverige främst då på Gotland. Statistikern Nils 

Wohlin, under några år sekreterare i Sundbärgs emigrationsutredning och 
från 1916 dennes efterträdare som professor i statistik vid Uppsala universitet, 
gav 1915 ut en skrift om den äktenskapliga fruktsamhetens tillbakagång på 
Gotland.64 Wohlin visade med exempel från Älskogs församling att gotländ
ska bönder tillämpade någon form av födelsekontroll redan i slutet av 1800-

talet. Hans studie byggde emellertid inte på kyrkoböckerna, ett material som 
han fann oanvändbart för mer avancerade statistiska beräkningar. 

Gustav Sundbärgs elev, Karl Arvid Edin, verksam som byråchef vid SCB 
vid sin död 1938, kom på 1910-talet att bearbeta persondata i äldre hus-
förhörslängder och ministeriallängder, i vissa fall ända ned till 1640-talet. 

Redan 1915 och långt före 1950-talets franska familjerekonstruktionsteknik 
och dagens longitudinella forskning byggde Edin familjer ur gamla kyrko
böcker. Han skrev: "Den enda fullt effektiva metoden att för längre perioder, 
enkannerligen för tiden före tabellverkstiden, mäta den äktenskapliga frukt
samhetens växlingar torde vara den ytterst mödosamma att följa hvarje barn 
från dess födelse till dess död i alla de olika kyrkoböckerna, delvis också i när
liggande socknars, och anteckna alla familjestatistiskt intressanta händelser. 
För samtliga födelser, vigslar och dödsfall har jag låtit utskrifva en kartolin 
och på denna infört allt af intresse från de öfriga."65 

Karl Arvid Edins studier i äldre svensk fruktsamhet, som utan tvivel ger 

honom en plats bland familjehistoriens och historiedemografins pionjärer, 
rönte föga uppskattning i samtiden och förblev länge bortglömda. Först 
1970-talets svenska familjehistoriker och historiedemografer har uppmärk
sammat dem. 

Helt naturligt kom Edin och andra befolkningsstatistiker under mellan
krigstiden att intressera sig för den pågående dramatiska nedgången i födel
setalen, en nedgång som ledde till makarna Alva och Gunnar Myrdals upp
märksammade bok Kris i befolkningsfrågan 1934, tillsättandet av en befolk
ningskommission 1935 och så småningom också i socialpolitiska åtgärder för 
att främja familjebildning och barnafödande. Den svenska välfärdsstaten och 
folkhemspolitiken formerades som bekant mot en högst påtaglig demografisk 
kriskuliss. 

Edin publicerade 1935 tillsammans med den engelsk-amerikanske fors
karen Edward Hutchinson en studie om differentiell fertilitet i Stockholm 
och Mälardalen 1917-31.66 Bland annat visade de på en positiv korrelation 
mellan inkomst och barnantal bland familjer som bildades i Stockholm 
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1920-22. Den äktenskapliga fruktsamheten var i själva verket genomgående 
lägst i familjer med den lägsta inkomsten och förmögenheten och den sämsta 
utbildningen. I de undersökta landsbygdsdistrikten i Mälardalen var fertilite-

ten högst i rent agrara områden och då bland lantarbetarna. 
Flera andra av mellankrigstidens främsta statistiker togs i anspråk som 

experter inom 1935 års befolkningskommission eller i andra statliga utred
ningar. Det gäller då i första hand Sven Dag Wicksell, son till den kände 
nationalekonomen och befolkningsteoretikern Knut Wicksell, och hans ef
terträdare på statistikprofessuren i Lund, Carl-Erik Quensel. Deras studier 
över giftermålsintensiteten i Sverige under tidigt 1900-tal på nationell och re
gional nivå, om barnantalet i stationära befolkningar och deras befolknings
prognoser publicerade i Statens offentliga utredningar (SOU) 1936—38 fick 

direkta politiska implikationer.67 

Den tydligaste övergången från statistik till demografi/demometri kan 
iakttas hos Wicksells elev Hannes Hyrenius. I sin dissertation 1942 om est

landssvenskarnas demografi 1840-1937 vidareutvecklade han Edins familje
statistiska metodik.68 Hyrenius upprättade vad han kallade för "familjeregis
terkort" baserade på de löpande registren över giftermål, födelser och dödsfall 

Interiör från ett borgerligt hem i Sundsvall vid sekelskiftet 1900. Foto: Peter Wide. 
Sundsvalls Tidnings Arkiv. 
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i de estlandssvenska församlingarna. Metodiken ligger mycket nära den som 
Henry presenterade 14 år senare i sin och Fleurys manual. 

Den första familjerekonstruktionen helt enligt Henrys metod genomför
des 1973 av David Gaunt på den gotländska församlingen Älskogs kyrko
böcker.69 Den andra utfördes 1975 av göteborgshistorikern Christer Win-
berg i hans avhandling om proletariseringsprocessen på den västsvenska 
landsbygden under 1800-talets förra hälft.70 Gaunt kom, delvis påverkad av 
den amerikanske etnologen Eric Wolfs ekotypbegrepp, att i ett par artiklar 
knyta samman hushållsstruktur och arbetsintensitet. Gaunt betonade särskilt 
föränderligheten i hushållsstrukturen.71 Han författade även en lärobok i 
nordisk familjehistoria där dock urbana familjeförhållanden fick en ganska 
undanskymd plats.72 

Den första större svenska anknytningen till renässansen inom den inter
nationella historiska befolkningsforskningen skedde redan strax efter 1960-
talets mitt. Den var varken påverkad av den franska eller den engelska histo
riska demografin utan av den anglo-amerikanska immigrationsforskningen 
och så småningom också av "new social history" i USA. Ursprungligen fi
nansierat av American Council of Learned Societies kom det Humanistiska 
forskningsrådet och Riksbankens Jubileumsfond att under en dryg tioårspe
riod finansiera det upsaliensiska historieprojektet "Sverige och Amerika efter 
1860. Utvandring, återinvandring, politisk och social debatt". Projektet, som 
formellt hela tiden leddes av professor Sten Carlsson, resulterade i ett 20-tal 

doktorsavhandlingar. Den rullande forskningsstrategin, med förskjutning av 

intresset från emigration mot intern migration och social mobilitet till mer 
renodlade demografiska och familjehistoriska frågeställningar, ökade efter
hand kontaktytorna till den fransk-engelska forskningen. 

Det upsaliensiska emigrationsprojektet framlade sin slutrapport 1976.73 

Samma år "permuterades" forskningen till projektet "Familjen i den svenska 
demografiska och sociala utvecklingen efter 1800" lett av Hans Norman, en 
tid också projektledare inom emigrationsprojektet. Ett 15-tal forskare kom 
att knytas till familjeprojektet, som liksom det tidigare emigrations- och 
migrationsprojektet samfinansierades av det nu sammanslagna Humanis-

tisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) och Riksbankens Jubi
leumsfond. Projektet avslutades 1981 och en slutrapport redigerad av Hans 
Norman publicerades 1983.74 

Förändringar av familjestruktur och demografiskt beteende som ett re
sultat av produktionsförändringar och social organisation kan sägas ha stått 
i fokus för projektstrategin. Särskilt ingående studier gjordes av familjen i 
agrara miljöer och under den norrländska sågverksindustrialiseringen men 
även familjeliv i städer som Eskilstuna och Örebro behandlades.75 Familjemi
grationen i samband med sågverksindustrins etablering hade tidigare ganska 
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utförligt behandlats inom ramen för migrationsprojektet men komplettera
des nu med familjehistoriska aspekter på sågverksindustrialiseringen. Här 
hade etnosociologen Börje Hanssen redan i en kort artikel 1953, baserad på 
Nordiska museets sågverksarbetarminnen från Sundsvallsdistriktet, under
strukit självhushållningens och det kvinnliga hushållsarbetets betydelse för 
sågverksarbetarfamiljerna.76 De gifta kvinnornas roll i det tidiga norrländska 
sågverkssamhället var inte mycket olik den som torpar- och småbondehustrur 

intagit i de agrara avgivarområdena. 
Metodologiskt kom uppsalaprojektet att kombinera familjerekonstruktio

ner med utnyttjande av tvärsnittsdata från folkräkningarna. Anknytningen 
till Cambridgegruppens program var också mycket tydlig. Uppsalagruppens 
gamla intresse för migration och social rörlighet transformerades också in 

i det nya projektet. Även etnologiska, idéhistoriska och mentalitetsmässiga 

aspekter på familjehistorien tillämpades. 
Också oral history-metodik kom till användning främst då i Sune Åker

mans studier av den relativt sena fertilitetstransitionen i Jämtland och Här
jedalen.77 Resultaten av de retrospektiva intervjuerna är delvis svårtolkade. 
Dock förefaller det som om flertalet familjer, som bildades mellan 1925-35, 
tillämpade födelsekontroll och då med traditionella metoder som coitus in
terruptus och säkra perioder. Kondomer hade börjat användas och tydligen 
främst i familjer med få barn. En viktig iakttagelse var slutligen att männens 
och kvinnornas världar fortfarande var starkt separerade; paren talade ytterst 

sällan om barnbegränsningstekniker. 
Nära beröring med det upsaliensiska familjeprojektets strategi hade Ann-

Sofie Kälvemarks (Ohlander) studier av den svenska befolkningspolitiken på 
1930-talet finansierade av Fordstiftelsen. Kälvemark kunde genom kohortun
dersökningar visa, tvärtemot vad man vanligen föreställer sig, att några av 
de viktigaste pronatalistiska åtgärder som vidtogs nämligen bosättningslån, 
mödrahjälp och bostäder för flerbarnsfamiljer hade en ganska liten inverkan 
på det tidiga 1940-talets fertilitetsuppgång.78 

Jan Sundins och Lars-Göran Tedebrands forskningar om demografiskt 
beteende och social mobilitet i uppländsk och mellannorrländsk järnbruks
miljö efter 1750 hade också starka beröringspunkter med uppsalaprojektet. 
Både Tedebrand och Sundin hade tillhört emigrations-projektet, även om 
anknytningen till den internationella debatten om den protoindustriella fa

miljen främst låg i fokus inom detta tvåmansprojekt. Bland bruksprojektets 
resultat kan nämnas påvisandet av en låg spädbarnsdödlighet, social gifter-
målsendogami (man gifte sig företrädesvis inom den egna gruppen) och star
ka intergenerationella yrkestraditioner bland främst hammarsmederna.79 

Den familjehistoriska forskargruppen vid Uppsala universitet kom efter 
1983 att ledas av John Rogers, som disputerat (tillsammans med Ingrid Eriks
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son) på en familjehistorisk avhandling om statarbefolkningen i Enköpings

trakten.80 Rogers kom i sin fortsatta forskning bland annat att belysa sociala 
determinanter bakom fertilitetstransitionen i Uppsala och Västerås.81 Famil

jeplaneringen började tidigast inom högre sociala strata men också överras
kande tidigt bland okvalificerade arbetare, som genom sin dominans särskilt 
i Västerås verksamt bidrog till det snabba fertilitetsfallet under 1900-talets 
första årtionden. Avslutningsvis underströk Rogers, delvis i anslutning till 
engelsk forskning, att motiven bakom familjeplaneringen kunde växla inte 

bara mellan olika socialgrupper utan också inom dessa. 
Den svenska fertilitetstransitionens inledningsskede hade också ett tiotal 

år tidigare blivit föremål för en mer aggregerad analys på häradsnivå där spe
ciellt sekulariseringens och den sociala strukturens betydelse för fertilitetsfal

let belystes. Dessa forskningar utfördes av stockholmssociologen Margareta 
Larsson och den amerikanske historikern Kenneth Lockridge, som kunde 
använda sig av data från Demografiska databasen i Umeå.82 

John Rogers ledde åren kring 1990 det tidigare, i samband med den nord
iska forskningsöversikten, nämnda projektet om familj och hushåll i nord

iska kustbygder. Avsikten var bland annat att pröva om kärnfamiljen hade 
samma starka ställning i Norden under 1700- och 1800-talen som i England 
och Västeuropa. Resultaten bekräftade i huvudsak Hajnals och Cambridge
gruppens antaganden men analysen av familje- och hushållscykeln visade på 
intressanta sociala skillnader mellan projektets två huvudgrupper fiskare och 
bönder. För Sveriges del var det också sedan tidigare känt att det i de nord
svenska älvdalarna, liksom i Karelen och östra Finland, länge fanns inslag av 
t regenerationsfamilj er.83 

Kustbygdsprojektet avrapporterades 1993 i det tidigare nämnda special
numret av Journal of Family History i vilket Rogers även gav en kort översikt 
över svensk och nordisk familjehistorisk forskning.84 Tillsammans med Lars-
Göran Tedebrand publicerade han också i temanumret en artikel om familj 
och hushåll i svenska kustbygdssamhällen.85 Familje- och hushållsstrukturen, 
liksom demografiska förhållanden i övrigt, i nordsvenska kustbygder och i ett 
fiskeläge i Bohuslän redovisades också i två monografier av Tedebrand.86 

Utanför Uppsala kom befolknings- och familjehistorisk forskning att 
bedrivas även vid historiska institutionen vid Stockholms universitet. Ann-
Katrin Hatje behandlade sålunda, med utgångspunkt från makarna Myrdals 
debattbok Kris i befolkningsfrågan, hur en förebyggande familjepolitik växte 
fram under 1930- och 1940-talen.87 Även abort- och steriliseringsdebatterna 
diskuterades. Den gifta kvinnans roll som barnaföderska dominerade inom 
befolkningspolitiken under det tidiga 1930-talets arbetslöshet. Mot mitten 
och slutet av decenniet ser Hatje, bland annat inom 1935 års befolknings
kommission, en tydlig strävan att underlätta moderskap för främst förvärvs
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arbetande kvinnor. Värderingen av kvinnan som arbetskraft skiftade alltså 

med konjunkturerna på arbetsmarknaden. Befolkningsdebatten i sin helhet 
under 1930-talet och andra världskriget bidrog till att under relativ politisk 
enighet förstärka tendenserna till mer generella reformer på det familje- och 
socialpolitiska området, menar Hatje. 

Familjebildning utan officiell legalisering var vanlig i Stockholm vid 
1800-talets mitt. "Stockholmsäktenskap" eller "Gifta på stockholmska" har 

behandlats av Margareta Matovic i en avhandling inom ramen för projek
tet "Industriarbetarklassens uppkomst: Stockholms arbetare 1850-1914".88 

Matovic analyserar familjebildning och samboende mot bakgrund av en gan
ska utförlig tillbakablick på svensk äktenskapslagstiftning och huvudstadens 
socio-ekonomiska och demografiska utveckling. Den turbulenta omflytt
ningen medförde som bekant att prästernas registrering av stockholmsbe
folkningen brakade samman och 1878 ersattes av det så kallade rotemanssys-
temet, en civil folkbokföring. Samboende utan vigsel accepterades emellertid 
inte av samhället och har därför inte registrerats. Matovic har alltså ställts 
inför många problem av källkritisk natur, som hon i stort sett bemästrar på 
ett övertygande om än något omständligt sätt. 

42 procent av lysningsparen i Stockholm 1860—1890 var sammanboende 
före vigseln. Till detta kommer så den olegaliserade familjebildning, som ej 
finns registrerad i källorna och som bestod av mer kortvariga samboendeför-
hållanden men inte sällan av livslånga förbindelser. Flera faktorer samverkade 
till att "stockholmsäktenskapen" blev så vanliga. Stark inflyttning till huvud

staden med åtföljande trångboddhet drev upp den olegaliserade familjebild
ningen. Särskilt på 1870-talet var bostadsbristen akut i det hektiskt växande 
Stockholm och många nyblivna stadsbor tvingades att ta sin tillflykt till skjul 
och vindar. 

Matovic kopplar "stockholmsäktenskapen" till dåtidens fattigkultur. Det 
var bland de obesuttna och bland de oskolade arbetarna som samboende 
var vanligast. Redan 1700-talets hantverkargesäller hade visat vägen genom 
sin kända obenägenhet för giftermål. Det var alltså Stockholms över- och 
medelklass som bar upp samhällets normsystem på äktenskapets område, en
ligt Matovic. Men "stockholmsäktenskapen" hörde inte uteslutande hemma 
inom arbetarklassen. August Strindbergs far, ångbåtskommissionären, hade 
till exempel två illegitima barn med nationalskaldens mor innan han fann för 
gott att gifta sig med henne. Det kan i sammanhanget också erinras om att 
nobelpristagaren Erik Axel Karlfeldt gifte sig med sin hustru Gerda först efter 
det att hon fött flera barn. 

Matovic ger en socialpsykologisk förklaring till att så många unga par i 
det senare 1800-talets Stockholm väntade med att gifta sig. Hon tillgriper 
den så kallade utbytesteorin enligt vilken individens beteende dikteras av vil
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jan att förbättra livssituationen genom att maximera fördelar och minimera 
kostnader och uppoffringar. Om kvinnan saknade hemgift och mannen fast 
inkomst skulle ett legalt äktenskap inte öka försörjningstryggheten, familjens 
vedertagna uppgift. Man skulle därför ofta ha föredragit att flytta samman 
utan kyrkans välsignelse. Om "stockholmsäktenskapen", som Matovic häv

dar, var mer jämlika än de "traditionella" äktenskapen måste däremot betrak
tas som en hypotes. Den mycket höga andelen legaliseringar av samboende-
förhållandena i 1800-talets Stockholm talar för att majoriteten av kvinnorna 
såg ett värde i att omfattas av det rättsskydd och den fattigvårdslagstiftning 
som omslöt den gifta kvinnan och familjen, hur diminutiva de än kan tyckas 

vara i den moderna välfärdsstatens ögon. 
Städernas folkmängd och tätortstillväxten i Sverige har starkt uppmärk

sammats inom den forskning, som varit knuten till Stads- och kommun
historiska institutet vid Stockholms universitet. Familjehistorisk forskning 
har endast i obetydlig mån ingått i forskningsstrategin. Dock bör nämnas 
att Lars Nilsson i en studie av Kalmars demografi berört förändringar i den 
rural-urbana giftermålsbenägenheten i Sverige under mellankrigstiden.89 

Familjens roll i den framväxande svenska välfärdsstaten, familjenormer 
och familjeideal, delvis baserade på rön inom det stockholmska historikerpro
jektet "Välfärdsstat i brytningstid", är temat för en nyligen utgiven antologi. 
Bland annat ger projektledaren Klas Amark en värdefull översikt över familj, 
försörjning och livslopp under 1900-talet grundad på tryckt statistik och som 
inledningsvis citerades i denna bok.90 Amark noterar den starkt stigande gif
termålsfrekvensen under 1930-talet, som han beskriver som ett årtionde då 
kvinnors produktiva och reproduktiva arbete alltmer åtskiljs. Amark beskri
ver sedan som väntat 1950-talet som kärnfamiljens höjdpunkt under svenskt 
1900-tal. Den manliga försörj armodellen dominerade men samtidigt under
stryker Amark med rätta att allt fler gifta kvinnor började yrkesarbeta under 
årtiondet. Hemmafruidealet nådde alltså en höjdpunkt men kom snart att 
efterträdas av 1960-talets tvåförsörjarmodell delvis inspirerad av jämställd
hetsdebatten men framför allt, vilket Amark kanske tydligare borde ha mar
kerat, av arbetsmarknadens krav. 

En starkare genusteoretisk fokusering och ett längre tidsperspektiv känne
tecknar en annan också nyligen utgiven bok av Susanna Hedenborg och Ulla 
Wikander, bägge ekonomhistoriker vid Stockholms universitet.91 Författarna 
ger en återblick på kvinnoarbete och maktrelationer mellan könen i Sverige 
sedan 1700-talets mitt. 1900-talets välfärdsstat menar de vara byggd på en 
outtalad överenskommelse att kvinnor borde vårda och män beskydda och 

ta ansvar för familjens försörjning. Diskussionen om makt och försörjning 
relateras till samhällsomvandling, lagstiftning och mentalitetsförändringar 
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men skulle ha vunnit på en starkare anknytning till den tidigare nämnda 
pågående internationella debatten om "breadwinner-problematiken". 

De stora nordamerikanska databaserna från 1960-talet, Philadelphiapro-
jektet och Canadian Social History Project, fick aldrig den framgång man 
räknat med. En bidragande orsak var att socialhistorien snart fick konkur

rens av så många andra paradigm inom historieforskningen. För nyare och 
nu pågående historisk-demografisk och familjehistorisk forskning har dä
remot, som nämnts, databaser och digitaliserade befolkningsregister blivit 

oundgängliga. I Sverige har Demografiska databasen i Umeå, sedan 1978 en 

permanent institution vid Umeå universitet och numera också klassificerad 
som en nationell resurs, möjliggjort datoriserade familjerekonstruktioner och 
livsförloppsanalyser baserade på svenska kyrkoböcker. Inom den historisk

demografiska forskningsgruppen i Umeå har ett par avhandlingar behandlat 
familjehistoria i urbana och industriella miljöer med hjälp av modern data
teknik. 

Anders Brändström har företagit livsförloppsstudier av ogifta mödrar i 
Sundsvall och härigenom kastat nytt ljus över ogifta mödrars situation och 
den växande urbana illegitimitetens förklaringsfaktorer under 1800-talets se
nare del.92 Ann-Kristin Högman har, genom att kombinera tvärsnittsstudier 
med longitudinella metoder, kunnat dra in svenska förhållanden i den inter
nationella debatten om åldringars boendeformer i städerna under industriali
seringsperioden. Hon visar bland annat att ensamboendet dominerade bland 
äldre och att tregenerationsfamiljen var vanligast inom högre samhällsskikt.93 

Stefan Warg har, i en avhandling om migration och giftermål i malmfälten, 
visat att fertilitetstransitionen i denna avantgardistiska svenska arbetarmiljö 
starkt avviker från vad som framkommit vid internationella studier av gruv-
miljöer. Författaren lyfter fram debatten inom "arbetaroffentligheten" där 
nymalthusianska idéer luftades, viktiga för förståelsen av det oväntat snabba 
fertilitetsfallet bland gruvarbetarna.94 

Giftermålsmönster bland inflyttade kvinnor i Sundsvall under 1800-ta-
let har behandlats av Lotta Vikström i en avhandling om genus och socio-
geografisk rörlighet i stadsmiljö.95 Särskilt kvinnor från Mellansverige och 
Stockholm men också från Österbotten tycks ha haft goda utsikter att bli 
gifta i den starkt expanderade såverksmetropolen. "Undoubtedly the mar-
riage pool in Sundsvall and the region favored women", konstaterar hon.96 

Giftermålsåldern var dock hög: 28,3 år bland män och 27,9 år bland kvinnor 
i författarinnans "industriella kohort", som flyttade in till Sundsvall på 1870-
talet. Stadens ekonomiska dynamik har alltså inte sänkt giftermålsåldern, 
som man kanske skulle ha väntat sig, och andelen ogifta kvinnor i befolk
ningen var hög. 
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Vid Historisk demografi i Umeå har slutligen Hjördis Levin disputerat 
på en avhandling om debatten kring nymalthusianism och födelsekontroll i 
Sverige fram till preventivmedelslagen 1910.97 

En annan och mycket viktig svensk anknytning till den internationella 

forskningen i historisk demografi och utnyttjandet av databaser gjordes inom 
forskargruppen i ekonomisk demografi vid ekonomisk-historiska institutio
nen vid Lunds universitet. Lundagruppens forskning influerades metodolo-

giskt i stor utsträckning av Cambridgegruppen, mer än uppsalaforskningen, 
och av "new economic history" i USA. 

Det första stora historisk-demografiska projektet inom lundagruppen 
handlade om mortalitet, fertilitet och ekonomisk utveckling under den de
mografiska övergången i Sverige. Involverade forskare var Gunnar Fridlizius, 
som sedan länge forskat om bland annat könsspecifik mortalitet och samban
det mellan sjuklighet och dödlighet, Rolf Ohlsson och Tommy Bengtsson. 

Det har följts av flera andra projekt ledda av Bengtsson och en internationellt 
orienterad forskning där livsförloppsanalys och datoriserade familjerekon
struktioner kompletterat den tidigare mer aggregerade strategin. Gruppen 
medarbetar också i det stora Eurasiaprojektet om familje- och hushållsstruk
tur. Inom ramen för detta projekt har Martin Dribe använt "event-history 
analysis" för att belysa sambandet mellan skördeutfall, hushållsdynamik och 
ungdomsmigration i ett urval av landsbygdsförsamlingar i Skåne under pe
rioden 1829-1866.98 Urbana förhållanden berörs emellertid inte inom denna 
forskning. 

Främst genom Rolf Ohlsson har lundagruppen också haft en stark inrikt
ning mot aktuella demografiska förhållanden: invandring och arbetsmark
nad, utbildningssektorns expansion och åldringsexplosionen eller "åldrings
chocken", ett uttryck som myntats av Ohlsson. 

Utöver de här nämnda kvantitativt inriktade studierna har svensk familje
historia också behandlats ur renodlat kvalitativa aspekter av ett par forskare. 
Idéer kring den svenska familjens historia liksom köns- och generationsre
lationer belyses i en essäsamling av idéhistorikern Ronny Ambjörnsson där 
en omfattande internationell litteratur på området refereras.99 Etnologerna 

Jonas Frykman och Orvar Löfgren har behandlat den oscarianska familjen 
och litteraturvetaren Eric Johannesson har visat hur nya familjeideal fick en 
omfattande spridning via 1860- och 1870-talens svenska populärpress.100 

Sammanfattning 

Förutsättningarna för familjebildning skiljer sig åt mellan olika tidsperio
der och samhällen i västvärlden. För att sammanfatta det ovan beskrivna 
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forskningsläget kan man säga att det finns tre huvudriktningar inom forsk
ningsfältet om man utgår från orsakerna till förändringarna. Den moderna 
internationella forskningen har i allmänhet tagit fasta på att aktörerna haft 
medvetna strategier för sitt handlande. De malthusianskt inriktade forskar
na, som ofta ligger bakåt i tiden, har däremot haft en närmast deterministisk 
tolkningsram: goda tider gav större utrymme för reproduktion medan dåliga 
tider och kriser ledde till motsatsen. De strukturalistiska teorierna är besläk
tade med de malthusianska genom att de anger någon sorts gräns för hand
lingsfriheten. Industrialismen kan genom ett strukturalistiskt synsätt utgöra 
en viktig grund för kärnfamiljens sammanhållning. 

Ett viktigt forskningsresultat är att familjemönster tycks förändras lång
sammare än de ekonomiska och sociala strukturerna. Katolska kyrkan är ett 
exempel på en institution som länge påverkat människors beteenden trots 
att förändringar i de yttre förutsättningarna har skett. Attityder i allmänhet, 
mot till exempel icke-legaliserade samboförhållanden, är något som påverkar 

familjernas frihet, särskilt i de miljöer där den sociala kontrollen varit stark. 
Nya tekniker för familjehistorisk forskning har också påverkat inriktning

en för den familjehistoriska forskningen och därmed frågeställningarna. Hit 
hör livsförloppsanalyser och familjerekonstruktioner. Genom dessa tekniker 
har man kunnat se hur till exempel barnarbete varit ett viktigt tillskott till 
familjernas ekonomi och att barnen därmed länge varit kvar i föräldrahem

men. 
Fertilitetstransitionen har intresserat många forskare. I botten för stu

dier av denna finns nya metoder för barnbegränsning (preventivmedel), men 
också nya beteenden. Forskarna anser allmänt att fertilitetstransitionen tog 
sin början hos medel- och överklasserna för att sedan också omfattas av de 
arbetande klasserna. Den sjunkande fertiliteten berodde främst på längre in
tervall mellan barnen (så kallad spacing) och tidigare avslut i barnalstringen 

(stopping). 
Slutligen kan vi när det gäller den familjehistoriska forskningen i Sverige 

konstatera att denna relativt sent anknöt till den internationella forskningen 
inom området. Aktiviteten under sent 1970-tal, under 1980-talet och början 
av 1990-talet var emellertid imponerande och många viktiga rön framlades. 
Men det måste också konstateras att forskningen under de senaste tio åren 
inte haft samma bredd som tidigare. Fortfarande är den urbana familjehis
torien styvmoderligt behandlad och anknytningen till den nyaste interna
tionella metod- och teoriutvecklingen kunde ha varit starkare än vad som är 
fallet, även om viktiga spetsinsatser förvisso gjorts. 
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3. Den svenska familjen och samhällsutvecklingen 

Den ekonomiska utvecklingen 

Idetta kapitel tecknar vi några av de variabler som tillsammans medverkat 
till att skapa förutsättningar för den svenska stadsfamiljen. Hit hör bland 

annat de förändrade ekonomiska förhållandena, urbaniseringen och den de
mografiska transitionen, övergången från ett samhälle med hög dödlighet 
och höga födelsetal till en regim med låg dödlighet och måttlig befolknings
ökning till följd av låga födelsetal.101 

Det industriella genombrottet kom sent i Sverige. Äldre neo-klassiskt in

riktade ekonomhistoriker som Eli F. Heckscher brukade i allmänhet förlägga 
tillkomsten av en ny marknadsinriktad ekonomisk regim i Sverige till tiden 
efter 1815. Senare forskning har sett en sådan periodisering som statisk och 
pekat på tidiga kapitalistiska inslag inom bruks- och stadsnäringarna och 
på att omvandlingen av jordbruket tog sin början redan på 1720-talet. In
komstökningen och den ökade marknadsorienteringen inom jordbruket var 
av allra största betydelse för hela den svenska ekonomins omvandling under 

agrarsamhällets slutskede. 
Men om ett verkligt industriellt genombrott i Sverige kan vi tala först 

under perioden från 1800-talets mitt fram till första världskriget. Industrins 
andel av ekonomin ökade på jordbrukets bekostnad samtidigt som bruttona

tionalprodukten kraftigt steg. Stora så kallade överflyttningsvinster gjordes 
mellan jordbruk och industri. Arbetskraften flyttade också från lågprodukti
va till mer högproduktiva branscher. Som framgår av tabell 1 så är det främst 

industriproduktionens starka tillväxt som förklarar uppgången i BNP från 
ett årligt genomsnitt på 2,3 procent 1861-90 till 3,6 procent 1891-1915. 

Som bland annat Lars Magnusson framhållit är det i mindre grad tek
niska innovationer, den tidiga industrin var föga tekniskt avancerad, och mer 
ökad efterfrågan som förklarar industrins tillväxt efter 1800-talets mitt. Så
väl exportmarknaderna som den inhemska marknaden expanderade kraftigt. 
Det var exportbaserade branscher som sågverks-, järn- och stålindustrin och 
gruvhanteringen som gick i bräschen för den snabba industriella expansionen. 
Sågverksindustrins avantgardistiska roll kan inte nog understrykas. På 1870-
talet svarade sågverken för 40 procent av det svenska exportvärdet. Järn- och 
stålindustrins betydelse kom senare att öka när de nya götstålsprocesserna 
introducerades. Produktion och export fördubblades mellan 1870-talet och 
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första världskriget. Sverige gynnades också av att råvarupriserna steg snab

bare på världsmarknaden än priserna på färdigvaror. Den svenska ekonomin 

blev redan nu utomordentligt exportberoende, ett förhållande som på gott 
och ont bestått sedan dess. Från 1850-talets senare del kan man säga att den 
svenska ekonomin blev alltmer beroende av de internationella konjunktur
växlingarna. 

Tabell 1. Produktionsutvecklingen inom olika näringsgrenar i Sverige 1861—1940. Ärlig 
procentuell ökning. 

Näringsgren 1861-90 1891-1915 1921-40 
Jordbruk m.m. 1,7 1,8 1,1 
Industri och hantverk 2,7 6,1 5,4 
Byggnadsverksamhet 2,9 3,3 3,6 
Samfärdsel 6,2 4,8 3,8 
Handel 2,3 3,6 2,7 
Offentliga tjänster 3,4 2,9 3,6 
Bostadsnyttjande 1,4 2,1 2,8 
Bruttonationalprodukt 2,3 3,6 3,5 

Källa: Äberg, Y., Produktion och produktivitet i Sverige 1861—1965. Uppsala 1969, s. 17; 

Magnusson, Lars, Sveriges ekonomiska historia. Stockholm 1996, s. 302. 

Hemmamarknaden i sin tur kunde dra nytta av inkomstökningen inom 
jordbruket och den fortgående urbaniseringen, till vilken vi strax återkom
mer, ledde till en starkt stegrad efterfrågan på konsumtionsvaror men också 
på produktionsmedel av skilda slag. Vi kan tala om en kraftig inkomstökning 
i både land och stad. Reallönerna steg kontinuerligt från 1870 till 1914. In
komstökningen förändrade också efterfrågan och förklarar till exempel 
animalieproduktionens (kött, smör, ost, mjölk) expansion, vilket inte hindra
de att även spannmåls- och potatisodlingen ökade. Samtidigt är det tydligt, 
trots att vissa forskare är benägna att resa motinstanser, att den inhemska 
expansionen var otillräcklig för att suga upp överskottet av arbetskraft. Det 
kan till exempel nämnas att säsongsarbete och inte årsanställning länge var 
vanligt inom främst sågverksindustrin. Den sena svenska industrialiseringen 
bidrog till att massemigrationen fick så stor omfattning. Mellan 1840 och 
1930 utvandrade 1,3 miljon svenskar till Nordamerika. 

Bo Malmberg och Thomas Lindh har i en studie av BNP-tillväxten inom 
OECD-området 1950-1990 pekat på att förändringar i åldersstrukturen på
verkat ekonomin.102 I analogi med detta resonemang är det inte osannolikt 
att en föryngrad åldersstrukur i Sverige i slutet av 1800-talet till följd av mor-
talitetsnedgången haft ekonomiska tillväxteffekter. 
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Den industriella omvandlingen i Sverige ägde rum i tydliga faser. Fram 
till omkring 1890 ökade bankernas roll och koncentrationstendenserna inom 
industrin var påtagliga. Som bland annat Lennart Jörberg påpekat så var 
storföretagen tidigt dominerande under den svenska industrialiseringen. Det 
bör dock observeras att storföretagen inte ökade sin andel fram till första 
världskriget. Inom vissa branscher som verkstads- och livsmedelsindustrin 
minskade antalet anställda. 

Från 1890-talet kom influenserna från den amerikanska industrin med 
bland annat "taylorism" och "fordism" i form av standardisering, automatise-
ring och långa serier att på ett avgörande sätt påverka den svenska industrin. 
Kartellavtal blev nu också mycket vanliga. Det andra industriella genombrot
tet på 1890-talet är också nära kopplat till elkraftens utnyttjande inom in
dustrin. Massproduktionen inom massa- och pappersindustrin, liksom inom 
järn- och verkstadsindustrin, var beroende av tillgången på el "det vita kolet". 
De teknologiska innovationerna inom ledande exportföretag som Asea och 
LM Ericsson var alla elberoende. 

Internationaliseringen av den svenska ekonomin efter 1800-talets mitt 
gjorde den också, som nämnts, beroende av de internationella konjunktur
svängningarna. Det finns en omfattande teoretisk litteratur om orsakerna 
till konjunktursvängningarna, som vi inte har anledning att gå in på här. De 
lågkonjunkturer, som drabbade svensk ekonomi under det industriella ge
nombrottet, hade dels finansiella orsaker och var dels förorsakade av överin
vesteringar. Slutet av 1870-talet och hela 1880-talet präglades av flera krisår. 
I Västeuropa talar man om perioden 1873-96 som "den stora depressionen". 
Senare delen av 1890-talet och perioden ända fram till 1907 karakteriserades 
av en enastående exportledd produktionstillväxt där de "nya" teknologiskt av

ancerade industrierna spelade en viktig roll. Aren 1907-09 drabbades sedan 

Sverige av en kraftig ekonomisk depression med minskad export och hög ar

betslöshet. Men redan mot slutet av storstrejksåret 1909 vände konjunkturen 
uppåt med den exportinriktade verkstadsindustrin som motor i uppgången. 

Den svenska ekonomin präglades av högkonjunktur under l:a världskri
get och under sista krigsåret 1918 av en verklig boom. Högkonjunkturen 
förstärktes av prisstegringar. Eftersom de nominella lönerna var låsta ledde 
detta till en sänkning av reallönerna. Efter krigsslutet inträffade ett konjunk
turfall. Aren 1920-21 föll industriproduktionen kraftigt och arbetslösheten 
steg till hela 25 procent. Orsaken var kapacitetsöverskott och utförsäljning av 
överskottslager med prisfall som följd. 

Men återhämtningen kom snabbt. Från 1922 ökade den svenska expor
ten under resten av 1920-talet med 11 procent per år. Återhämtningen var 
exportledd av produkter som järnmalm, massa och papper samt verkstads
produkter. Stora rationaliseringar företogs också inom industrin. Serieläng
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derna ökade och det var också nu som stämpelur och tidsstudier blev vanliga 

inom många större företag. Ledande svenska exportföretag som ASEA, SKF, 
Separator, L M Ericsson, Atlas Copco och Electrolux upplevde nu en andra 
genombrottstid. Ivar Kreugers STAB och det av Kreuger 1929 fusionerade 
SCA skall också nämnas i sammanhanget. Arbetslösheten förblev däremot på 

en förhållandevis hög nivå under hela decenniet, cirka 10 procent. 
1920-talets högkonjunktur ackompanjerades av livliga spekulationer på 

aktiemarknaderna både i Europa och USA och av ofta äventyrliga interna
tionella lånetransaktioner. Särskilt lånekarusellerna skapade en illusion av 
sundhet och stabilitet inom ekonomin, som i själva verket inte existerade. 

Kraschen kom i oktober 1929 på Wall Street i New York. Sverige drabbades 
på allvar först 1931 och 1932, Kreugerkraschens år. Depressionens återverk
ningar blev dock svagare i Sverige än i de stora industriländerna. Medan 
industriproduktionen föll med 11,8 procent i Sverige mellan 1929-32 sjönk 
den med 44,7 procent i USA och med 40,8 procent i Tyskland. Under samma 
period sjönk BNP med 8,9 procent i Sverige men med 28 procent i USA och 

med 15,7 procent i Tyskland. 
Magnusson identifierar två huvudorsaker till att Sverige drabbades förhål

landevis lindrigt av världsdepressionen. Kronans bindning till guldmyntfoten 
avskaffades 1932 och hemmamarknadens köpkraft ökade kraftigt. "Över
flyttnings vinster" mellan jordbruket och industrin togs ut i ökad köpkraft. 

1936 kom industrin för första gången att sysselsätta fler yrkesverksamma 
än jordbruket. Konsumtionsmönstren förändrades nu på ett avgörande sätt. 
Masskonsumtionen av nya matvaror, kläder och bostäder slog igenom på all
var. Branscher som konfektions- och livsmedelsindustrin, vilka bägge drog 
nytta av den ökade Protektionismen, och byggnadsindustrin, expanderade 
starkt liksom försäljningen av varaktiga konsumtionsvaror som bilar och hus

hållsmaskiner. 
Konsumentreklamen slog igenom på allvar under 1930-talet. Industri och 

reklamfotografen Emil Heilborn (1900-2003) var ett ledande namn som 
skildrade tidens teknologi: maskinerna, stålet, det löpande bandet, bilarna, 
flygplanen och elektriciteten. Bland beställarna fanns ledande svenska ex

portföretag som Sandvikens Jernverk, Elektrolux, LKAB och AGA. Heilborn 
gjorde också reklambilder åt Barnängen, Falu-Äthika och Läkerol. Hans 
modernistiska saklighet uppmärksammades tidigt internationellt och var ett 
centralt uttryck för kombinationen av världsledande teknologi och inhemsk 

konsumism under 30-talet. 
Den svenska konjunkturuppgången efter 1933 var således i mycket styrd 

av hemmamarknadens expansion. Samtidigt får vi inte glömma bort att åter
hämtningen i Sverige efter 1933 var svagare än i länder som USA och Tysk
land. Medan BNP steg med 38,3 procent i Sverige mellan 1932/33 och 1937 
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steg den i USA med 46,6 procent och i Tyskland med hela 67,5 procent, ett 
resultat av rustningsindustrins starka tillväxt under dessa år. 

Reallöneförbättringarna och höjningen av de breda lagrens levnadsstan
dard var emellertid påtagliga under svenskt 1930-tal och resulterade i en liv
ligare familje- och hushållsbildning till vilken vi strax återkommer. Denna 
förbättring i levnadsstandard hänger ihop med näringslivets utveckling och 
kan sägas ha startat redan i slutet av 1800-talet även om förbättringstakten 
var låg till en början. Frågan är vilken roll de materiella villkorens föränd
ringar spelat för stadsfamiljens utseende. Svaren på detta återkommer vi till. 

Urbanisering, migration och stadstillväxt 

Länge var Sverige ett av de minst urbaniserade länderna i Europa. I mitten 
av 1800-talet bodde endast omkring 10 procent av befolkningen i städer. Det 
moderna urbana genombrottet ägde rum omkring 1840.1 mitten av århund
radet genomgick de flesta europeiska länder en betydande inflyttning till stä
derna. Härvidlag är Portugal ett undantag. Mellan 1850 och 1900 utmärkte 
sig, vid sidan av Tyskland som intog en särställning, Österrike, Schweiz och 
Sverige. Omkring år 1900 bodde ungefär 20 procent av svenskarna i städer, 
1915 var siffran 27 procent, 1930 var den 32 procent och 1950 hade den stigit 
till 47 procent. Idag är mer än 80 procent av befolkningen urbaniserad. 

Figur 1. Urbaniseringsgraden i Sverige 1860—1980. Procent. 

Källa: Nilsson, Lars, Den urbana transitionen. Tätorterna i svensk samhällsomvandling 1800— 
1980. Stockholm 1989, s. 128. 
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Runt 1870 stod den svenska industriarbetarklassen endast för omkring 
10 procent av landets arbetsstyrka. Industrialiseringen påskyndades genom 
järnvägs- och kanalbyggen. Mellan 1880 och 1913 ökade produktionen fem 
gånger och vid l:a världskriget uppgick industriarbetarna till 30 procent av 
landets arbetsstyrka. 

Så sent som 1860 bodde endast 12 procent av invånarna i städer och 70 
procent av alla svenskar hade agrokulturella sysselsättningar. Under de se
naste 100 åren har den urbana delen av befolkningen ökat mer än fyra gånger 
och den processen är långt ifrån avslutad. 

Urbaniseringsprocessen har beskrivits av stadshistorikern Lars Nilsson med 
begreppet den urbana transitionen. Syftet med denna har varit att beskriva 
urbaniseringens faser och faktorerna bakom dessa. Urbanisering är inte bara 
stadstillväxt utan stadsbefolkningen sätts i relation till hela befolkningen, en 
demografisk relation mellan stad och land. Under 1700-talet och första delen 
av 1800-talet ägde inte någon urbanisering rum enligt detta betraktelsesätt. 

Stadsbefolkningarna ökade i storlek men inte lika fort som på landsbygden. 
Graden av urbanisering stod stilla runt 10 procent. Inte förrän i mitten av 
1830-talet ökade den något. Den fortsatta urbaniseringen har beskrivits av 
Nilsson i tre faser: fas 1 (1855—1885) kännetecknades av en ökning av urba

niseringen till följd av inflyttning och mot slutet av perioden även till följd av 
positivt födelsenetto. Som helhet var urbaniseringen migrationsledd. Under 
fas 2 (1880-talet-1920-talet) minskade urbaniseringstakten. Födelsetalen var 
nu högre än dödstalen i städerna, medan inflyttningen svarade för en mindre 
del av ökningen. Under denna period industrialiserades Sverige på allvar. Fas 
3 (1920-talet-1960-talet) karakteriserades av mycket hög urbaniseringstakt. 

Industrialiseringen kan inte ensam förklara inflyttningen till städerna i 
Sverige, särskilt som stora delar av denna ägde rum på landsbygden. Inte 
förrän 1900 var den industriella sektorn särskilt betydande och inte förrän i 
mitten av 1930-talet (1936) var den, som nämnts, större än den agrara sek
torn. Vad vi ser är snarare en flykt från landsbygden än en efterfrågan på 
befolkning från städernas sida. Frågan är då om man tog med sig de rurala 
äktenskapsmönstren till städerna eller om stadsmiljön och livet där ledde till 
nya beteenden. 

Urbaniseringen har starkt bidragit till de stora inomregionala befolknings
förändringarna under de senaste 100 åren, förändringar som är betydligt star
kare än de interregionala. I tabell 2 redovisas urbankvoten (städernas andel av 
totalfolkmängden) 1800—1980. Den moderna svenska urbaniseringens take 
off-skede brukar, som nämnts, dateras till 1840-talet. Vid denna tidpunkt 
bodde ungefär var tionde svensk i städer. Fem län, nämligen Östergötland, 
Blekinge, Malmöhus, Göteborg och Bohus samt Gävleborg, hade 1850 en 
urbankvot högre än riksgenomsnittet. Den överraskande höga urbaniserings
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graden i Blekinge län avspeglar den framskjutna roll som Karlskrona intog i 
den förindustriella svenska stadshierarkin. 

Mellan 1850 och 1900 mer än trefaldigas den svenska stadsbefolkningen. 
Det bör påpekas, som till exempel Lars Nilsson visat, att födelsenettot tidvis 

spelat en väl så viktig roll som flyttningsnettot för urbaniseringen. Särskilt 
påtaglig är den snabba urbaniseringen av Malmöhus och Göteborgs och Bo
hus län; bägge länen mer än fyrfaldigar sin stadsbefolkning. Vi lägger också 
märke till att Kronobergs län och några av Norrlandslänen har en påfallande 

låg urbankvot ännu år 1900. Den betydande landsbygdsindustrialiseringen 
i exempelvis Västernorrlands län har emellertid också medfört att det finns 

stora tätortsagglomerationer utanför den egentliga stadsbygden. Sundsvalls
distriktet utgör ett särskilt bra exempel på en urbaniserad landsbygd i slutet 
av 1800-talet. 

Från omkring 1870 expanderade de flesta svenska städerna utan att det 
syns i statistiken. Utanför stadsplanelagt område, i städernas omedelbara om-

land, uppstod på många håll kåkbebyggelse, ofta av bristfällig art, som kän
netecknades av trångboddhet. Här kom många av landsbygdens utflyttare att 
bosätta sig innan man fått en fastare position i städerna. På så vis var gränsen 
mellan stad och land flytande. Efterhand kom också miljön i förstäderna 
att förbättras och områdena kunde inkorporeras under 1900-talets första år
tionden. 

Tre generationer i Sundsvall på 1910-talet. Foto: N.G. Nilsson. Sundsvalls Tidnings 
Arkiv. 
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Under 50-årsperioden 1900-1950 tredubblades ånyo stadsbefolkningen. 

Urbaniseringen i Mälardalsområdet accelererade och i de bägge syd- och väst
svenska storstadslänen dominerade stadsbefolkningen kraftigt vid periodens 
slut. Den avslutande situationsbilden i tabell 2 visar hela tätortsbefolkningen 
1980. Mer än 80 procent av svenskarna bor nu i tätorter. Stockholms län har 

den högsta andelen tätortsbefolkning. Endast Gotland och Jämtlands län har 

fortfarande en förhållandevis stor landsbygdsbefolkning. 

Tabell 2. Folkmängden i svenska städer 1800—1950, och i tätorter 1980, länsvis. 

1800 1850 1900 1950 1980 

N % N % N % N % N % 

Stockholms län 4 428 4,5 4 879 4,3 15 397 8,9 154 501 43,3 1 467 734 96,0 

Uppsala län 6 244 7,6 8 365 9,4 27 056 21,9 47 600 48,3 196 390 80,6 

Södermanlands län 6 605 6,8 11 038 9,2 27 119 16,2 114016 53,3 210 890 83,5 

Östergötlands län 14 747 9,3 26 865 12,1 64 147 23,0 187 296 53,9 329 678 83,9 

Jönköpings län 4 615 3,6 8 776 5,4 28 151 13,9 123 298 45,5 247 401 81,6 

Kronobergs län 1 130 1,2 2 665 2,0 7 365 4,7 27 254 17,3 126 447 72,8 

Kalmar län 7 154 5,5 12 961 6,5 31 232 13,8 67 769 28,7 182 009 75,3 

Gotlands län 3 730 11,9 4 502 10,1 8 376 15,9 14 741 25,0 29 792 53,8 

Blekinge län 13 973 22,3 20 632 19,2 36 135 24,7 56 213 38,5 121 253 78,9 

Kristianstads län 3 710 3,1 8 115 4,3 15 164 7,0 52 416 20,3 209 646 74,8 

Malmöhus län 15 758 11,0 34 201 13,5 130 379 31,9 370 273 63,6 663 800 89,3 

Hallands län 4 546 6,3 7 516 7,1 26 720 18,9 63 350 38,8 165 141 71,5 

Göteborgs/Bohus län 20 353 17,4 33 145 17,7 145 632 43,2 416 433 74,8 631 651 88,8 

Älvsborgs län 8 553 3,6 9 972 4,1 30 265 10,9 129 868 36,2 327 595 76,9 

Skaraborgs län 4 446 3,2 8716 4,4 23 208 9,7 74 526 30,0 191 151 70,9 

Värmlands län 4 072 3,0 7 146 3,3 22 177 8,8 92 329 32,9 208 456 73,3 

Örebro län 5 381 5,6 8 008 5,9 27 406 14,1 120 524 48,8 228 545 83.3 

Västmanlands län 7 719 8,9 10 766 11,2 28 503 19,3 106 367 52,3 228 261 87,9 

Kopparbergs län 5 927 4,8 6 041 4,0 12 027 5,6 66 173 24,8 231 175 80,5 

Gävleborgs län 8 201 9,8 13 034 10,9 45 682 19,2 92 316 32,4 232 891 79,2 

Västernorrlands län 3 382 4,0 5 575 5,6 25 371 11,0 71 630 25,3 204 518 76,3 

Jämtlands län 817 1,6 6 866 6,2 21 527 15,0 85 241 63,1 

Västerbottens län 2 692 3,7 1 505 2,3 5 162 3,6 39413 17,0 172 868 70,8 

NoiTbottens län 3 216 5,5 13 707 10,2 61 627 25,6 217 898 81,5 

Riket 229 433 10,0 351 526 10,1 1 103 951 21,5 3 342 603 47,5 6910431 83,1 

Källa: Historisk statistik för Sverige. Dell. Befolkning 1720—1967. Andra upplagan. Stockholm 

1969, tabell 7; Statistisk årsbok 1986, tabell 16. 

När den europeiska statistikproduktionen i slutet av 1800-talet började att 
tillåta trendanalyser kom demograferna snart att observera migrationens be
tydelse för städernas starka tillväxt under förra århundradet.103 Redan 1887 
publicerade Gustav Sundbärg, gynnad av den utmärkta svenska befolknings
statistiken, sin stora uppsats om skillnader mellan stads- och landsbygdens 

demografiska mönster och något senare kom den av honom ledda Emigra
tionsutredningen att i ett antal upplysande tabellsviter belysa migrationens 
inverkan på stadstillväxten i Sverige decennierna före sekelskiftet.104 Det var 
emellertid först med den amerikanska sociologen Jane Moore som selektions
mekanismerna i den svenska stadsinflyttningen kom att uppmärksammas.105 

Moores arbete kan i viss mån ses som en utlöpare till den omfattande mig-
rationsforskning, som på 1930-talets bedrevs vid Stockholms Högskola och 
som 1941 resulterade i D.S. Thomas och den så kallade myrdalsgruppens 
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välkända redovisningar.106 Genom att utnyttja stora statistiska aggregat satte 
dessa arbeten städernas nettomigration i relation till den svenska industriali
seringsprocessen. I två monografier på 1950-talet kom Gösta Ahlberg att följa 
utvecklingen fram till 1950.107 1950-talet var också en vital period för den 
geografiska migrationsforskningen och i några viktiga studier kunde forskare 
som Torsten Hägerstrand och Sven Dahl redovisa sina iakttagelser över ur
bana flyttningsfält.108 

Under sent 1960-tal och under 1970-talet kom sedan historikerna att ge 
viktiga bidrag till svensk stadsmigration under industrialiseringsskedet. His
torikernas relativt sena inträde på forskningsområdet har sin förklaring. Den 
stadshistoriska forskningen i Sverige var länge inriktad på städernas förvalt
ningshistoria, politiska förhållanden och roll i den svenska statens inre konso
lideringssträvanden. Städernas historia sågs i stor utsträckning från riksarki
vets och statsmaktens blickfält. Genrens monografiska beställningskaraktär 
medförde också att generaliserande och komparativa aspekter endast undan
tagsvis blev tillgodosedda. Medan forskare inom en disciplin som sociologi, 
särskilt i USA och Tyskland, tidigt intresserade sig för strukturella problem 
och förändringar i städerna kom historikerna sent att orientera sig bort från 
den traditionella tematiken i den stadshistoriska litteraturen. 

Även andra omständigheter bidrog till att en tidigare eftersläpning gen
temot den internationella forskningsfronten började att inhämtas. Den soci
alhistoriska stadsforskningen fick starka impulser, när det gäller problemfor

muleringar och strategier, från samhällsvetenskaperna och från den så kallade 
"new urban history" i USA.109 Nya tekniker och metoder introducerades och 
tillämpade på det förnämliga svenska socialhistoriska primärmaterialet tillät 
de ofta mer differentierade undersökningar än på andra håll.110 Efter en viss 
karantän under 1980-talet har den stadshistoriska migrationsforskningen 
upplevt en renässans under 1990-talet och under det nya seklets början. Med 

hjälp av främst Demografiska databasen i Umeå har nya frågeställningar 
kring svensk stadsmigration under industrialiseringsskedet kunnat belysas.111 

Vi återkommer till denna forskning i samband med vår analys av flyttnings
kohorterna i denna studie. Här skall vi istället närmast något diskutera ryt
miken i stadsmigrationen under industrialiseringen. 

Faktorerna bakom den accelererade stads tillväxten i Sverige efter 1800-
talets mitt, liksom nivån och takten i stadsmigrationen, har först relativt sent 
blivit föremål för systematisk analys. Här bör främst den tidigare nämnde 
Lars Nilssons stora studie om den urbana transitionen nämnas.112 Särskilt 
bland amerikanska ekonom-historiker har man däremot sedan länge intres
serat sig för komponenterna i stadstillväxten under 1800-talet. Tidigare låg 
denna forskning på en synnerligen hög aggregationsnivå och sökte förklara 
nationella tendenser i "urban growth". Försöken att nå fram till en allmän 
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teori om städers tillväxt möttes emellertid av kritik från till exempel Eric 
Lampard, som istället betonade utvecklingsperspektivet och förespråkade 
generaliseringar på en lägre nivå än den formella teorins. Lampard såg med 
rätta den amerikanska stadstillväxten under 1800-talet som en del i en bred 
social och ekonomisk omvandlingsprocess. Strategin kom också efterhand 

mer och mer att läggas upp i avsikt att isolera urbaniseringens bakgrundsva

riabler genom analys av städer av en viss typ eller av speciella tillväxtfaktorer. 
Ett exempel på en sådan strategi var Simeon J. Crowthers uppsats om urbani
seringen i de mellanatlantiska staterna 1785—1850.113 Genom att kombinera 
befolkningssiffror och ekonomiska data klarlade Crowther yt- och tidsför
ändringar i en regional urbanisering och testade sedan vissa hypoteser om ur
ban tillväxt. Crowther kunde visa, att de städer växte snabbast, som hade en 
stark orientering mot "manufacturing" i sina investeringar, men han konsta
terade också avslutningsvis att "manufacturing was not replacing commerce 

but was serving as an additional spur to urban growth".114 

Starka skäl talar också för att industrialiseringens betydelse för urbani
seringen i Sverige under 1800-talets senare del bör tonas ner. För att få rätt 
perspektiv på sambandet mellan industrialisering och urbanisering förefaller 
det också motiverat att flytta forskningens intresse bakåt till den moderna 

urbaniseringens take-off-period 1840-1870, en period vars demografiska och 
sociala utveckling vi alltför litet känner till. Under 30-årsperioden 1810-1840 

steg Sveriges stadsbefolkning med 35,3 procent, men under den följande 30-
årsperioden accelererade tillväxten till 77,8 procent eller från 303 683 perso
ner till 539 649 personer. Redan före industrialiseringens inledningsskede har 
befolkningsexplosionen på landsbygden lett till ett befolkningstryck, som ka
naliserats mot städerna. Städernas årliga flyttningsvinst uppgick 1816-1840 
till 12,6 promille, men till 20,3 promille på 1850-talet.115 Folkökningen på 
landsbygden i kombination med en alltmer utvecklad marknadsekonomi 
har gynnat stadsnäringarna och främjat den infrastrukturella utbyggnaden. 
Kommerskollegii statistik, vars källvärde får betecknas som gott, redovisar 
till exempel en ökning av de självständiga stadshantverkarna med 25,4 pro
cent mellan 1840 och 1860.116 

Befolkningstrycket mot städerna före industrialiseringen, och innan emi
grationen börjat fungera som säkerhetsventil, har emellertid också tagit sig 
uttryck i en ansvällning av skikt, som inte rymts inom det etablerade borgar
samhället. Det finns ingen anledning att räkna med att denna stadsinflytt
ning, ofta lokaliserad till städernas ytterområden, men också resulterande i 
en ökning av boendetätheten i de centrala stadsdelarna, alltid styrts av en 

fluktuerande efterfrågan på arbetskraft. 
En tänkbar väg att närmare klarlägga händelseförloppet under den 

svenska urbaniseringens take-off-skede vore att i modellform simulera olika 
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rural-urbana balanser, där regionalt och lokalt skiftande förhållanden inom 
jordbruk, handel, hantverk och industri, städernas infrastruktur och omland 
samt utvecklingen av informationsnät och kommunikationer integreras i 
analysen.117 

För den historiska migrationsforskaren ligger det närmare till hands att 
studera intensiteten och rytmiken i 1800-talets stadsmigration och därvid 
diskutera industrialiseringens inverkan på dessa variabler. 

Amerikanska forskare brukar med rätta understryka hur litet nettoflytt
ningen mellan två folkräkningar utsäger om den verkliga omflyttningsnivån: 
nettotillväxten mellan två census ger till exempel endast en blek återspegling 
av den verkliga in- och utflyttningen i amerikanska städer. Först efter kom
plicerade analyser av adresskalendrar (city directories) har en forskare som 

Stephan Thernstrom lyckats rekonstruera användbara migrationsdata. Den 
svenske migrationsforskaren har här en betydligt gynnsammare sits än fler
talet av hans internationella kollegor. Centrala tidsserier över in- och utflytt
ning på kommunnivå kan erhållas i SCB:s församlingslistor från 1861 och för 
en tidigare period i viss mån i Tabellkommissionens mortalitetstabeller. 

Det är numera ganska poänglöst att påstå att den geografiska rörligheten 
i det slutande svenska agrarsamhället underskattats. Om man skjuter undan 
de förledande uppgifterna i 1860 års tryckta födelseortsstatistik, vilken ej 
registrerar kortdistansrörligheten, och går ner på kyrkoboksmaterialet kan 

man i stor jordbruksområden och i vissa städer finna anmärkningsvärt höga 
flyttningsintensiteter. Detta gällde även inom städerna. I Linköping till ex

empel kan vi se hur stora delar av underklassgrupperna bytte bostad varje år, 
vilket är en parallell till de årliga flyttningarna hos lantbrukets underklass, 
statarna. Det tidiga industrialiseringsskedet tycks i själva verket ha utmärkts 
av en dämpning av befolkningsrörligheten. En landsortsstad som Skara upp
visade sålunda under tioårsperioden 1821-1830 en så hög flyttningsintensitet 
som 207 promille mot 170 promille under 1890-talet.118 

Trycket mot städerna decennierna omkring 1800-talets mitt har alltså 
medfört en stark in- och utslussning av flyttare. En tids stadsvistelse har mar
kerat ett led i livscykeln för det slutande agrarsamhällets människor och säger 
utan tvivel något väsentligt om det länge trevande och odeciderade i det agra

ra uppbrottet. Den nervöst livliga genomströmningsmigrationen i städerna 
har inte generellt mynnat ut i familjebildning och permanent bosättning. Det 
är mot denna bakgrund vi skall förstå giftermålsmönstren (nuptialitetsförhål-
landena) i den svenska stadsmiljön under det tidiga industrialiseringsskedet. 
Att närmare precisera när städernas absorberingsförmåga på allvar börjar att 
öka framstår som en angelägen forskningsuppgift. 

Mot bakgrund av det sagda är det knappast förvånande, att den begyn
nande industrialiseringen inte ledde till ett strukturellt brott i den urbana 
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omflyttningsfrekvensen. Om Stockholm och Göteborg exkluderas, låg stä
dernas flyttningsintensitet oförändrad mellan tidigt 1870-tal och sekelskif
tet. Det är tänkbart, som nyss nämnts, att emigrationen lättade på trycket 
mot städerna och reducerade vad vi kan kalla för den "agrar-urbana livscy-
kelmigrationen". Förhållandena i städerna måste emellertid tillmätas den 
största betydelse vid en diskussion av konstansen i omflyttningsnivån. Stads
industriarbetarklassens självrekryteringsgrad ökade starkt under 1890-talet. 
Öhngren har sålunda beräknat att 60 procent av de yngsta åldersbanden bland 
verkstadsindustriarbetarna kom från arbetarmiljö vid sekelskiftet.119 Det är 
också lätt att förbise, att stads tillväxten i slutet av 1800-talet i stigande grad 
förklaras av städernas eget växande födelseöverskott och i avtagande grad av 

flyttningsvinster. Medan den svenska stadsbygdens inflyttningsvinster ännu 
under 1870-talet uppgick till 16,3 promille hade denna siffra sjunkit till 11,0 
promille under 1890-talet.120 Städernas nettomigration var i själva verket 

större under det industrifattiga 1850-talet än under det industriellt expansiva 
1890-talet. Självrekrytering och växande demografisk kapacitet utgör utan 
tvivel två centrala förklarande variabler vid en analys av sambandet mellan 

urbanisering och flyttningsintensitet. 
Även om den samlade urbana flyttningsintensiteten inte steg i slutet av 

1800-talet så förelåg betydande skillnader mellan olika typer av städer. Föl
jande uppställning visar skilda stadsgruppers flyttningsintensitet under pe

rioden 1895—1904.121 

Stadsgrupp: Flyttningsintensitet: 

Större industristäder 190,1 
Andra storstäder 160,4 
Mindre industristäder 159,2 
Andra småstäder 171,4 

Den demografiska transitionen 

Det tidiga 1800-talet brukar ses som den demografiska transitionens inled
ningsfas i Västeuropa, även om de enskilda länderna uppvisar olikheter. I 
Sverige var mortalitetsnedgången den viktigaste faktorn bakom befolknings
tillväxten, medan England och Frankrike uppvisar andra mönster. I England 
ökade befolkningen främst till följd av förändringar i fertiliteten. Frankrike 
utgör däremot ett mellanting med både minskad mortalitet och minskad fer-
tilitet.122 Skillnaden mellan länderna antyder att det inte finns en universell 

förklaring till 1800-talets befolkningsökning. 
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Teorin om den demografiska transitionen tillkom på 1940-talet på grund
val av svensk befolkningsstatistik.123 Numera ses denna inte i första hand 
som en teori utan mera som en empirisk modell vars allmängiltighet alltmer 
ifrågasatts. Transitionens första fas kännetecknas av hög mortalitet och nati
vitet. Kurvorna för dessa variabler pendlar nära varandra och befolkningsök

ningen blir därför måttlig. Den egentliga transitionsfasen startade i Sverige 
efter 1810, då dödstalen sjönk stadigt medan födelsetalen låg kvar på en hög 
nivå. Detta gav upphov till en kraftig befolkningsökning, som sedan bromsa
des upp när födelsetalen också började sjunka under den tredje fasen. Denna 
inleddes under 1800-talets senare decennier. En fjärde fas av transitionen kan 
sägas inträda när födelsetalen stabiliserats på en jämn nivå strax över dödsta
len. Detta skedde i Sverige på 1930-talet. 

Trots den negativa balansen mellan födelsetal och dödstal ökade de svens
ka städerna sin befolkning genom inflyttning. De olika städerna varierar här
vidlag en del och har därför sin egen demografiska historia. Den generella 

trenden med minskade dödstal i städerna påbörjades i mitten av 1800-talet 
och satte sedan fart mot sekelskiftet 1900 för att sedan följas av minskande 
födelsetal. Särskilt spädbarnsdödligheten var mycket stor och när denna vän
de ned fick detta betydelse för födelsetalen. 

Figur 2. Den demografiska transitionen i Sverige 1750—2000. 
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Källa: Statistiska centralbyrån. 

Samtidigt, och som en orsak till mortalitetsnedgången och därmed som 
en del av den demografiska transitionen, verkade den epidemiologiska transi
tionen. Denna utgörs av en övergång från höga dödstal i infektionssjukdomar 
till lägre dödstal nu dominerade av så kallade icke kommunicerbara sjukdo
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mar. Begreppet epidemiologisk transition myntades av Abdul Omran 1971.124 

Han delade in denna transition i i tre faser. Den första kännetecknades av 

stora fluktuationer i dödligheten till följd av epidemier. Den andra fasen, 
som sammanfaller med de första tidsperioderna för våra kohorter, dominera
des fortfarande av infektionssjukdomar men fluktuationerna hade minskat. 

Under fas tre har andra sjukdomar som cancer och hjärt-kärlsjukdomar blivit 
dominerande. Denna transition, den epidemiologiska, påverkade i hög grad 
spädbarns- och barnadödligheten och därmed på sikt också antalet födda 

barn eftersom flera barn överlevde. 
Den västliga fertilitetsnedgången började med fallande födelsetal i Frank

rike redan under 1700-talet. I Europa började den märkas på allvar efter 
1860. En god sammanfattning av den vetenskapliga debatten kring fertili
tetsnedgången finns i Simon Szreters tidigare nämnda extensiva studie av den 
brittiska fertilitetsnedgången. Nedgången i fertiliteten tog fart ungefär samti
digt i de industrialiserade staterna. I Sverige började processen omkring 1870 
med start i Stockholm och sedan i de andra städerna för att därefter fortsätta 
på landsbygden. Det genomsnittliga antalet barn för kvinnor över 30 år och 
gifta 1918 var 1,33. Den lägsta fertilitetsnivån finner vi sedan 1933-34.125 

Den förste som presenterade en teoretisk modell för befolkningsökning
en och dess mekanismer var Thomas Malthus. I sin berömda bok, An Essay 

on the Principle of Population vars första upplaga utkom 1798, menade han 
att befolkningens storlek ökar i förhållande till näringstillgången. Omvänt 
minskade befolkningen om den nått utöver sina försörjningsgränser. I Sverige 
menade ekonomhistorikern Eli Heckscher att mortalitetskurvan i huvudsak 
följde skördeutfallet. Hans ämneskollega Gustaf Utterström ansåg däremot 
att korrelationen var dålig. Epidemierna följde sina egna lagar inte skördarna 
menade han. Som exempel nämnde Utterström smittkopporna. I dessa fors
kares efterföljd har andra studerat de mekanismer som kan ha spelat roll bak

om den minskande dödlighet som statistiken visar. Förklaringarna har varit 
bättre kosthåll och en utvecklad spädbarnsvård med amning.126 Vidare har 
flera forskare pekat på de stora lokala variationer som finns liksom kulturella 
skillnader mellan olika folkgrupper och klasser. Redan i början av 1900-talet 
talade Gustav Sundbärg om olika demografiska huvudområden baserade på 
iakttagelser i 1890 års folkräkning. Efter 1870 kan vi också räkna med hy
gieniska, och efterhand, medicinska framsteg. Malthus teser tycks fungera 
på primitiva jordbrukssamhällen. I stadsmiljöer, som var påfallande farliga 
platser att leva på, eftersom folk bodde så tätt, spelar sannolikt förbättrad 
hygien en avgörande roll för den minskande dödligheten. I internationella 
sammanhang har man talat om städerna som "urban graveyards".127 

Den minskade dödligheten blev mest betydande i de yngre åldrarna. Bar
nadödligheten och särskild spädbarnsdödligheten minskade kraftigt. Det 
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förändrade dödlighetsmönstret påverkade familjerna så tillvida att man inte 

längre behövde skaffa sig så många barn för att vara säker på att något skulle 

överleva och därmed säkra föräldrarnas ålderdom. Figur 3, som bygger på 
data från de kohortstudier vårt projektet utfört, visar det tydliga sambandet 
mellan den minskande barnadödligheten och antalet barn i de studerade fa
miljerna. 

Figur 3. Barnadödligheten i procent upp till 10 års ålder och antalet barn per 10 familjer. 
Linköping och Sundsvall 1840-49, 1870-79, 1900-09 och 1930-39. 

dödlighet 

barn/familj 

1840-1849 1870-1879 1900-1909 1930-1939 

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet. 

Sammanfattning 

För att sammanfatta detta kapitel kan konstateras att perioden 1840—1940 för 
Sveriges del betydde en total omvandling av samhället, från ett mycket fattigt 
och i många stycken efterblivet jordbruksland, till en stat som börjat formera 
sig kring industriell utveckling och långtgående välfärdsmål. Utvecklingen i 
Sverige gick sakta till en början, men förändringstakten ökade över tid. De 
demografiska förändringarna, som styrdes av landsbygdens befolkningsök
ning och omstrukturering, kännetecknades av större geografisk rörlighet än 
tidigare i historien, vilket bland annat resulterade i en omfattande utvand

ring till främst norra Amerika och en ökande stadsinflyttning. Utvandringen 
minskade försörjningstrycket något och inflyttningen till städerna kan tän
kas ha påverkat inflyttarnas möjligheter att bilda familj utifrån andra villkor 
än i det gamla bondesamhället. Trycket på städernas bostadsmarknad liksom 
förändringar i synen på äktenskapet, sexualiteten och relationen mellan män 
och kvinnor måste beaktas i den kommande analysen. Bättre hygien till
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sammans med bättre näringsstatus förändrade befolkningens motstånd mot 

infektionssjukdomar och detta ledde i sin tur till att allt fler barn uppnådde 
vuxen ålder. Härmed kunde barnkullarnas storlek minskas. Men även andra 
mer sofistikerade förklaringar måste dras in i analysen. 

Linköpingsfamilj omkring 1910. Foto: Didrikvon Essen. Östergötlands länsmuseum 

58 



4. Stadsfamiljen - teoretiska utgångspunkter och 
hypoteser 

nder den tidsperiod som behandlas i denna bok blir svensken stadsbo 

på allvar. 1840 bodde mindre än var tionde svensk i städer, 1940 mer 
än varannan. Familjens roll i denna historiska omvandlingsprocess skall här, 
mot bakgrund av det svenska och internationella forskningsläget, närmare 
problematiseras. Därefter avgränsar vi forskningsuppgiften och formulerar 

några hypoteser inför den mer fördjupade framställningen av den svenska 
stadsfamiljens demografi under industrialiseringsskedet. 

Urbanisering har inom forskningen definierats på olika sätt. Särskilt två 
betydelser kan urskiljas: befolkningens spatiala koncentration, det vill säga 
det urbana rummets fysiska utformning, och spridningen av urbana vär
den, attityder och beteenden.128 Tidiga sociologer som Georg Simmel och 
Max Weber kopplade samman den moderna urbaniseringen och kapitalis
men med rationalitet och anonymitet.129 Kärnfamiljen blir med denna syn 
en central agent i urbaniseringsförloppet. Samhällsfilosofen Lewis Mumford 
har sett hushållets reduktion till en biologisk enhet som ett av de viktigaste 

inslagen i hela urbaniseringsprocessen.130 Inom nutida urban sociologi har 
särskilt Manuel Castells behandlat sambandet mellan urban struktur och 
urban identitet bland annat vid studier av urbana subkulturer och av förorts
liv.131 När vi därför diskuterar den svenska stadsfamiljen under en period av 
dramatisk urbanisering är det viktigt att precisera vilka strukturella förhål

landen som kan ha påverkat familjebildningen och familjestrukturen. Två 
sådana är uppenbara: den starka land-stadflyttningen och pressen på det 
urbana rummets bostadsförsörjning. Förändringar i familjeideologi och i fa
milj estrategier i det urbana rummet och av betydelse för familjebildning och 
familjestruktur under industrialiseringsskedet måste också uppmärksammas 
vid hypotesformuleringen. 

Allra först behöver själva familjebegreppet, dess innebörd och förändring 
problematiseras. Ordet familj av latinets familia kan historiskt sett beläggas 
i Sverige först 1596 ordet hushåll något tidigare, 1582.132 Latinets familia låg 
betydelsemässigt nära begreppet hushåll, som avsåg alla hushållets medlem
mar både den biologiska familjen, inneboende släktingar, tjänstefolk och lär
lingar. Läran om huset, latinets domus, ingick i en fast lärotradition ända från 
Aristoteles fram till mitten av 1700-talet. Det kom till uttryck i hustavlan 
i Luthers lilla katekes men även i annan predikolitteratur. Under intryck 
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av samhällets omvandling separerades på tysk botten från 1700-talets mitt 
familjen, dvs. den lilla släktgruppen, från hushållets övriga medlemmar. Den 
franske författaren Jean-Francois Marmontel (1723-99) myntade uttrycket 
"i familjens sköte" (au sein de sa famille) och i England skrev Charles Dickens 
(1812—70) i sin roman David Copperfield (1849—50) att "Sådant händer i de 
bästa familjer" (Accidents will occur in the best-regulated families).133 

Den svenska utvecklingen var i allt väsentligt parallell med den tyska. 
Som Hilding Pleijel visat så introducerades sammanställningar som husfolk, 
hushållsstånd, husandakt och husförhör under gammalluthersk tid.134 Den 
lilla katekesens hustavla kodifierade hela detta samhällskoncept. Med hus-
agans avskaffande 1858 och den tilltagande sekulariseringen kom emellertid 
hustavlans värdesystem snart att undermineras. 

Ordet familj började i Sverige att få sin moderna betydelse med 1700-talets 
borgerliga kultur. Bland bönderna dröjde det dock länge innan termen vann 
burskap om husbondefolket och deras barn. Börje Hanssen har t.ex. visat 

att pigorna och drängarna på Österlen i Skåne ännu i slutet av 1800-talet 
talade om "di själve" när de refererade till bondfamiljen.135 Eric Johannesson 
har också påpekat att det under en övergångstid kunde uppstå en betydande 

Familjen Wide i Sundsvall omkring 1910. Sundsvalls Tidnings Arkiv. 
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oklarhet i tolkningen av ordet familj i förhållande till ordet husP6 När hus-

agan diskuterades under riksdagarna på 1850-talet fastslogs som grundsats 
att "tjenstehjonet är familje-medlem". Lars Johan Hierta opponerade i ett 
inlägg på Riddarhuset mot denna skrivning och anförde för sin del att en
dast "föräldrar, barn, syskon och andra anhöriga" skulle räknas till familjen, 
medan "tjenstehjon deremot måste anses såsom en tillhörighet till hushållet 
men icke såsom medlemmar af familjen".137 Som klart framgår av Hiertas 
resonemang så avsåg han med familj ännu inte exklusivt kärnfamiljen utan 

den utvidgade familjen. När Strindberg, Knut Wicksell och andra bara några 
årtionden senare talade om familjen så syftade de däremot på vad vi menar 
med den moderna kärnfamiljen, det vill säga man, hustru och barn. 

Det moderna familjebegreppets framväxt är också relaterat till en ny syn 
på äktenskapets ingående där "romantisk kärlek" ersätter arrangerade äkten

skap, särskilt vanliga inom adeln och bland bönderna, och som ingåtts av 
ekonomiska skäl för att skapa allianser mellan familjer och där föräldrarna i 
flertalet fall fällt avgörandet och inte kontrahenterna själva. Det romantiska 
kärleksidealet växte fram i Europa omkring 1800. Somliga forskare, främst 

Charles Taylor, menar att det var nu som den moderna människans identitet 
skapades.138 Den privata sfären med "ordinary life" fokuserat på arbete och 
familjeliv blev central. Städernas borgerskap gick i spetsen för denna utveck
ling mot tvåsamhet och familism. Som Inga Sanner betonat så blev kärleken 
mellan könen, segertåget för Eros, ett medel för självförverkligande knutet 
till privatlivet.139 Samtidigt pekar hon på att kärleksåskådningar i äldre be
märkelse var på väg att spela ut sin roll under mellankrigstiden. Ordet kärlek 

finns inte med i sakregistret i makarna Myrdals bok Kris i befolkningsfrågan 

(1934) utan diskussionen om familjen förs där ur ett renodlat sociologiskt 
perspektiv. 

Även om den monogama äktenskapliga kärleken var ett ideal, senare vi
sualiserad för masspublik i slutkyssen i alla mellankrigstidens kärleksfilmer, 
så var verkligheten ofta en annan. Äktenskapet som institution kritiserades 
av författare och samhällsdebattörer under 1800-talets senare del och bör
jan av 1900-talet. Hinke Bergegren och andra pläderade för en "sund" och 
"fri kärlek". Strindberg hävdade att sexuell avhållsamhet var riskabel. Den 
vida spridde engelske författaren George Drysdale menade att könsorganen 
förtvinade om de inte brukades och tysken Max Nordau ansåg att könsnöd 
var värre än hungersnöd. Det är knappast någon överdrift att påstå att sam-
hällsatmosfären under 1800-talets senare del hade klara drag av sexualfix-
ering. Inflyttningen till städerna skapade ökade kontakter mellan unga män 
och kvinnor. Samhället hade samtidigt legaliserat prostitutionen. I Sundsvall 
fanns i början av 1890-talet ett 50-tal prostituerade kvinnor, som omfattades 
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av reglementeringssystemet.140 Det blir en ökad diskrepans mellan verklighe
ten och den av samhället normativt reglerade sexualiteten. 

I slutet av 1800-talet har vi den något paradoxala situationen att andelen 
ogifta steg, särskilt i städerna, och att reproduktionen utanför äktenskapet 
starkt ökade, i ett senare skede också aborterna, samtidigt som familjen och 
äktenskapet i ideologiskt avseende stärktes. Borgerliga familjeideal vann he
gemoni i hela samhället. Mannen blev familjeförsörjaren, som arbetade avlö
nat utanför hemmet medan kvinnan arbetade oavlönad inom hemmet. Att, 
som ibland sker, påstå att den egentliga hemmafruepoken inleddes i Sverige 
på 1930-talet är felaktigt. Den ideologiska lanseringen av hemmafruidealet 
inom filmen, veckopressen och reklamen är däremot tydligt knuten till detta 
årtionde för att sedan kulminera på 1950-talet. 1910 var endast 2,8 procent 
av de förvärvsarbetande kvinnorna gifta. Andelen steg sakta under mellan

krigstiden och var 10,2 procent 1930 och 15,5 procent 1940 (att jämföra med 
59,2 procent 1970).141 Jordbrukarhustrurna var först från 1965 intagna i den
na statistik. Den gifta kvinnans arbetsbörda särskilt inom de lägre samhälls
skikten var stor. Tvättning, städning och uppvärmning var betungande syss
lor. Den tryckta statistiken döljer också arbetsuppgifter utanför det egentliga 
hushållsarbetet i den egna familjen, som många gifta kvinnor fullgjorde, som 

Arbetarfamilj i Sundsvall på 1910-talet. Foto: N.G. Nilsson. Sundsvalls Tidnings 
Arkiv. 
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till exempel att bära vatten, städa, laga mat och bädda åt inneboende och åta 

sig strykning, städning och tvätt åt andra. 
Mot den här bakgrunden är det märkligt att begreppet hemmafru myn

tades först 1950 då trots allt 28,8 procent av de förvärvsarbetande kvinnor
na var gifta. Begreppet husmor är däremot betydligt äldre. Veckotidningen 
Husmodern började att utges av Åhlén & Åkerlunds förlag 1917 och 1919 
etablerades husmodersrörelsen i Sverige genom bildandet av Sveriges Husmo

dersföreningars Riksförbund ( SHR ). På husmoderskurser och i skolkök lärdes 

huslig ekonomi, hygien, näringslära och barnavård ut. Hushållsarbetets tek-
nologisering påbörjades också tidigt med symaskiner, gjutjärns- och gasspi
sar, handvevade tvättmaskiner, hushållsvågar och konserveringsapparater. På 
1930-talet kom de elektriska spisarna och kylskåpen. 

Vårt forskningsfält avgränsas till fem områden där vi tror att vi kan nå 
de största forskningsvinsterna i förhållande till det rådande forskningsläget: 
nuptialitetens förändringar, stadshushållets struktur, familjebildning, äkten
skaplig reproduktion och stadsinflyttarnas demografiska beteende. Vi tror 
inte att mer övergripande moderniseringsteorier kan förklara de företeelser, 
som vi studerar. Däremot menar vi att strukturella förklaringar är använd
bara vid tolkningen av förändringar i nuptialitet och familjebildning under 
det skede, som vi behandlar. Särskilt då vid diskussionen om sambandet mel
lan urbanisering och familjedemografiskt beteende i slutet av 1800-talet och 
strax efter sekelskiftet 1900. 

Stadsrummets fysiska gestaltning och "mentala" karaktär under indu
strialiseringsskedet har i mycket varit vägledande för vår hypotesbildning. Vi 
anknyter här delvis till tankegångar från Bourdieu och Castells. Ett viktigt 
tolkningsredskap förefaller oss konceptet "familjestrategi" vara vid analysen 
av fertilitetstransitionen liksom identifieringen av innovatörer. Vi inser samti

digt svårigheten att operationalisera begreppet familjestrategi och att särskilja 
beteenden från rationella motiv. Trots dessa motinstanser kommer vi ändå att 

använda "familjestrategi" som ett tolkningsinstrument. 
Mot den här bakgrunden vill vi bland annat ställa följande hypoteser: 

1) Stadsfamiljen och stadshushållet försvagades kvantitativt sett under 
1800-talets sista årtionden till följd av försvagad familjebildning och ökad 
andel ogifta i de reproduktiva åldrarna. Detta på grund av trycket mot 
bostadsutrymmena och en åtföljande ökning av den utomäktenskapliga 
reproduktionen. Den senare tilltog som ett resultat av ökade könsrelate-
rade kontaktytor i stadsmiljön och försvagad social kontroll över sexuella 
beteenden i kombination med ny syn på erotisk kärlek. Vi får en tidsför
dröjning mellan industrialisering/urbanisering och förväntat familjede-
mografiskt beteende. 
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2) Familjebildningen tilltog kraftigt under mellankrigstiden och särskilt un

der 1930-talet på grund av fokuseringen på husmoders- och hemmafru-
idealet och privatlivet i kombination med förbättringar av bostadssitua
tionen. 

3) Familjestrategiska överväganden blev alltmer vägledande över hela den 
sociala skalan vid familjebyggande och familjeplanering vilket resulterade 
i förhållandevis små sociala skillnader under fertilitetstransitionen efter 
sekelskiftet 1900. Den tidiga debatten om barnbegränsning inom såväl 
borgerlig offentlighet som arbetarklass har varit viktig härvidlag. 
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5. Några svenska trender i ett långt perspektiv 

Giftermålsmönster i förändring 

Fastän kärnfamiljen (fullständig eller ofullständig) är lika dominerande 
i dagens Sverige som under det industriella genombrottet så har viktiga 

förändringar i giftermålsfrekvens och giftermålsmönster inträffat under den 

långa tidsperiod vi studerar. I det här kapitlet går vi utanför den egentliga 
kronologin för den här boken och speglar de långa strukturerna genom att 
bearbeta den aggregerade statistiken för Sverige fram till modern tid. 

Tabell 3. Gifiermålsfrekvensen i Sverige 1751—2000. Promille. 

Period Frekvens Period Frekvens 
1751-1760 9,0 1871-1880 6,8 
1761-1770 8,5 1881-1890 6,3 
1771-1780 8,5 1891-1900 5,9 
1781-1790 7,9 1901-1910 6,0 
1791-1800 8,6 1911-1920 6,3 
1801-1810 8,3 1921-1930 6,5 
1811-1820 8,7 1931-1940 8,2 
1821-1830 8,3 1941-1950 9,0 
1831-1840 7,1 1951-1960 7,2 
1841-1850 7,3 1961-1970 7,0 
1851-1860 7,6 1971-1980 4,9 
1861-1870 6,5 1981-1990 5,5 

1991-2000 4,4 

Källa: Statistiska centralbyrån. 

I internationell familjehistoria används begreppet nuptialitet, vilket i 
svenskt språkbruk närmast motsvaras av termen giftermålsfrekvens. Denna 
term, giftermålsfrekvensen, består av antalet ingångna äktenskap per 1 000 
invånare. Nuptialiteten föll sekulärt i Sverige ända från 1750-talet till se
kelskiftet 1900 (Tabell 3). 1830-talet innebar en tydlig brytpunkt i över

gången till en sjunkande giftermålsfrekvens.142 Efter 1900 steg sedan gifter
målsfrekvensen sakta, men det var inte förrän på 1940-talet som den nådde 
1750-talets nivå (9,0). Påfallande är att det föreligger ett omvänt förhållande 
mellan stigande giftermålsfrekvens och sjunkande fertilitet. Trots att gifter
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målsfrekvensen steg och, som vi strax skall se, andelen gifta i de reproduk-

tiva åldersklasserna starkt ökade, så sjönk fertiliteten. Efter 1970 föll sedan 
äktenskapsfrekvensen dramatiskt till följd av de nya samlevnadsformer som 
nu introducerades i det svenska samhället, och som vi strax kort återkommer 
till. Men nu var inte längre sambandet äktenskap och barnafödande speci

ellt tydligt. Nedgången i giftermålsfrekvens bromsades upp en aning under 
1980-talet beroende på en reform som försämrade villkoren för änkepension 
för giftermål ingångna 1990 och senare. Ovanligt många valde därför att 

gifta sig 1989. 
I detta sammanhang kan det som ett kuriosum vara intressant att presen

tera statistik om andelen ogifta inom olika yrken. Tanken att olika yrkesgrup
per visat olika benägenhet att gifta sig fanns på 1880-talet. I den så kallade 
Arbetareförsäkringskommitténs betänkande från 1888 redovisades ett stort 
statistiskt material som speglade förhållanden inom olika yrkesgrupper på en 
lång rad olika områden, bland annat när det gäller civilståndsfördelningen. I 

undersökningen deltog 220 474 manliga yrkesutövare och 24 711 kvinnliga. 
I undersökningen kom man fram till att yrkestillhörigheten var en påfallande 
viktig särskiljande variabel när det gällde civilstånd. I åldersgruppen 30—35 
år presenterades procenten ogifta fördelad på olika yrkesgrupper. Här visas 

endast ett urval av de i utredningen presenterade: 

Yrke: Procent: 
Bruksarbetare 7,3 
Glasbruksarbetare 7,9 
Timmerhuggare och sågare 8,2 
Spinnare och vävare 9,5 
Papperbruksarbetare 8,8 
Gruv- och stenbrottsarb. 17,9 
Timmermän 20,1 
Sko- och sadelmakare 22,2 
Snickare 23,2 
Sockerbruksarbetare 24,6 
Beklädnadsarbetare 28,6 
Garvare 32,8 
Tobaksarbetare 36,4 
Repslagare 37,9 
Bagare 38,5 
Bokbindare 40,4 
Instrument- och urmakare 40,8 

Den slutsats beredningen drog av detta var att grupperna med stor andel 
ogifta dominerades av yrken som var koncentrerade till städerna och som i 

allmänhet krävde längre utbildningstid. Annorlunda uttryckt kan man se 
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skillnader i andelen ogifta mellan olika näringsgrenar (aggregerade yrken 
inom samma ålderspann som tidigare) enligt följande tablå: 

Liknande stora undersökningar har inte företagits under 1900-talet. Till
tron på statistikens undergörande funktion har avtagit sedan 1800-talet sam
tidigt som man härmed sluppit de metodologiska problem som hänger sam
man med upprättandet av en sådan statistik. 

Lars Nilsson hävdar att gynnsamma villkor i den svenska stadsmiljön ef
ter 1800-talets mitt främjat såväl infödda stadsbors som urbana inflyttares 
reproduktiva betingelser.143 Det mest frapperande i Tabell 3 är emellertid 
att giftermålsfrekvensen faktiskt sjönk när urbaniseringen intensifieras efter 
1880. I själva verket föreligger en påtaglig parallellitet mellan urbanisering 
och stigande andel ogifta i städerna. 

Den stora andelen ogifta i Sverige kring förra sekelskiftet uppmärksam
mades tidigt inom den moderna historisk-demografiska forskningen. John 
Hajnal visade i en nu klassisk artikel om det europeiska giftermålsmönstret 
1965 att andelen ogifta kvinnor i åldersbandet 45-49 år i Sverige år 1900 var 

bland de högsta i Europa.144 Hajnal använde, som vi tidigare konstaterat, 
Sverige tillsammans med Belgien som typiska exempel på vad han kallade 

för det västeuropeiska giftermålsmönstret. Procentandelen ogifta kvinnor i 
Sverige i det aktuella åldersbandet var 19, i Belgien 17 men faktiskt så hög 
som 29 på Island. Några andra väst- och nordeuropeiska länder hade också 
en hög andel ensamstående kvinnor 45-49 år gamla; Norge 18, Irland 17 och 
Portugal 20. Andelen ogifta män i motsvarande åldersgrupp var i allmänhet 
lägre; i Sverige 13 %. 

Sten Carlsson nyanserade Hajnals syn på det svenska giftermålsmönstret 
genom en fördjupad kronologisk och social analys av civilståndsfördelning
en.145 De högre samhällsklasserna hade redan på 1700-talet ett tydligt euro
peiskt giftermålsmönster. Inom de breda folklagren var emellertid giftermåls-
frekvensen hög. Ett äldre svenskt nuptialitetsmönster med låg giftermålsålder 
och hög andel gifta påminnande om det Hajnal fann vara utmärkande för 
Osteuropa återspeglas med all sannolikhet här.146 De mycket stora föränd
ringar som inträffade efter 1930 hade dock uppmärksammats av Hajnal i ett 
par artiklar i början av 1950-talet och till vilka vi har anledning att återkom
ma. Först mot slutet av 1800-talet, konstaterar Carlsson, kan det europeiska 
mönstret sägas ha slagit igenom i alla svenska samhällslager. Både Hajnal och 
Carlsson noterar att det europeiska mönstret kulminerar i Sverige vid sekel
skiftet 1900 och sedan försvagas men går inte närmare in på detta. 

Industri 
Handel 
Sjöfart 

20,9 procent 
41.2 
49.3 
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En viktig fråga är, som redan antytts, hur långt tillbaka i tiden Hajnals 
mönster ägt giltighet för Sveriges vidkommande. Frågan har på sistone kom
mit upp till diskussion inom historisk-demografisk forskning och skall därför 

som bakgrund till den fortsatta diskussionen här kort beröras. 
Det förtransitionella svenska samhällets demografi har länge varit ett 

relativt obeaktat forskningsområde. Den så kallade ödegårdsforskningen 
har vid studier av bebyggelsetrender berört tematiken liksom äldre svensk 

kameralhistorisk forskning.147 Däremot har vi ganska få studier baserade på 
det spröda äldre svenska kyrkoboksmaterialet; en pionjär var här den tidigare 
nämnde K.A. Edin.148 Det stora namnet inom svensk befolkningsstatistik, 
Gustav Sundbärg, skyggade däremot inför att beröra tiden före Tabellver
kets tillkomst 1749, men höll för egen del inte för osannolikt att befolknings

utvecklingen under 1500- och 1600-talen varit mer dynamisk än under den 

tidiga tabellverkstiden. 
Genom en rekonstruktion av fruktsamheten i Sverige, baserat på ett 

nationellt sample 1630-1749, söker Lennart Palm göra troligt att denna var 
avsevärt högre än vad som tidigare antagits och därför i stånd att mer än 
väl kompensera mortalitetsförlusterna till följd av epidemierna och stormakts
krigen.149 De höga fruktsamhetsnivåerna och barnrikedomen förklarar Palm 

med att Sverige ända fram till 1720-talet övervägande hade ett "östeurope
iskt giftermålsmönster" med låg kvinnlig giftermålsålder och låg andel ogifta 

kvinnor. 
Mantalskommissarierna i Marks härad i Västergötland noterade omkring 

1700 att nygifta hustrur var 15 år gamla. I Värmland påstod en kronoläns
man 1726 att bondbarnen gifte sig "innan sönerna knappt hunnit till 20 och 
döttrarna till 15 år". Hur pass representativa dessa uttalanden är kan natur

ligtvis diskuteras. 
Palm anger några tänkbara förklaringar till att Sverige vid 1700-talets 

början övergick till det "europeiska giftermålsmönstret" utmärkt av hög gif
termålsålder och stor andel ogifta kvinnor. Hushållsbildningen försvårades 
genom förbud mot torpanläggningar och hemmansklyvning redan på Karl 
XI:s tid, kontrollen av den för- och utomäktenskapliga sexualiteten skärp
tes och den legala minimiåldern för kvinnor höjdes. Palms resultat är utom
ordentligt intresseväckande men har delvis en tentativ karaktär och måste 

följas upp av ytterligare forskning. 
Christer Lundh har i en liten skrift, som utgör ett förarbete till en kom

mande större studie, diskuterat Hajnal och de svenska giftermålsmönstren i 
ett långt tidsperspektiv.150 Med stöd i data från några skånska församlingar 
menar han att det västeuropeiska giftermålsmönstret var etablerat på svenskt 
område redan under 1600-talet. De låga giftermålsåldrar, som Palm fun
nit, kan han inte identifiera i sitt material. Lundh följer sedan, med hjälp 
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av officiell statistik och Sundbärgs rekonstruerade data, kort utvecklingen 
ända fram till 1990. Att vi, trots stigande levnadsstandard under industriali
seringen, något som borde ha underlättat äktenskapsbildningen, långt in på 
1900-talet hade en oförändrat hög giftermålsålder för både män och kvinnor 
och stor andel ogifta förklarar Lundh med att moderniseringen av samhället 
skapat alternativ till traditionell familjebildning och att det västeuropeiska 
giftermålsmönstret var djupt rotat i traditionella värderingar. 

Varken Palm eller Lundh kommer in på de urbana giftermålsmönstren, 
trots att den sistnämnde behandlar en period då land-stadskillnader kan iso
leras, något som emellertid alltså här skall diskuteras. 

Den hittills största studien av europeisk fertilitet och nuptialitet efter 

1800-talets mitt genomfördes, som tidigare nämnts, åren 1963-79 av det 
så kallade European Fertility Project lett av Ansley J. Coale vid Office of Po
pulation Research, Princeton University.151 Princeton-projektet studerade 
nuptialitetsförändringar 1850-1960 i 15 europeiska länder inklusive Sverige. 
Som mått på nuptialiteten användes ett index på andelen gifta kvinnor i de 
barnafödande åldrarna (Im). Genomgående kunde man bekräfta Hajnals 
iakttagelser av ett västeuropeiskt nuptialitetsmönster med hög andel ogifta 
kvinnor ännu år 1900 även om skillnaderna mellan länder och särskilt mellan 
regioner i varje land kunde vara betydande. 

Rural-urbana skillnader 

Hajnal berör knappast alls rural-urbana skillnader i giftermålsbenägenhet 
medan Carlsson konstaterar att andelen ogifta var större i städerna än på 
landsbygden och allra störst i Stockholm. Fokus i Carlssons värdefulla studie 
ligger emellertid, som nyss framgått, på ståndens demografi och förhållan
dena på landsbygden. Som nyss nämnts berör varken Palm eller Lundh stads
bygdens giftermålsmönster. Ej heller The European Fertility Project tog något 
större hänsyn till rural-urbana skillnader i sin genomgång av de europeiska 
nuptialitetsförändringarna efter 1850.152 

Ännu idag saknar vi alltså systematiska studier av de urbana giftermåls
mönstren. Anmärkningsvärt är att den nyaste översikten över Englands och 
Wales demografiska historia under det viktorianska skedet, om vi bortser 
från vissa serier över nuptialiteten i London, lämnar de rural-urbana skill
naderna därhän.153 Från familjehistoriskt håll har emellertid sedan en del år 
tillbaka efterlysts studier av det hajnalska mönstret i stadsmiljön.154 Vi skall 
här relativt ingående studera framväxten av, och som det skall visa sig, också 
försvinnandet av det hajnalska mönstret i den svenska stadsmiljön. 
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Giftermål i städerna under agrarsamhällets slutskede 

Först kommer vi att utnyttja Gunnar Qvists, den förste professorn i kvinno
historia i Sverige, sammanställningar av civilståndsfördelningen bland kvin
nor över 15 år (ogifta, förut gifta och gifta) i Stockholm och landsortsstäderna 
enligt Tabellverkets folkmängdstabeller 1805-1850 (Tabell 4).155 Civilstånds
fördelningen på landsbygden inkluderas inte i tabellen men kommenteras 

kortfattat i analysen. 

Tabell 4. Procentandel ogifta, förut gifta och gifia kvinnor över 15 år i Stockholm (Sthlm) 
och landsortsstäderna (Ls) 1805—1850. 

Ogifta Förut gif ti a Gifta 
Sthlm Ls Sthlm Ls Sthlm Ls 

1805 46,7 41,0 17,9 17,4 35,4 41,6 
1810 47,2 42,6 21,6 17,4 31,2 40,0 
1815 48,8 44,1 19,6 16,6 31,6 39,4 
1820 49,4 44,4 20,8 17,0 29,8 38,6 
1825 50,0 44,1 20,6 17,2 29,4 38,7 
1830 51,8 46,0 21,3 17,5 26,9 36,5 
1835 55,7 47,1 18,4 18,0 25,9 34,9 
1840 57,4 49,4 18,1 17,4 24,5 33,2 
1845 57,5 50,2 17,7 16,9 24,8 32,9 
1850 57,4 50,7 17,4 16,0 25,2 33,3 

Källa: Qvist 1960, s. 337 f. 

Som Qvist påpekat var äktenskapsfrekvensen, så som den avspeglas i ci
vilståndsfördelningen, genomgående lägre i städerna än på landsbygden och 
allra lägst i Stockholm.156 Medan sålunda varannan kvinna över 15 år var 
gift på den svenska landsbygden 1845 så var endast var tredje gift i landsorts
städerna och bara var fjärde i Stockholm. Redan 1825 var hälften av de vuxna 

kvinnorna ogifta i huvudstaden. Det var alltså städerna, och då främst Stock
holm, som ledde utvecklingen mot det giftermålsmönster Hajnal observerade 
för Sveriges vidkommande. I själva verket så föll hela ökningen av Stockholms 

vuxna kvinnliga befolkning mellan 1825 och 1845 på de ogifta kvinnorna; 
såväl de gifta kvinnornas som änkornas antal var lägre 1845 än 1825.157 Den 
stora andelen ogifta kvinnor vid den aktuella tiden, liksom den gifta kvin
nans ofta förödmjukande ställning, utgör som bekant den demografiska bak

grunden till Carl Jonas Love Almqvists Det går an (1839). 
I Tabellkommissionens berättelse 1855, som författats av medicinalrådet 

Fr.Th. Berg, den senare chefen för Statistiska Centralbyrån, noteras och för
klaras den stora andelen ogifta i städerna: "Hvad städerna beträffar, så måste 
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möjligheten att der ingå äktenskap vara väsentligt beroende af de utvägar till 
familjens bergning, som stadsmannanäringarna kunna bereda. Att dessa i 

Sveriges städer ej intaga någon hög ståndpunkt kan ej motsägas, och den rela
tiva fåtaligheten af gifta personer kan häruti finna en förklaring".158 Kontra
henternas anspråk hade också stigit, enligt Berg: "Det lider intet tvifvel, att 

dessa anspråk under tiden stegrats, så att den ställning, som för 50 år sedan 
ansågs innebära tillräcklig trygghet för bosättning, numera icke så anses. En 
sådan förändring är en nödvändig följd av den moderna civilisationens sprid
ning".159 Stadsbefolkningens obenägenhet att gifta sig var emellertid inte en
dast av ondo. Samhället slapp "frukterna af talrika, obetänksamt knutna, 

äkta föreningar".160 

Giftermålsmönster under industrialismen 

I det följande skall vi ge en översikt över nuptialiteten bland män och kvin

nor i Sverige i olika åldersgrupper 1870-1990. Landsbygd och städer särskiljs. 
Städerna differentieras ytterligare så till vida att separata data för Stockholm, 
Göteborg och Malmö samt övriga landsortsstäder ges. Nuptialiteten i våra två 
specialstuderade städer Sundsvall och Linköping presenteras också. Samman

ställningen bygger på en bearbetning av de tryckta folkräkningarna från och 
med 1870. Den första nominativa161 folkräkningen 1860 är oanvändbar för 
vårt syfte eftersom den saknar uppgifter om befolkningens civilståndfördel
ning. Då vi främst är intresserade av urbana förhållanden kan vi inte använda 

mått på giftermålsbenägenheten inom olika födelsekohorter som bygger på 
data för totalbefolkningen. Vi kommer ej heller att använda Princeton-pro-
jektets Im-index, som alltså mäter nuptialiteten bland kvinnor i fertil ålder. 

Med tanke på potentialen i vår registrering är detta ett alltför grovt mått, som 
emellertid fyllde sitt syfte inom Princeton-projektet där det främst var frågan 
om att lyfta fram grova internationella trender i nuptialiteten. Istället bred
dar vi här analysen till att omfatta nuptialiteten vid varje folkräkningstillfälle 
1870-1990 bland såväl män som kvinnor inom följande åldersklasser: 15—29 
år, 30-49 år, 50-64 år och 65 år och äldre. Särskilt betydelsefullt, mot bak
grund av det internationella forskningsläget, är att vi kan särskilja städer och 
landsbygd och dessutom ytterligare differentiera stadsbygden. 

Bilaga 1 visar andelen ogifta och gifta män och kvinnor i olika åldersgrup
per i hela Sverige 1870-1990. Figur 4 åskådliggör utvecklingen inom ålders
banden 30-49 år. Det hajnalska mönstret stärktes i själva verket i Sverige 
ända fram till 1920. Från 1930-talet inträffade sedan en mycket stark höjning 
av giftermålsbenägenheten, en höjning som kulminerade omkring 1970. 
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Figur 4. Andelen gifia män och kvinnor i städerna i åldersgruppen 30—49 är, 1870— 
1990. 

man 

kvinnor 

1870 1890 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 

Källa: Folkräkningarna. 

Ytterst dramatisk var uppgången i nuptialiteten mellan 1930 och 1950, 
särskilt då under 1940-talet. Medan sålunda 68 procent av kvinnorna i åldern 

30-49 år var gifta 1930 så var motsvarande procentandel 79 procent 1950. 
Bland kvinnor i åldersgruppen 15-29 år steg andelen gifta från 22 till 41 
procent mellan 1930 och 1950. Att vi vid denna tid får en explosion av unga 
gifta kvinnor förklarar "hemmafrufixeringen" vid denna tid. Den svenska 

"nuptialitetsexplosionen" efter 1930 har en motsvarighet i övriga Västeuropa. 
Hajnal talar 1953 om en "marriage boom": "The present situation is thus 
largely unprecedented in recent western history. It is not only the level of pro
portions single in the last few years that deserve special notice. The reduction 
has taken place with unparalleled suddenness".162 

Susan Cotts Watkins konstaterar i sin artikel om regionala nuptialitets-
mönster i Europa i Princeton-projektets slutrapport att uppgången i nuptialitet 
efter 1930 berörde alla regioner i länderurvalet. Hon konstaterar också, vilket 
är viktigt, att det sker en homogenisering av de regionala mönstren. 1960 var 
de regionala skillnaderna mindre än vid varje annat tidigare mättillfälle.163 

När det gäller att förklara uppgången i den europeiska nuptialiteten efter 
1930 tillskriver Cotts Watkins yrkesförändringarna och agrarsektorns tillba
kagång i de europeiska ekonomierna den största förklaringskraften. 

Nedbrytandet av det hajnalska mönstret var allra tydligast i städerna. Bi
laga 2 och 3 visar nuptialiteten i städerna och på landsbygden i Sverige 1870-
1990. Nuptialiteten bland män och kvinnor, och skillnaderna dem emellan, 
i städerna och på landsbygden i åldersgruppen 30-49 år framgår av figurer i 
kapitlet om skillnaderna mellan stad och land nedan. Ar 1870 var endast 54 
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procent av kvinnorna i städerna i åldersgruppen 30-49 år gifta mot 81 pro

cent 100 år senare. Samma andel inom den manliga stadsbefolkningen var 
68 respektive 80 procent. I åldersgruppen 15-29 år var 12 procent av männen 
gifta 1870 mot 30 procent 1950 alltså mer än en fördubbling. Motsvarande 
andelar för den kvinnliga stadsbefolkningen var 16 respektive 42 procent. 

Skillnaderna i rural-urban nuptialitet minskade över tid, liksom de regio
nala skillnaderna vilka dock lämnats utanför analysen här. Vi får en nationell 

homogenisering av mönstret kan man säga. Medan sålunda endast 58 pro
cent av kvinnor i åldrarna 30-49 år var gifta i städerna 1890 men 73 procent 
på landsbygden var motsvarande procenttal 1950 76 respektive 82 procent. 
Intressant nog minskar de rural-urbana skillnaderna i nuptialitet starkast före 

1930. Nuptialitetsuppgången bland kvinnor 30—49 år mellan 1930 och 1950 
var däremot i stort sett lika stor i städerna som på landsbygden. 

Differentiell urban nuptialitet 

I bilaga 4 särredovisas nuptialitetsförändringarna i Stockholm, Göteborg och 
Malmö samt i landsortsstäderna 1870-1990. Särskilt dramatiska förändringar 
ägde rum i Stockholm. Medan endast 45 procent av kvinnorna i åldrarna 
30-49 år var gifta i huvudstaden år 1870 hade motsvarande andel stigit till 
74 procent hundra år senare. Ännu 1950 hade emellertid huvudstaden en 
betydligt större andel ogifta kvinnor i åldrarna 30-49 år än landsbygden. 

Även i Sveriges två näst största städer, Göteborg och Malmö, inträffade 

mycket stora förändringar i giftermålsbenägenheten. I dessa bägge städer var 
60 procent av kvinnorna i åldern 30-49 år gifta 1890 (folkräkningsdata sak
nas för 1870) men 78 procent 1970. Den största minskningen av andelen 
ensamstående kvinnor ägde rum under 20-årsperioden 1930 till 1950. 

Höjningen av giftermålsbenägenheten i de större städerna hänger sam
man med den progressiva åldersprofil, som dessa städer uppvisar; andelen 
kvinnor "at risk" var högre än i landsortsstäderna samtidigt som andelen pre
sumtiva manliga äktenskapskandidater var hög. I "landsortsstäderna", här 
definierade som alla städer utom de tre största, var däremot de nu iakttagna 
förändringarna betydligt mindre uttalade. 1890 var 74 procent av männen 
och 60 procent av kvinnorna i åldrarna 30-49 år gifta. Motsvarande andelar 
hundra år senare var 83 respektive 84 procent. 

Nuptialitetsförändringarna i våra två specialstuderade städer, Linköping 
och Sundsvall (bilaga 5 och 6 samt figurerna 5 och 6) följer i stort sett tren
den för landsortsstäderna. Vissa intressanta avvikelser föreligger dock, bland 
annat den särskilt starka uppgången i kvinnlig nuptialitet i Sundsvall under 

1940-talet. I den yngsta åldersgruppen, bland 15-29 åringarna, blev effekten 
ännu större eftersom giftermålsåldern sjönk kraftigt omkring 1950. 
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Figur 5. Andelen gifia män och kvinnor i Linköping 1890—1990 i åldersgruppen 30—49 
år. 
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Källa: Folkräkningarna. 

Figur 6. Andelen gifia män och kvinnor i Sundsvall 1890-1990 i åldersgruppen 30-49 
år. 
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Källa: Folkräkningarna. 

Giftermålsålder/nuptialitet och postmodernt samboende 

Man föreställer sig gärna att giftermålsåldern skulle sjunka när andelen gifta 

i befolkningen stiger. Så är emellertid inte fallet. Minskningen av ensam
stående män och kvinnor åtföljdes inte av en sänkning av giftermålsåldern i 
Sverige förrän på 1950-talet. Giftermålsåldern vid första äktenskapets ingå
ende var 29,1 år för män och 26,5 år för kvinnor 1911-20. Ännu på 1930-
talet hade inte någon förändring av giftermålsåldern inträffat (29,4 respektive 
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26,5 år). Först på 1950-talet ägde en sänkning av giftermålsåldern rum till 
27,8 respektive 25,0 år. Nivåerna sedan låg i stort sett oförändrade på 1970-

talet (27,7 respektive 25,2 år). 
På 1970-talet blev samboförhållanden, tidigare kända som "stockholms

äktenskap", vanliga i Sverige. Skilsmässofrekvensen tilltog också kraftigt. 
Som klart framgår av de presenterade tabellerna och figurerna så minskade 
andelen formellt gifta män och kvinnor efter 1970. I städerna minskade an

delen gifta kvinnor i åldrarna 30-50 år från 81 procent 1970 till 64 procent 

1990. Nedgången i samma åldersgrupp bland män var från 80 till 60 procent. 
I slutet av 1980-talet föddes vartannat barn i ett samboförhållande. Efter 

1990 föds en majoritet av barnen av ogifta mödrar. Den långsiktiga trenden i 
det senare 1900-talets Sverige var alltså dels en sjunkande giftermålsfrekvens, 
dels en stegring i skilsmässofrekvensen. 

Modifieringen eller snarare "nedbrytandet" av det svenska giftermåls

mönstret, så som det beskrevs av Hajnal 1965, tog alltså sin början på 1920-
talet. När vi diskuterar orsakerna till de beskrivna förändringarna är det för 
det första tydligt att skråväsendets upplösning och den starka migrationen 
från land till stad under den tidiga industrialiseringen, paradoxalt nog, mer 

stärkte än försvagade det europeiska mönstret. 
När giftermålsbenägenheten ökade i Sverige under 1900-talets första hälft 

kunde vi se att förändringarna var mest uttalade i städerna särskilt i de största 
städerna. Om vi relativt ytligt skulle lyfta fram några tentativa förklaringar 
till dessa förändringar ligger det nära till hands att peka på den socio-ekono-
miska omvandlingen av det svenska samhället. 1936 sysselsatte industrin för 
första gången fler svenskar än jordbruket. Som tidigare nämnts intensifiera

des också urbaniseringen efter 1920. Att det föreligger ett påtagligt samband 
mellan nuptialiteten och den sociala omfördelningen och yrkesförändring
arna i Sverige under 1900-talets fem första årtionden står utom varje tvivel. 
Så till vida kan vi ansluta oss till Princeton-projektets förklaringsmodell. Det 
bör dock tilläggas att projektet inte var främmande för andra främst kultu
rella förklaringar. Kulturella, mentalitetsmässiga och politiska faktorer måste 
i högre grad än vad som hittills skett lyftas in i bilden. En faktor som sanno
likt spelat in är uppkomsten av en mer markerad ungdomskultur. I den första 
fasen av denna valde många att gifta sig tidigt och senare, omkring 1970, 
ersattes de tidiga giftermålen av att unga människor i allt högre grad valde att 

bli så kallade sambor. 
För Sveriges del ligger det också nära till hands att peka på samtidigheten i 

ökningen av antalet gifta i befolkningen med genombrottet för välfärdsstaten 
med dess betoning av politiska och lagstiftningsmässiga åtgärder för att un
derlätta familjebildning och förbättra mödra- och barnavården. "Borgerliga" 
idéer om mannen som familjeförsörjare anammades av den växande stads
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arbetarklassen och den lägre medelklassen. Dessa idéer vann också burskap 
inom fackföreningsrörelsen och socialdemokratin, den dominerande politiska 
kraften i Sverige efter 1932. Det bör i sammanhanget tilläggas att det kom att 
dröja ända till 1960- och 1970-talen innan gifta kvinnor i större utsträckning 
gick ut på arbetsmarknaden. I vår mer fördjupade studie av familjestrategier 
under svenskt 30-tal kommer dessa och liknande frågor att diskuteras. 

De urbana giftermålsmönstren under agrarsamhällets slutskede delvis ända 

fram till 1990 har stått i fokus för diskussionen i detta kapitel. Städernas och 
särskilt Stockholms tidiga och ledande roll vid förstärkandet av det hajnalska 
mönstret i Sverige påpekades. Först på 1920-talet bröts trenden och under 
1930- och 1940-talen kan vi iaktta en utomordentligt stark uppgång i gif
termålsfrekvensen, en uppgång som har sin motsvarighet i övriga Väst- och 
Nordeuropa. Allra tydligast var nedbrytandet av det hajnalska mönstret i stä
derna, särskilt då i de större städerna. På sikt får vi dock en nationell homo-
genisering av den rural-urbana nuptialiteten mycket tydligt iakttagbar 1950. 
Efter 1970 får vi sedan en stark nedgång av giftermålsfrekvensen, särskilt då i 
städerna, till följd av de nya samboendeformerna där Sverige går i spetsen för 
utvecklingen. Merparten av reproduktionen sker omkring 1990 utanför det 
traditionella äktenskapets ram. 

Stadsrummets fysiska gestaltning till följd av stark inflyttning och en 
synnerligen prekär bostadssituation för de breda lagren under senare delen 
av 1800-talet och början av 1900-talet i kombination med nya synsätt på 
könsrelationer och sexualitet har enligt vår mening förstärkt det hajnalska 
mönstret i den svenska stadsmiljön. I likhet med Princetonprojektet är vi 
också benägna att tillskriva strukturella förändringar som social omfördel
ning och fortsatt industrialisering ett betydande förklaringsvärde när det gäl
ler den explosionsartade uppgången i familjebildningen efter 1930. Men vi 
vill också peka på den förbättrade bostadssituationen till följd av ett ökat 
"socialt" bostadsbyggande och en minskad trångboddhet på grund av ferti-
litetsfallet. Stor betydelse, större än vad Princetonprojektet antog, tillmäter 
vi kulturella och mentalitetsmässiga faktorer som fokusering på privatlivet, 
husmodersidealet och den begynnande konsumismen. 
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6. Det lokala perspektivet — städerna Linköping och 
Sundsvall 

årt projekt har, som inledningsvis nämnts, utnyttjat de stora möjligheter 
som erbjuds att studera individer, familjer och grupper med hjälp av data 

från den Demografiska databasen vid Umeå universitet (DDB). Registrering
arna från DDB inkluderar kyrkböcker från ett antal församlingar spridda 
över landet samt två större industrialiserade områden, Sundsvallsområdet 
och Linköpingsområdet, där städerna och deras nära omland utgör fokus. 

Linköping och Sundsvall har tidigare analyserats i den här boken, men här 
har vi valt att låta städerna Linköping och Sundsvall representera de svenska 
landsortsstäderna och därmed är det befogat att berätta något om våra städers 
utveckling. Sundsvall är en intressant stad att studera eftersom staden var 

centrum för den med svenska mått mätt mycket tidiga industrialiseringen 
inom sågverkssektorn. Linköping får representera den typiska svenska agrara 
köpstaden som industrialiserades sent. 

Att kunna detaljstudera stadsmiljöer är en viktig tillgång för familjehisto
riker eftersom tidigare forskning om svenska äktenskap, familjer och hushåll 
har, som framkommit, mest fokuserat på landsbygdsmiljöer. Städerna, som 

kom att spela en allt större roll i utvecklingen, är med några få undantag ännu 
i hög grad outforskade. Vi har tidigare konstaterat att Stockholm, den enda 
riktigt stora staden i landet, utmärker sig genom en egen familjedemografi. 

För Sundsvall, såväl som för Linköping, har vi konstruerat fyra gifter
målskohorter för perioderna 1840-49, 1870-79, 1900-1909 och 1930-39. 
Alla kohorterna följs sedan i tio år vad avser familjemönster, hushållsstruk
tur och demografiskt beteende. Speciella kohorter har också konstruerats för 
1840- och 1870-talen för att möjliggöra studier av inflyttare till våra städer 
(se kapitel 9). Den internationella diskussionen om demografiska beteenden 
hos gamla och nya stadsbor är viktig härvidlag. Tanken har varit att också 

studera om den speciella gruppen flyttare utskiljer sig och tidigare anammar 
ett urbant familjemönster som liknar det övriga Europa. Till konstruktionen 
av våra kohorter återkommer vi strax utförligare. 

77 



HANS NILSSON OCH LARS-GÖRAN TEDEBRAND 

Linköping och Sundsvall 

Städerna Linköping och Sundsvall är på många sätt representativa för de ge
nomsnittliga svenska städerna. Dessa var länge mycket små i ett internatio
nellt perspektiv, med några få undantag. Linköping och Sundsvall var vid 
1800-talets början båda småstäder. Befolkningen ökade nära sju gånger i 
Linköping och åtta gånger i Sundsvall under 1800-talet. Men ändå skilde 
sig städerna mycket åt. Till exempel fortsatte expansionen i Linköping under 
1900-talet medan Sundsvall stagnerade. 

Figur 7. Befolkningen i Linköping och Sundsvall 1840—1940. 
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Källa: Nilsson, Lars, Historisk tätortsstatistik. Stockholm 1992. 

Sundsvall var före 1850 en liten hamn- och fiskarstad som tjänade som 
centralort för sitt närområde, där också några järnbruk och större vattensågar 
låg. Befolkningstillväxten var vid denna tid svag. Men Sundsvallsområdet ge
nomgick en snabb tillväxt under perioden 1860-1890. Det var sågverksindu
strin som stod bakom den kraftiga expansionen. Området var föregångare i 
svensk historia när det gäller introduktion av kapitalism och industrialisering. 

Här organiserades också den första stora strejken 1879, omfattande mer än 5 
000 sågverksarbetare. Sågverksförsamlingarna norr och söder om Sundsvall 
ökade sitt befolkningstal från 7 406 invånare 1860 till 28 670 år 1890. 

Befolkningsökningen var verkligen extraordinär med svenska mått mätt. 
Torpare, bondsöner och jordlösa arbetare kom i tusental från västra och norra 
Sverige (och från Österbotten i Finland) för att finna arbete i sågverk och i 
brädgårdar och som flottare i Sundsvallsdistriktet, som under boomen blev 
känt som "lilla Amerika". Den icke rapporterade säsongsmigrationen var för
stås också betydande, varför expansionen tidvis var större än vad de officiella 
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befolkningssiffrorna visar. Man räknar till exempel med att 3 000 tillfälligt 
arbetande vistades i Sundsvall 1878, vilket innebär att den officiella folk
mängdssiffran skall höjas med mer än 50 procent. Staden själv expanderade 
också snabbt som ett kommersiellt och administrativt centrum. Arbetarklas
sen var redan omkring 1860 den dominerande befolkningsgruppen på be
kostnad av hantverkare och fiskare. Sundsvall förflyttade sig från plats 26 
till plats 11 i den svenska stadshierarkin mellan åren 1860-1890. Idag har 

Sundsvall ungefär 94 500 invånare, varav 55 000 i själva staden. 

Linköping hade en mer agrar profil än Sundsvall och var sedan länge ett 
viktigt centrum för såväl kyrklig som profan administration. Linköping var 
också en betydelsefull lärdomsstad. Industrialiseringen, som kom långt sena
re än i Sundsvall, började först på landsbygden och inte förrän omkring 1900 
i själva staden. Inflyttningen var dock betydande flera årtionden före indu
strialiseringen och man kan säga att denna i stort följde de nationella mönst
ren: familjer ersatte ensaminflyttare och pigor och drängar som först hade 
dominerat inflyttningen. Linköping fortsatte sin expansion under 1900-talet 
genom att staden blev ett säte för storindustri. 1907 etablerade sig det första 
företaget av betydande storlek, Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna, 
ASJ. Före och under andra världskriget blev Linköping ett betydande cen
trum för konstruktion och produktion av flygplan, främst genom tillkomsten 
av Saab, och idag är staden dominerad av universitet och teknisk industri. 
Linköping har nu en befolkning på omkring 135 000 invånare, varav 93 000 
bor i tätorten. 

Den demografiska transitionen i Linköping och Sundsvall 

Demografins grundförutsättningar styrs av födelsetal och dödstal. Vi har 
tidigare studerat den demografiska transitionen för Sverige. Låt oss nu se hur 
denna verkar i Linköping och Sundsvall. Sundsvall kännetecknades länge av 
en påfallande hög nivå när det gäller födelsekurvan. I allmänhet kan man 
konstatera att fertilitetsnedgången startade i Stockholm omkring 1870, men 
i Sundsvall var födelsetalen höga ända fram till slutet av århundradet. Detta 
berodde bland annat på: en progressiv åldersprofil, Sundsvall var en "ung 
stad", en stor andel kvinnor i fertil ålder, begränsad födelsekontroll, inget 
kvinnoöverskott samt hög andel utomäktenskapliga barn. 

Kurvorna för Linköping är mer representativa för Sverige som helhet. 
Transitionen inleddes här redan i mitten av 1830-talet, något senare än i 
riket som helhet och vid 1860-talet låg fortfarande födelse- och dödstalen 
påfallande nära varandra eftersom födelsetalen befann sig på så låg nivå, en 
betydligt lägre nivå än Sundsvall. 
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Figur 8 a. Den demografiska transitionen i Sundsvall 1861—1930, tioårsmedeltal, per 
1 000 invånare. 
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Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet och Tedebrand 1996 och 1997. 

Figur 8 b. Den demografiska transitionen i Linköping 1861—1930, tioårsmedeltal, per 
1 000 invånare. 
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Källa: Hellström 1978 och 1981. 

Familje- och välfärdspolitik i vardande. Den lokala kontexten 

Som Roger Qvarsell framhållit så är den politiska och ideologiska bakgrun
den till den moderna folkhemstankens framväxt komplicerad.164 Per Albin 
Hansson såg i sitt bekanta riksdagstal 1928 en parallell mellan det "stora folk-
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och medborgarhemmet" och det goda hemmet där "likhet, omtanke, sam
arbete, hjälpsamhet" rådde. Folkhemstanken var, i Alva och Gunnar Myrdals 

tappning, nära förbunden med tron på det rationella, industrialiserade och 
urbaniserade samhället där rationaliteten många gånger fick gå före humani
teten som bland annat den nyare forskningen om steriliseringspolitiken, en av 
folkhemmets dystraste baksidor, visat. Rashygienen och steriliseringarna var 
medel, "korrektiva" reformer, för att skapa "ett bättre människomaterial", ett 
av socialpolitikens främsta syften.165 

"Krisen i befolkningsfrågan" under svenskt 1930-tal resulterade som be
kant i initierandet av en familjevårdande socialpolitik. Den var främst inrik
tad på stöd vid familjebildningen, mödrahjälp och på stöd till förbättring av 
boendestandarden för barnrika familjer. Stödet till familjen började att bli ett 
samhälleligt ansvar. Makarna Myrdal pläderade särskilt för trebarnsfamiljen; 
själva hade de tre barn. Uttryckligen vände de sig mot "miniatyrfamiljen" 
med bara ett barn, som lätt ledde till egoism. "Hålla vi oss här till den psy
kiska sidan av familjens inträdande sterilitet, bör till en början framhävas att 
den extrema barnbegränsningen lätt förknippas med en livsdödande, själv-
förtärande, individualistisk egoism hos makarna" skrev de.166 

Flera av särskilt Alva Myrdals reformförslag hade en närmast utopisk ka
raktär till exempel tanken på framtida centralkök för familjer, storbarnkam
mare och barnhotell. Större betydelse för bostadspolitiken fick förslaget att 
den framtida familjebostaden borde bestå av minst tre rum och kök framfört 

under tidigt 1930-tal då den vanligaste bostaden var ett rum och kök eller 
ännu mindre. Den funktionalistiska estetiken med dess krav på sol, ljus, luft 
och grönska fick nu också genomslag i bostadsbyggande och stadsplanering. 

Debatten om familjepolitiken och dess samband med befolkningsfrågan 
under 1930- och 1940-talen har tidigast och hittills utförligast skildrats av 

Ann-Katrin Hatje.167 Familjens roll och synen på den gifta kvinnans yrkes
arbete i den framväxande svenska välfärdsstaten har nyligen också varit före
mål för projektforskning vid historiska institutionen, Stockholms universitet, 
där politisk historia kombinerats med genusteoretiska perspektiv.168 

Den nya familjepolitikens implementation och demografiska effekter, 
d.v.s. om de tidiga reformerna fick någon mätbar familjebildande och ferti-
litetshöjande verkan, har undersökts av Ann-Sofie Kälvemark (Ohlander).169 

Kälvemark fokuserade på tre av de viktigaste reformerna nämligen bosätt

ningslånen 1937, mödrahjälpen samma år och de statliga lånen till byggandet 
av flerfamiljshus för barnrika familjer 1935, de så kallade barnrikehusen, och 
enfamiljshus för samma familjetyp 1938. Kälvemarks huvudresultat var att 
de två förstnämnda familjepolitiska stödåtgärderna hade liten eller ringa ef
fekt på familjebildning och fertilitet inom de studerade familjekohorterna. 
Den pronatalistiska befolkningspolitiken uppnådde alltså inte sitt syfte. Att 
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däremot boendestandarden för de familjer, som flyttade in i "barnrikehusen", 
förbättrades var otvetydigt. Rädslan för social segregering av dessa familjer 
ledde dock till att lån till uppförande av sådana hus upphörde 1948. 

Med Sundsvall som exempel skall vi ge en bild av hur 1930-talets begyn

nande välfärds- och familjepolitik börjar växa fram i den svenska stadsmiljön. 
Bostadsfrågan, som tidigast kom att stå på agendan, kommer att ägnas sär
skild uppmärksamhet. Först skall vi kasta en blick på den politiska situatio

nen i staden under mellankrigstiden.170 

Den politiska scenen i Sundsvall 

Vid det första i modern mening demokratiska kommunalvalet i Sundsvall 
hösten 1919, då halva stadsfullmäktige valdes, blev det, i motsats till utfallet i 

det omkringliggande industridistriktet, stor borgerlig majoritet (71 procent). 

Högern samlade ensamt drygt 43 procent av rösterna men förlorade sin tidi
gare majoritetsställning. Liberalerna fick 28 procent av rösterna och socialde
mokraterna 27 procent. Med tidens politiska terminologi blev valet alltså en 
klar vänsterseger. Vid kompletteringsvalet 1920 stärkte högern åter sin ställ
ning och fick nu flertal bland väljarna och hälften av platserna i fullmäktige. 
Socialdemokraterna blev nu också med sex rösters marginal för första gången 
starkare än de frisinnade (500 röster mot 494). Man fortsatte alltså den fram-

ryckning, som inletts vid riksdagsvalet 1911, men nådde på långt när inte 
samma starka ställning som partikamraterna i städer som Stockholm, Eskils

tuna och Gävle där socialdemokraterna 1919 ensamma fick majoritet. 
På socialdemokratiskt håll i Sundsvall hyste man inte heller, trots rösträtts

reformen, alltför stora förhoppningar om att bryta den borgerliga hegemonin 
i stadsfullmäktige. Inför valet 1919 skrev till exempel den lokala socialdemo

kratiska tidningen Nya Samhället: 

"För första gången träder arbetarpartiet i staden fram på allvar med möjlighet att vinna 

något, att få några av sina män och kvinnor placerade i fullmäktige. Detta sker tack vare 

borttagandet av den fyrtiogradiga rösträttsskalan. Vid detta val väger inte grossören mer 

än arbetaren och disponentfrun inte mer än arbetarhustrun eller sin tjänsteflicka".171 

Socialdemokraternas inträde i stadsfullmäktige medförde att arbetarinslaget 

ökade men någon verklig återspegling av den sociala strukturen i Sundsvall 
gav inte församlingen. Sundsvalls stadsfullmäktige var fortfarande en socialt 
ganska exklusiv grupp. Grosshandlare och högre tjänstemän utgjorde en do
minerande grupp under hela perioden 1919 till 1944 (43,7 procent). Deras 
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position hade emellertid försvagats till förmån för lägre tjänstemän och ar
betare. 

Den kommunala parlamentarismens princip fastslogs 1919 nu också 
i Sundsvalls politiska liv. Den accepterades också på högerhåll. En höger
ledamot, häradshövdingen C.E. Bengtsson yttrade emellertid att han "aldrig 
inom fullmäktige avgivit sin röst efter partipolitiska synpunkter, och komma 
aldrig att göra det". När socialdemokraten och sedermera chefredaktören och 
ansvarige utgivaren för Nya Samhället, Gideon Gustafsson, med acklamation 

valdes till vice ordförande i stadsfullmäktige efter 1930 års kommunalval 
bekräftades nu också att gränslinjen i fullmäktige inte längre gick mellan 
höger-vänster utan mellan borgerliga-socialister. 

Stadsfullmäktigevalen i Sundsvall 1922—1942 återspeglar de stora politis
ka förskjutningar, som inträffade i den svenska valmanskåren under perioden. 
Högern behöll under hela 1920-talet sin starka ställning i stadens politiska 
liv. Både efter 1922 och 1930 års val fick partiet egen majoritet i fullmäktige. 
Från 1934 års kommunalval påbörjades sedan högerns långvariga tillbaka
gång, som skulle brytas först vid 1954 års kommunalval. Ännu 1942 samlade 
emellertid partiet 30 procent av rösterna. 

Liberalerna, som vid 1919 års kommunalval fått 28,3 procent av rösterna 
och därmed var något större än socialdemokraterna, splittrades i Sundsvall 

som på andra håll 1922 i förbudsfrågan. Resultatet blir två konkurrerande 
liberala lokalföreningar, Sundsvalls liberala förening och Sundsvalls frisinna

de förening. Först 1932 slogs de bägge föreningarna samman under namnet 
Borgerliga Vänstern. 1934 bildades sedan Folkpartiets lokalförening efter det 
att de bägge liberala riksdagspartierna gått samman. 

Vid 1926 års kommunalval hade liberalerna fått något fler röster än de fri
sinnade, som traditionellt haft sina starkaste fästen på Medelpads landsbygd. 
Vid valet fyra år senare blev däremot de frisinnade något starkare än syster

partiet. De fick två mandat var i fullmäktige. Det återförenade Folkpartiet 
samlade 1934 drygt 12 procent av rösterna i Sundsvall och besatte fyra av de 
36 platserna i fullmäktige. Vid stadsfullmäktigevalet krigsåret 1942 samlade 
liberalerna drygt 15 procent av väljarna i Sundsvall. Först under den tidiga 
efterkrigstiden, "Ohlin-eran", återfick liberalerna något av sin forna styrka i 
staden. 

Socialdemokratin lyckades redan vid 1926 års kommunalval få drygt 39 
procent av rösterna. Partiet stagnerade sedan något och nådde vid 1930 och 
1934 års kommunalval 36 respektive 38 procent av röstetalet. Den avsevärda 
tillbakagången i slutet av 1920-talet har givetvis i första hand rikspolitiska 
orsaker bland annat den häftiga agitationen från högerhåll mot socialdemo
kraternas påstådda samröre med kommunisterna under "kosackvalet" 1928. 
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På 1930-talet bar sedan folkhemspolitiken frukt. Socialdemokraterna 

attraherade nya väljare. Småborgerliga grupper av lägre tjänstemän, småfö
retagare och affärsanställda gick över till socialdemokratin. Det är också up
penbart att klassröstningen bland arbetarna i Sundsvall starkt ökade under 
1930-talet. Vid 1938 års kommunalval fick socialdemokratin 47 procent av 
rösterna i Sundsvall, en ökning med nära tio procent sedan föregående kom
munalval. Fyra år senare nådde man rekordsiffran 49 procent och besatte 21 
av de 40 platserna i stadsfullmäktige. Ett logiskt resultat av valutfallet blev att 
den tidigare nämnde socialdemokratiske chefredaktören Gideon Gustafsson i 

januari 1943 valdes till ordförande i fullmäktige. 
Kommunalpolitiken i Sundsvall var under mellankrigstiden i allt väsent

ligt inriktad på i vid mening infrastrukturella frågor (gator, hamnen, vatten, 
avlopp elektricitet, bostäder, skolorna och fattigvården). Den kommunala 
budgeten tilläts länge, i enlighet med tidens förhärskande sparsamhetsideo-
logi, endast att växa långsamt. De kommunalt anställda steg från 263 år 1900 

till 498 1940, en ganska blygsam ökning. Infrastruktur och skolväsen sys
selsatte flertalet av de anställda; 8 av 10 1900 och 7 av 10 1940. De sociala 
omsorgerna och hälso- och sjukvården ökade endast sakta sin andel av den 
kommunala sektorn före 1940.172 Vid sekelskiftet 1900 var endast var ti
onde kommunalanställd i Sundsvall verksam inom dessa branscher, 1940 var 
femte. I dagens Sundsvall återfinns varannan kommunalanställd inom dessa 
sektorer. Vi kan alltså konstatera två saker: implementeringen av den tidiga 
välfärdspolitiken resulterade inte i någon nämnvärd ökning av den kommu
nala sektorn och det skulle dröja till efter andra världskriget innan social 

omsorg och sjukvård på allvar började expandera i Sverige såväl på kommunal 
som landstingskommunal nivå. Det är egentligen först på 1960-talet som den 

verkliga expansionen satte in. 

Politiken i Linköping 

Före demokratins genombrott i Linköping dominerades de styrande institu
tionerna av hantverkare, handlare och ståndspersoner. I den organisatoriska 
strukturen var det drätselkammarens beredningsutskott som dominerade 
(motsvaras idag närmast av kommunstyrelsen arbetsutskott). Infrastrukturella 
frågor, gas, vatten, gator, avlopp etc. dominerade verksamheten och inte för
rän en bit in på 1900-talet kan man tala om någon sorts socialpolitik för 
bredare lager av Linköpingsbor och då undantar vi fattigvården. Under första 
världskriget tillsattes en livsmedelskommission för att säkra tillgången på livs
medel i Linköping. Särskilt understöd utgick till familjer som hade sina för
sörj are inkallade. Som vi tidigare konstaterat uppmärksammades den dåliga 
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tillgången på bostäder och det "socialt oacceptabla" inneboendesystemet i en 

bostadsutredning redan 1908. 
Huvudalternativen vid de första demokratiska valen i Linköping 1919, då 

den lika och allmänna rösträtten tillämpades för första gången, var Allmänna 
valmansförbundet, det vill säga högerpartiet, och socialdemokraterna. Nya 
yrken blev nu representerade och sju av fullmäktiges platser upptogs av kvin
nor, fyra fruar och tre fröknar. Mandattiden var på fyra år, vilket skulle borga 
för viss stabilitet. I politiken fick bristen på bostäder snart en viktig roll. "Här 

i Linköping höra vi dagligen, att alla klaga och inga möjligheter finnas för 
tillflyttade att ens få tak över huvudet", konstaterades av stadens ledande 

arkitekt.173 

Arbetarrörelsen slog rot förhållandevis sent i Linköping och var till en 
början inte lika stark som på många andra håll. Fackliga agitatorer såg staden 
som svårarbetad och in på 1920-talet skildrade en facklig sagesman stadens 
invånare som "svagt politiskt och fackligt intresserade".174 

Inte förrän på 1930-talet var socialdemokraterna det största partiet och år 
1938 hade de socialistiska partierna egen majoritet. Staden hade då genom

gått en kraftig förändring genom den industriella tillväxten som då ägde 
rum. Lärdomsstaden Linköping höll på att bli en industristad. För Sveriges 
del ökade antalet verksamma inom industri och hantverk med 66 procent un
der 1930-talet, motsvarande siffra för Linköping var 128 procent. Orsaker till 

denna expansion kan sökas i god tillgång på arbetskraft och att staden nästan 
gick oskadd ur det tidiga 1930-talets krisår. I valmanskåren dröjde det länge 
innan kvinnorna kom upp i männens siffror vad avser valdeltagande. Under 
1920-talet röstade färre än var tredje kvinna. Att så var fallet beror antagligen 
på att politikens innehåll var könsbestämt. Inte förrän på 1950-talet låg kvin
nornas röstdeltagande i paritet med männens.175 

I takt med att Linköping industrialiserades och metallsektorn blev den 
dominerande huvudnäringen, med flygplanstillverkningen på Saab i spetsen, 
kom Linköping att mer likna vilken industristad som helst i landet. Tidigare 
kommunalrådet i Linköping, Göthe Anderson, bekriver den stad han kom 
till under 1960-talet som dominerad av arbetarrörelsen och de med denna 
förknippade sidoorganisationerna.176 

Bostadsfrågorna i Sundsvall 

Den starka inflyttningen till Sundsvall under 1800-talets sista årtionden led
de till en mycket prekär bostadssituation. Trångboddheten och den sociala 
misären var utbredd. Stadsbranden 1888 förvärrade också akut bostadssitua
tionen. Andre stadsläkaren Gotthilf Stéenhoff företog 1903 en bostadsin
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ventering i Sundsvall med syfte att främst undersöka arbetarbefolkningens 
bostadsförhållanden.177 254 lägenheter inventerades varav endast en tredjedel 
befanns vara tillfredsställande ur sanitär synpunkt. Vanliga anmärkningar 

var att fukt och drag, ruttna golv, otäta tak och bristfälliga spisar förekom. 
Stéenhoff skrev bland annat: 

"Källarbostad, höjd 2,10 meter (i källaren bör rumshöjd vara minst 3 m), rymd 26 

kbm, mögel å väggarne, i rummet kamin, insatt på hyresgästens bekostnad, "värden 

ville ej reparera" (en klagan jag ofta hörde); kök med en liten glugg för dager och 

en d:o till rummet. Utanför lägenheten en del av källaren inredd till handels

bod, en annan del till vedbod. Hyra 200 kronor per år. I rummet bor två kvin

nor, en man, ett barn. Den ena kvinnan lider av lungsot, barnet av skrofler".178 

Stéenhoff sammanfattade sin syn på vissa av stadens överbefolkade bostads
getton, rester av provisorierna efter stadsbranden, i följande ord där den ra
dikale stadsläkaren som synes också kort tangerar familjelivet i de miserabla 
arbetarmiljöerna: 

"Dessa bostäder med sin nuvarande genomsnittsbefolkning utgöra en växande fara för 

samhället i socialt och sanitärt hänseende. Tuberkulos och alkoholism trifvdes där gott 

och såväl lifvet inom familjerna som dem emellan lämnar ofta bra mycket öfrigt att ön

ska. De bättre elementen af befolkningen blir i hög grad lidande af andras framfart och 

känna situationen odräglig. På den i barackerna uppväxande ungdomen har samhäl

let förlorat rätt att vare sig i psykiska eller fysiska afseenden ställa några fordringar"179 

Stéenhoff konstaterade vidare: "en stor del kroppsarbetare och andra mindre 
bemedlade i Sundsvall bor i synnerligen små, tekniskt dåliga, osunda och 
för litet isolerade lägenheter... en mängd lägenheter är överbefolkade och ... 
hyrorna för smålägenheter.. .betänkligt höga". 

Även före tillkomsten av 1930-talets mer socialt inriktade bostadspolitik 
förekom det i Sundsvall, liksom på andra håll, att kommunen tog initiativ för 
att förbättra bostadsförsörjningen. I samband med den allt snabbare urbani
seringen började bostäder att bli en kommunal verksamhetsgren. Men även 
enskilda initiativ kunde under den tidiga industrialiseringen och urbanise

ringen vara av stor betydelse, särskilt när kommunen visade passivitet. Några 
exempel skall här ges främst hämtade från Sahléns studie av den kommunala 
välfärdens framväxt i Sundsvall. 

Vissa filantropiska bostadsinrättningar, främst för Sundsvalls pauvres 
honteux och borgerliga grupper, förvaltades eller stöddes tidigt ekonomiskt 
av staden. Här kan nämnas Fröken Nanna Platzmans stiftelse för hyresfri bo
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stad åt "fyra obemedlade döttrar eller enkor efter embets- eller tjänstemän 

inom ståndspersonsklassen" Andra filantropiska stiftelser eller fonder av 

detta slag var Gustaf II Adolfsföreningens hem för pauvres honteux och Stif

telsen Borgarhemmet, som bildats av hantverks- och köpmannaföreningens 
bostadsstiftelse för att "bereda kostnadsfri bostad och andra dertill hörande 
förmåner åt äldre aktningsvärda män och qvinnor, företrädesvis tillhörande 

köpmanna-, handtverkare och industriidkarkåren". 
Vissa offentliga initiativ för att trygga bostadsförsörjningen efter stads

branden 1888 togs. 1892 tillsattes sålunda en kommitté med uppgift att upp
föra "billiga arbetarebostäder af trä, hvilka skulle mot afgift uthyras samt 
genom årliga amorteringar småningom blifva hyresgästernas egendom". 

Kommittén gav också ett bostadsideologiskt argument för sitt förslag, som 
emellertid föll i stadsfullmäktige men kom att förverkligas tio år senare då 
tomter i angivet syfte uppläts på Södermalm. Kommittén skrev: 

"Öfverallt söka, som bekant, numera både stat och kommun att för de 
mindre bemedlade underlätta och understödja bildandet af egna hem och an
skaffandet af sunda och lämpliga bostäder, hvarigenom dessa samhällsmed
lemmar också kunna känna hemkänslans trefnad och arbetets glädje samt 
därigenom mera blifva ett med det samhälle de tillhöra och till hvars materi
ella förkofran och utveckling de genom sitt arbete väsentligt bidraga".180 

Under l:a världskriget sjönk bostadsproduktionen i landet av naturliga 
skäl. Bostadsbristen blev skriande och hyrorna steg kraftigt. Svenska Stads
förbundet rekommenderade därför våren 1916 städerna att öka bostadspro
duktionen dels i egen regi och dels genom samarbete med kooperativa bo

stadsföreningar och allmännyttiga företag.181 

Som Sahlén påpekat så kom Drätselkammaren i Sundsvall att inta en 
mycket reserverad hållning till Stadsförbundets rekommendationer. l:e 
stadsläkaren C.O. Elfström skyllde bostadsbristen på den ohämmade inflytt
ningen från landsbygden och menade att den borde regleras: 

"blir den principen godkänd och tillämpad, att städerna skola anskaf

fa bostäder, motsvarande efterfrågan och till priser, som konvenera min

dre bemedlade främlingar, då... (ha) städerna ett emotse en aldrig sinande 

ström af mera tärande än närande invandrare" yttrade han i fullmäktige.182 

Trots sin tveksamhet att engagera staden i en mer offensiv bostadspolitik 
beslöt stadsfullmäktige ändå i oktober 1916 att stödja egnahemsbyggandet 
med hjälp av lån ur den statliga pensionsfonden. För detta ändamål avstycka
des ett antal tomter väster om Klockgjutaregatan. Den akuta bostadsbristen 
medförde också att stadsfullmäktige i december 1916 fann sig föranledd att 
tillsätta en bostadskommitté med uppgift att belysa bostadsfrågan i hela dess 

87 



HANS NILSSON OCH LARS-GÖRAN TEDEBRAND 

vidd. Redan i april 1917 beslöt sedan fullmäktige, på förslag av bostadskom
mittén, att låta uppföra minst 40 nya egnahem till hälften finansierade av 
staden och till hälften av medel nyligen beviljade av riksdagen för att under
lätta bostadsbyggandet för mindre bemedlade. Därmed hade, som Sahlén 

uttrycker det, "det första- om än något motvilliga steget- mot en kommunal 

bostadsverksamhet" tagits i Sundsvall.183 

I flera svenska städer hade man redan vid tiden för l:a världskriget inrättat 
halvkommunala bostadsbolag, något som emellertid de styrande i Sundsvall 
ställde sig avvisande till. Däremot bildade man i september 1917 en egna

hemsnämnd. Nämnden skulle bland annat pröva inkomna ansökningar, träf
fa avtal med entreprenörer om byggnationernas genomförande och kontrol
lera utförandet av dessa. I enlighet med de givna instruktionerna uppfördes 
1919 34 egnahem till vilka mindre bemedlade och barnrika familjer lämna

des företräde. Lägre tjänstemän, hantverkare och arbetare dominerade bland 

egnahemsägarna. 
En viss bostadsförmedling bedrevs även inom den hyresnämnd, som inrät

tades 1917. Egnahemsnämnden ersattes i maj 1920 av en bostadsnämnd med 
uppgift att "oavlåtligt följa bostadsfrågans utveckling på alla områden".184 

Nämndens främsta uppgift blev att förmedla lån ur den av riksdagen 1920 
inrättade så kallade bostadslånefonden. 74 lägenheter byggdes i nämndens 
regi innan verksamheten lades ner 1923. Samtidigt avskaffades hyresnämn
den i samband med att hyresregleringen från världskrigets dagar upphörde. 
Under 1920-talet kan man säga att bostadsfrågan helt kom att avföras från 
den kommunala agendan i Sundsvall. Marknaden förmedlade själv uthyr
ning av bostäder. Ännu 1935 förmedlade sålunda Sundsvalls Fastighetsägares 
Hyresbyrå 75 % av alla uthyrningar i staden. 

Redan 1933 inleddes en internationell konjunkturförbättring och social
politiken i riksdagen aktiverades, som tidigare nämnts, under socialdemo
kratisk ledning. Den socialpolitiska upprustningen blev också påtaglig i 
Sundsvall och ställde ökade krav på kommunen. Bostadsproduktionen ökade 
och det sociala inslaget i bostadsbyggandet tilltog. Redan 1932 bildade kom
munen den helägda bostadsstiftelsen Aftonsol. Ett vilande beslut, fattat redan 
1926, om att 37,5 % av avkastningen från Sundsvalls Kafébolag skulle fonde
ras för bostäder åt mindre bemedlade åldringar effektuerades nu. 

Om de frisinnade tidigare kan sägas ha varit pådrivande i dessa frågor gled 
initiativen nu i viss mån över till socialdemokraterna. De avgörande besluten 
fattades dock i allmänhet i endräkt mellan de borgerliga och socialdemo
kraterna. 1936 beslöt fullmäktige bland annat att uppföra ett hus med 12 
lägenheter för mindre bemedlade barnrika familjer, ett så kallat barnrikehus. 
Byggnaden skulle finansieras som stiftelse efter överenskommelse med Hyres
gästernas Sparkasse- och Byggnadsföreningars Sundsvallsavdelning (HSB). 
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Planerna väckte protest från Västermalms Gårdsägarförening, som menade 
att "byggandet av anstaltsliknande barnrikehus" skulle "läggas på hyllan".185 

Uppförandet av "barnrikehus" möjliggjordes genom att riksdagen 1935 
fattat beslut om bostadsanskaffningslån och familjebostadsbidrag för mindre 
bemedlade. Trångboddheten i städerna var med våra dagars mått mätt fort
farande stor. 1935 bestod hälften av bostadsbeståndet i städerna av 1 rum 

och kök; 40 procent av alla familjer med tre eller flera barn bodde i sådana 
bostäder. I Sundsvall bildades Stiftelsen Solgårdar med kommunen och HSB 
som medstiftare och huvudintressenter.186 Tomtmark ställdes till förfogan

de på fördelaktiga villkor i kvarteret Vinkeln. Drätselkammaren uppdrogs 
också att ombesörja förmedling av lån för ombyggnad av bostadshus i städer 
och stadsliknande samhällen enligt Kungl. Maj:ts kungörelse av den 29 maj 
1936. Samma år gavs hyresbidrag till arbetslösa. 

I slutet av 1930-talet uppläts ytterligare tomter för egnahem åt mindre be
medlade enligt Kungl. Maj:ts kungörelse den 27 maj 1938 om lån och bidrag 
av statsmedel för beredande av bostäder åt mindre bemedlade familjer. Den 
statliga bostadspolitiken ledde således till en avsevärd förtätning av arbetar-
bebyggelsen på malmarna i Sundsvall. 

Krigsutbrottet 1939 medförde att bostadsbyggandet avstannade i Sunds
vall som i andra städer. Bostadsbeståndet i staden var fortfarande, trots 
den avsevärda byggnadsaktiviteten under 1920-talet och efter 1930-talets 
depressionsår, förhållandevis ålderstiget. Ännu 1945 var sålunda 53 % av bo
städerna tillkomna före 1920. Allmänt sett förbättrades dock bostadssituatio
nen i Sundsvall och andra städer högst väsentligt under 1930-talet inte minst 
genom det starka fertilitetsfallet. I samtiden sade man att svenska folket skaf
fade sig en bättre bostadsstandard genom att inte skaffa så många barn.187 

Under 2:a världskrigets första år restes upprepade krav i stadsfullmäktige, 
främst då från socialdemokratiskt håll, på en mer socialt inriktad bostads
försörjning i Sundsvall. I april 1942 föreslog till exempel den socialdemokra
tiska fullmäktigegruppen att sådana kooperativa bostadsföretag, som kunde 
påräkna statligt stöd, skulle gynnas. Tyngdpunkten i bostadsbyggandet, 
som tog fart först efter krigsslutet, försköts nu också mot uppförandet av 
flerfamiljshus och kom, kan man säga, att ersätta det tidigare sociala egna
hemsbyggandet. Kommunerna ålades nu snart även att upprätta bostadsför
sörjningsplaner. Aren 1942-1948 bildades i Sundsvall en rad allmännyttiga 
bostadsföretag med kommunen som ägare eller delägare: stiftelserna Familje

bostäder, Sundsvalls Pensionärshem, Sundsvallshem och Midälvagårdar,188 
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Bostadsfrågorna i Linköping 

Linköpings 1900-tal är inte lika utforskat som Sundsvalls på det social
historiska området. Därför är ibland jämförelserna mellan städerna olika om
fattande i vår framställning. Det ligger utanför vårt syfte att göra ny forsk
ning inom detta projekt för att avhjälpa den bristen. Bostadsfrågorna är dock 
någorlunda utförligt beskrivna i Linköpings historia. Även i Linköping var 

de för familjebildning så betydelsefulla bostadsfrågorna brännande i början 
av 1900-talet. Det finns gott om skildringar av bostadseländet med trång
boddhet och misär liknande dem vi redan tagit del av från Sundsvall. Det 

är viktigt att ha i åtanke att bostadsfrågorna alltjämt varit mycket heta i all 
samhällsplanering och debatt fram till att genomförandet av miljonprogram
met påbörjades på 1960-talet. Vi har tidigare konstaterat att kåkstäder hade 
uppstått på den mark som låg närmast utanför den stadsplanelagda marken. 
Staden expanderade alltså främst i det man kallade "tätbefolkade småfolks

stråk där drygt 2/3 av befolkningen bodde". Stadsläkare Suber varnade för 
denna utveckling 1908. "Om samhället icke i tid reglerar byggnadsverksam
heten, kommer denna lätt att leda till uppkomsten av förstäder, som förr eller 
senare måste ordnas på det allmännas bekostnad och vad detta kräva för of
fer, derom har man sorglig erfarenhet på många håll även här i staden." I en 
bostadsundersökning från samma år konstaterades stora brister för de unga 
familjer som flyttade in till staden. Exempel hämtades från de mest trång
bodda familjerna. Bostadsutredningen rekommenderade här som på annat 
håll främjandet av en egnahemsrörelse och uppförande av arbetarbostäder.189 

Det skulle dock dröja innan situationen förbättrades i större skala. Men 
genom 1911 års inkorporering av de områden där kåkbebyggelsen var mest 

utbredd skapades förutsättningar att göra något åt problemen. Sedan kom 
första världskriget emellan och de problem som hänger samman med detta 
fördröjde utvecklingen. Trots allt gjordes en del: kommunala lån kunde erbju
das för produktion av smålägenheter och ett kommunalt bolag bildades med 
namnet Smålägenheter. Under 1918 uppfördes en rad bostadshus med billiga 
1-2-rumslägenheter i detta bolags regi. På 1920-talet kom bostadsbyggandet 
igång med högre fart, vilket sammanföll med en betydande folkökning. 

Folkhemspolitiken handlade i Linköping, såväl som på annat håll till viss 
del om bostadsbyggande. Parallellt med samhällets modernisering anställdes 
stadsarkitekter med början under 1920-talet. När stadsarkitekt Sten West
holm 1941 såg tillbaka på 1930-talet menade han att stadens roll i bostads
politiken varit alltför passiv. Socialdemokraterna gjorde flera framstötar att 
få fart på byggandet under 1920-talet. Frågan kan studeras i en skrivelse 
från stadskamreren 1931 där frågan om kommunalt stöd till byggande togs 
upp. Skrivelsen fick brett stöd i drätselkammaren (kommunstyrelsen), men i 
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beredningsutskottet och fullmäktige, där flera byggmästare fanns represente
rade, stoppades förslaget.190 

På 1930-talet kom produktionen av barnrikehus igång i Linköping genom 
förmedling av de statliga bostadslånen för detta ändamål. I samband med 
detta skapades ett samarbete med HSB. Enhetlighet och standardisering blev 
nu en ledstjärna i funktionalismens fotspår. I förorten Tannefors byggdes i 

slutet av 1930-talet så kallade smalhus. Nu lämnade man gårdsidealet och 
byggde fristående huskroppar med en bredd av 10 meter, vilket möjliggjorde 
genomgående lägenheter. Även i Linköping måste man säga att bostadssitu-
tionen förbättrades på 1930-talet. 

Efter vår undersökningsperiod, på 1940-talet, började en statlig bostads
politik att göra sig gällande som bland annat ställde större krav på kommu

nerna att agera för bostadsbyggande. Man låg i Linköpings fall i startgroparna 

under kriget för att sedan med kraft efter kriget bygga en lång rad nya bo
stadsområden. Men inte förrän omkring 1970 var bostadsbristen borta. 

Mödrastödet i Sundsvall 

Vid genomgången av skillnaden mellan marknads- respektive mer socialt 
styrd bostadspolitik i Sundsvall under mellankrigstiden kan vi inte finna 
att de låga födelsetalen i början av 1930-talet i den lokala debatten anförts 
som argument för den senare politiken. Befolkningspolitiska argument lyser 
också med sin frånvaro vid utbyggnaden av familje- och mödrastödet under 

perioden. Däremot avspeglar politiken på detta område, precis som fallet var 
med bostadsfrågan, på ett intressant sätt hur väl så framsynta lokala initiativ 
föregrep men efterhand kom att kompletteras och ersättas av administration 
och implementering av riksdagsbeslut.191 

Fullmäktige gav under mellankrigstiden regelbundet mindre stöd åt hus
mödrarna och deras organisationer. 1925 fick sålunda Sundsvalls Marthaför
ening bidrag för att organisera Sveriges Husmodersföreningars Riksförbunds 
landsmöte i Sundsvall i juni samma år. Vita Bandets husmodersskola fick 
årligt understöd, 1928 erhöll man dessutom ett anslag för inköp eller nybygg
nad av en fastighet. 

1925 gav fullmäktige bidrag ur donationsmedel till ett barnbördshus. 
1934 fattade man beslut om att uppföra ett barnsjukhus "vilket sjukhus för 
framtiden skulle förbliva i stadens ägo, men avsett att drivas av Västernorr
lands läns landsting".192 En motion i fullmäktige 1931 ledde fram till inrät
tandet av Sundsvalls första barnavårdscentral. Samma år byggdes barnhem

men Lille bo, Morgonsol och Hemgården. Tidsmässigt sammanfaller ju dessa 
initiativ med bottennivån i födelsetalen i Sundsvall men det går inte, som 
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redan antytts, att finna belägg för att de låga födelsetalen explicit kom att 

åberopas i den lokala debatten. 
Under 1930-talets senare del implementerades den av riksdagen beslutade 

mödrahjälpen (till exempel 1937 års bestämmelser om mödrahjälp och bi
dragsförskott). Fullmäktige utsåg också ortsombud, som skulle yttra sig över 

de statliga bosättningslånen. 
Någon motsvarighet till mödrastödet fanns inte i Linköping. Här var 

socialdemokratin fortfarande svagare och huvudkraften under 1920- och 
1930-talen ägnades åt den rena fattigvården och att få till en fungerande 

åldringsvård. 

Prostitutionen i Linköping och Sundsvall 

Prostitutionen var vida utbredd i de svenska städerna under 1800-talet och 
det tidiga 1900-talet. Detta trots, eller kanske till följd av, hårda sexualregier 
och sena äktenskap. Tommie Lundquist, som studerat den så kallade regle-
menterade prostitutionen, har träffande kallat företeelsen för den discipline
rade dubbelmoralen. I Stockholm räknade män på 1870-talet med cirka 530 
heltidssysselsatta prostituerade. I Göteborg gick det 85 män på varje känd 
prostituerad och i Jönköping ungefär 115 män per prostituerad.193 Att över
klassen, hovet och regeringen kunde ha "flickor" vid sidan av äktenskapet är 
väl känt. Man kan tänka sig att prostitutionen fungerade som en säkerhets
ventil i en tid med sena äktenskap då föräktenskapliga förbindelser officiellt 

ansågs otänkbara. 
Förutom det moraliskt förkastliga i prostitutionen såg man från samhäl

lets sida på goda grunder prostitutionen som ett sanitärt problem, en källa 
till sjukdomsspridning. Till följd av detta infördes systemet med reglemen
terad prostitution i tretton svenska städer. Dessa var: Göteborg, Stockholm, 

Malmö, Jönköping, Norrköping, Uppsala, Lund, Sundsvall, Helsingborg, 
Falun, Eskilstuna, Kristianstad och Landskrona. Systemet infördes 1859 i 
Stockholm med utländska förebilder och avskaffades genom ett riksdagsbe

slut 1918 194 

Sundsvall fanns alltså med bland de reglementerade städerna medan Lin

köping låg utanför systemet. Att Linköping stod utanför reglementeringen 
berodde enligt Lundquist på att "prostitutionen aldrig uppfattades som ett 
socialt och sanitärt problem". Ett indicium på detta var enligt Lundquist att 
kurhuset stängdes redan på 1870-talet. För att få en uppfattning om prostitu
tionens omfattning i Linköping kan man utgå från uppgifterna om kvinnor 
gripna för lösdriveri. Att med säkerhet veta hur stor prostitutionen var är 
omöjligt att fastställa. Linköpingshistorikern Ingrid Olsson har i en uppsats 
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jämfört antalet inskrivna prostituerade i Sundsvall och antalet för lösdriveri 
gripna kvinnor i Linköping. Under perioden 1888-96 varierade gruppen pro

stituerade någonstans mellan 20 och 30 kvinnor, något som också Lundbergs 
studier tyder på. Härefter en kortare nedgång och sedan återigen en höj
ning omkring 1903/1904. Omkring 1911 upphörde sannolikt besiktningen 
i Sundsvall. I Linköping greps 67 prostituerade kvinnor för lösdriveri under 
hela perioden 1887-1939. Dessa sysslade troligen med gatuprostitution så 
mörkertalen är troligen stora. Sannolikt var prostitutionen större i Sunds
vall än i Linköping. Lundberg räknar, som tidigare nämnts, med ett 50-tal 
prostituerade i Sundsvall i början av 1890-talet. Olsson menar också att den 
veneriska smittan hade lägre spridning i Linköping än i orter där reglemen
teringen fanns.195 

Sammanfattning 

I detta kapitel har vi detaljstuderat våra två lokala stadsmiljöer ur ett par olika 

aspekter för att få en tydlig referensram för den fördjupade familjedemogra
fiska analysen. Både Linköping och Sundsvall undergick en mycket stark 
befolkningstillväxt och social strukturomvandling under 1800-talets andra 
hälft. I Sundsvall var expansionen, till följd av arbetsvandringarna och de 
med dessa förbundna bristerna i kyrkobokföringen, under sågverksepokens 
inledande decennier ännu starkare än vad den officiella statistiken ger besked 

om. Sundsvall saknade också länge det för städerna typiska kvinnoöverskot
tet. Sannolikt var antalet män i staden tidvis avsevärt större än antalet kvin
nor. Förhållandena i Linköping var mer representativa för de svenska lands
ortsstäderna i sin helhet. 

Sundsvalls expansion bröts efter sekelskiftet 1900 och särskilt under mel

lankrigstiden hade Linköping en påtagligt mer gynnsam befolkningsutveck

ling. Den demografiska transitionen i de bägge städerna uppvisade ett i stort 
sett likartat förlopp men vissa tydliga skillnader kunde iakttas. Dödstalen 
sjönk inte lika snabbt i Sundsvall som i Linköping under industrialiseringens 
inledande skede och födelsetalen låg också tidvis högre än i östgötastaden. 
Dessa avvikelser förklaras främst av att den betydligt tidigare industrialise
ringen i Sundsvall initialt pressade upp barnadödligheten och höjde andelen 
män och kvinnor i reproduktiv ålder. 

Som vi sett i kapitel 5 och i bilagorna så följde giftermålsfrekvensen i 
våra två städer i stort sett trenden för landsortsstäderna som helhet. Dock 
hade Sundsvall omkring 1890 en anmärkningsvärt låg andel gifta i de repro-

duktiva åldersbanden. En uppgång i giftermålsfrekvens inträffar först under 
1920-talet och sedan mycket starkt under 1930-talet i såväl Linköping som 
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Sundsvall. Den starka stadsinflyttningen under 1800-talets sista decennier 
och under 1900-talets början försämrade en redan prekär bostadssituation. 
De kvantitativa men också kvalitativa belägg, som vi givit för den usla bo

stadstillgången och trångboddheten i våra städer, torde vara en huvudförkla
ring till den stagnerande och tidvis sjunkande giftermålsfrekvensen och den 
bibehållet höga giftermålsåldern. Resultaten torde i betydande utsträckning 

kunna generaliseras att gälla den svenska stadsbygden som helhet. 
Den stora andelen ogifta män och kvinnor i stadsmiljön decennierna 

kring sekelskiftet 1900 i kombination med vad vi tidigare kallat för nya syn

sätt på könsrelationer och sexualitet, dvs. en kombination av demografi och 
mentalitet, har förstärkt utvecklingen mot ökad utomäktenskaplig reproduk
tion, accepterandet av prostitutionen och försvagningen av den traditionella 

familjebildningen. 
Bostadssituationen förbättrades, inte drastiskt men ändå högst påtagligt, 

under 1920-talet och i all synnerhet under 1930-talet till följd av ett begyn
nande enskilt men också "socialt" bostadsbyggande och övergången till min
dre familjer. En förbättrad bostadssituation i förening med vad vi kallat för 
fokuseringen på privatlivet och den gifta kvinnans husmors- och senare hem
mafruroll utgör en huvudförklaring till uppgången i giftermålsfrekvensen 

under 1930-talet och framåt. 
Slutligen, vår analys av den politiska scenen i våra städer under mellan

krigstiden och av den inledda välfärdspolitiken visar, överraskande nog, att 
befolkningspolitiska argument inte tillgreps i de lokala debatterna kring bo
stadsfrågor och familje- och mödrastöd. 

94 



7. Familjebildning och reproduktion i Linköping 
och Sundsvall 

Giftermålsmönster i Linköping och Sundsvall 1890—1990 

Idetta kapitel ska vi studera familjedemografin i Linköping och Sundsvall. 
Vi börjar med att analysera siffrorna från folkräkningarna för att sedan 

övergå till de specialkonstruerade giftermålskohorterna som producerats för 
den här studien. 

Som framgår av figurerna 9a och 9b, som ritats utifrån bearbetningar 
av folkräkningarnas siffror, skilde sig andelen ogifta män i Linköping och 
Sundsvall under perioden för industrialismens genombrott. Kurvan för Lin
köping stämmer bäst med riksgenomsnittet. Den manligt dominerade arbets
marknaden i Sundsvall och det omkringliggande sågverksdistriktet skapade 
ett överskott av ensamma män och försämrade äktenskapsmarknaden för 
dessa. Inte förrän omkring 1950 hade de båda städerna samma procentsats 
gifta män i åldersgruppen 30-49 år. Vi kan också notera att ökningen av an
delen gifta män i den här åldersgruppen påbörjades så sent som på 1910-talet. 
Sannolikt kännetecknades Sundsvall av en större genomströmning av manlig 
arbetskraft under 1800-talet än Linköping. 

För kvinnornas del kan man konstatera att andelen ensamstående i ålders
gruppen 30-49 år var ungefär densamma i de båda städerna, även om det 
fanns något fler ensamma kvinnor i Sundsvall mellan åren 1910 och 1940. 
Kurvorna följer riksgenomsnittet och ligger nära kurvan för männen i Sunds
vall. Vi har tidigare pekat på att en faktor som spelat roll för detta var den 
höga andelen ogifta kvinnor i tjänstesektorn och den stora andel av syssel
sättningen denna utgjorde. Här arbetade företrädesvis ensamstående yngre 
kvinnor. 
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Figur 9 a. Andelen gifia män i åldersgruppen 30—49 år i Linköping och Sundsvall 1890-
1990. 

-Linköping män 

-Sundsvall män 

1890 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 

Källa: Folkräkningarna. 
Förklaringar: 1890-1970 = Sundsvalls stad och Linköpings stad. 1980-1990 = Sundsvalls 
kommun och Linköpings kommun. Åldersgruppen 30-44 ersätter åldersgruppen 30-49. 

Figur 9 b. Andelen gifia kvinnor i åldersgruppen 30-49 år i Sundsvall och Linköping 
1890-1990. 

Linköping kvinnor 

Sundsvall kvinnor 

1890 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 

Förklaringar och källor: se tidigare figur. 

Giftermålskohorterna 

Vi har nu sett vad grafema som baseras på folkräkningarna givit vid han
den. Låt oss nu istället gå över till våra egna kohorter för Linköping och 
Sundsvall. Vi har alltså bildat fyra tidsmässigt skilda giftermålskohorter för 
vardera staden. Tanken har varit att skapa några tvärsnitt i utvecklingen 
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från förindustriell stad till modern industristad. Därför har vi valt tioårspe

rioderna 1840-49, 1870-79, 1900-09 och 1930-39. Förutsättningarna att 
studera befolkningsförändringarna skiftar i våra två städer. De datoriserade 
källorna i Sundsvall är länkade till varandra på personplanet, vilket gör det 
möjligt att följa en person genom källmaterialet med bara en "sökning". I 
Linköpingsdatabasen var vid tillfället för denna studie ännu inte länkningen 

färdig så varje person har måst sökas på nytt i de olika källorna för att det 
skulle bli möjligt att teckna ett livsförlopp. Detta arbetssätt är mycket mer 
tidskrävande även om man har tillgång till datorer. Det här resonemanget är 
endast tillämpligt på de två första kohorterna. De senare, grundade på 1900-
talskällorna, har fått göras manuellt utifrån respektive stads församlingsbok, 
vilket är påfallande tidskrävande, särskilt med tanke på det stora bortfallet 
genom utflyttningar. 

Alla giftermål har inte kunnat användas i våra kohorter eftersom vi ställt 
flera krav på de par som skulle få vara med i vår studie. Det första kravet är 
att en av kontrahenterna varit skriven i endera staden Linköping och Sunds
vall, kvinnorna ska åldersmässigt ha varit mellan 15 och 44 år i samband 
med vigseln. Vidare ska giftermål och barnafödande ha skett i städerna och 
det ska vara möjligt att följa paren under den fertila perioden. Dessutom har 
vi bara intresserat oss för det första äktenskapet, alltså ej för personer som av 
olika skäl gift om sig. 

Dessa krav reducerade vid denna studie antalet användbara gifta par, 
särskilt under 1840- och 1870-talen. Detta tillsammans med bristfällig in

formation om födelsedatum, yrke, flyttningar och äktenskap (särskilt under 
1840-talet till följd av den stora branden i Sundsvall 1888 och ett stort in
flyttningstryck under 1870-talet) har ibland skapat stora länkningsproblem. 
Tillsammans har detta reducerat kohorternas storlek. Trots detta har vi ändå 
kunnat skapa stabila kohorter för att göra jämförelser över tid. 

Den första kohorten, 1840-1849, består av totalt 129 gifta par i Sundsvall 
och 109 i Linköping, medan kohorten för perioden 1870-1879 inkluderar 
263 par i Sundsvall och 275 i Linköping. Den tredje kohorten, 1900-1909, 
består av 300 par i Sundsvall och 265 i Linköping. Slutligen, 1930-talskohor
ten består av 353 par i Sundsvall och 313 i Linköping. En upplysning som 
visar hur mycket arbete som ligger bakom en konstruerad kohort kan vara på 

sin plats: För att få fram kohorter med omkring 300 par som varit möjliga att 
följa i minst tio år har det behövts ungefär tre gånger så många vigslar, alltså 
upp emot 1 000 stycken vigda par. 
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Social struktur i kohorterna 

Det finns många sociala stratifieringsmodeller och mycket tid och plats kan 

ägnas åt frågan. Detta är inte rätt forum för en sådan exercis. Här nöjer vi oss 
med att konstatera att de flesta modellerna på ett eller annat sätt har en rela
tion till Karl Marx eller Max Webers teorier. Den förre betonade främst ma
teriella faktorer medan den senare tydligare tog fasta på andra faktorer som 
status och social dimension. Den svenska socialgruppsindelningen från 1911, 
som ligger till grund för det sätt vi analyserar på, har reviderats flera gånger 
om under årens lopp. Inom de historiska och demografiska disciplinerna har 
det förekommit en lång rad olika indelningsgrunder. Folkrörelseprojektet 

i Uppsala hade en indelning, Migrationsprojektet därstädes en annan och 
projektet Industriarbetarklassens uppkomst i Stockholm hade en tredje. Sten 
Carlssons huvudgruppering med arbetare, tjänstemän och företagare är ofta 
använd av dem som studerar 1800-talets samhälle och den har varit väg
ledande för oss. Av olika skäl har vi inte, med ett undantag, använt oss av 
den urbana yrkesgrupperingen i fem huvudgrupper, som togs fram av den 
amerikanska socialhistoriska Harvardskolan på 1960-talet, och som sedan 
anpassades till svenska förhållanden av Migrationsprojektet i Uppsala. Denna 
yrkesgruppering är utmärkt väl lämpad för särskilt studier av social mobilitet 
under industrialiseringsskedet, en tematik som emellertid ligger vid sidan av 
vårt huvudsyfte. 

Linköping och Sundsvall har och har haft olika social struktur. Detta 
syns inte så tydligt i följande tablå, som bygger på en enkel social stratifiering 
i tre socialgrupper, en ganska grov indelning. I botten på den aktuella soci
algruppsindelningen ligger i första hand en yrkesklassificering bestående av 
26 yrkes-/titelkategorier. Dessa har sedan plockats in i någon av de tre sociala 
grupperna. Dessa har sedan fått anpassas till de olika kohorterna eftersom 
Sverige genomgått så betydande förändringar mellan 1840- och 1930-talen. 
Socialgrupp 1 är något underrepresenterad i våra senare giftermålskohorter. 

Befolkningsmässigt motsvarar gruppen ungefär 10 procent, även över tid. 
Socialgrupp 2 svarar för cirka 20 procent och socialgrupp 3 följaktligen för 

ungefär 70 procent. 
En kommentar till yrkesklassificeringen ovan kan behövas. Till gruppen 

överhet har förts adel, präster, läkare, högre tjänstemän, officerare, fabrikörer, 
ingenjörer, grosshandlare, rådmän, rektorer, lektorer etc. Bland större hand
lare finns yrken som järnhandlare och trävaruhandlare. Näringsidkare med 

jämförbar social status har också placerats här: traktörer, mejeriägare och 
värdshusidkare. Gruppen lägre tjänstemän rymmer sinsemellan varierande 
yrkesgrupper. Gemensamt för dem är att de varken är kroppsarbetare eller 
tillhör samhällets övre skikt. Underofficerare, predikanter, folkskollärare, 
barnmorskor och kontorister är typiska representanter. Bland hantverkarna 
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har särskiljts hantverkare med mästartitel och hantverkare utan sådan. Bero
ende på tidsperiod kan man med snickare mena olika, en snickarmästare med 
egen verkstad eller en arbetare med snickarsysslor. Osäkerhet uppstår också 

därför att man inte vet hur noggranna prästens noteringar varit. Bilden kom
pliceras ytterligare genom att de olika hantverkarna levde under olika beting
elser. En guldsmed hade antagligen bättre villkor än en garvare. I gruppen 
arbetare ingår även titlar som soldater, militärmusiker, vaktkarlar, ringkarlar 
och postiljoner. 

Yrkesklassificering: 

1. Överhet 

2. Större handlare 

3. Lägre tj änstemän 

4. Hantverkare med 
mästartitel 

5. Hantverkare utan 
mästartitel 

6. Gesäller och lärlingar 

7. Pigor och drängar 

8. Arbetare 

9. Fattighjon 

10. Änkor 

11. Hustrur 

12. Söner och döttrar 

13. Madamer 

14. Mamseller 

15. Fruar 

16. Gårdsägare 

17. Bönder 

18. Fröknar 

19. Sjömän 

20. Torpare - fiskare 

21. Småhandlare 

22. Änklingar 

23. Borgare 

24. Studenter 

25. Ej angivet 

26. Ej läsbart 

Vid grupperingen av yrkena till ett vertikalt skiktat system, tre socialgrup
per, har hänsyn bland annat tagits till variabler som makt, ägande, kunskap 
och status. Utgångspunkten har varit en uppdelning som varit vanlig in i vår 
tid, arbetare, tjänstemän och företagare. Socialgrupp 1 (överklassen) består 
av: företagare och högre tjänstemän. Socialgrupp 2 (medelklassen) består av: 
småföretagare, hantverkare med mästartitel, mamseller, gårdsägare, bönder, 
tjänstemän och mindre handlare. Socialgrupp 3 (underklassen) arbetare, så
väl yrkesarbetare som utövare av enklare arbeten, sjömän, hantverkare utan 

mästartitel, småhandlare, månglare, drängar och tjänstefolk. I tabell 5 kan 
vi se hur medlemmarna i våra kohorter fördelar sig efter vårt socialgrupps
system. 
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Tabell 5. Antal par och social sammansättning i gifiermålskohorterna i Linköping och 
Sundsvall 1840-49, 1870-79, 1900-09 och 1930-39. 

Linköping 
1840-49 1870-79 1900-09 1930-39 

Totalt 109 par 275 par 265 par 313 par 

Soc I 13 % 4% 3% 2% 

Soc II 26 17 20 24 

Soc III 61 79 77 74 

Sundsvall 
Totalt 129 par 263 par 300 par 353 par 

Soc I 9% 4% 4% 4% 

Soc II 25 20 24 30 

Soc III 66 76 72 66 

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet; Församlingsböcker för Linköping och 

Sundsvall. 

Kohorternas medlemmar distribuerades på ett sätt som väl står i över
ensstämmelse med tidigare studier från städerna. I våra studier använder vi 
dessa tre socialgrupper för att få så stabila siffror som möjligt. En mer finför

delad social indelning gör det svårare att generalisera. Socialgrupp I var en 
aning underrepresenterad bland de gifta paren efter 1870-talet. Dess del av 
befolkningen torde under hela den studerade perioden ha varit större, kanske 
uppemot 10 procent. Här kan de små talen ha spelat in, men det är också så 
att det här är en grupp som i högre grad än andra hade hela landet som gif
termålsmarknad om man inte ville "gifta ned sig socialt". Bland annat därför 
flyttade man mer på distans än andra och därmed kvalificerade man sig inte 
till kraven för våra kohorter. Det är också tänkbart att gruppen rymmer fler 
ogifta än andra eftersom man hade råd att anställa hushållerska eller kunde 

inhysa sig i släktingars familjer. 

Geografisk bakgrund 

Den långa period vi undersöker innehåller betydande förändringar när det 
gäller stadsbornas möjligheter att välja äktenskapspartner. Den kraftiga 
stadstillväxten och den ökade rörligheten är faktorer att räkna med när man 
studerar parens geografiska ursprung. 

Andra studier har visat att inflyttare gärna gifte sig med andra inflyt
tare medan stadsbor oftast valde partner i stadsbefolkningen.196 Vi har dock 
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inte funnit något stöd för detta i vår studie. Personer från samma församling 

(födda i eller inflyttade från samma församling) gifte sig i liten utsträckning 
med varandra. Man hade alltså inte, vad vi kunnat se, i någon större grad 
gamla band som förde paren samman. Mer än hälften av våra äktenskap 
bestod av kontrahenter som var inflyttare utan att ha haft, vad källorna berät
tar, tidigare samröre med varandra. Paren hade förmodligen träffats i staden. 

Härvidlag uppvisar inte våra städer några betydande skillnader. Städerna är 
äktenskapsmarknader av en annan typ än den landsbygd som man lämnat 

bakom sig. Över tid blev också äktenskapen allt mer grundade på att någon 
eller båda kontrahenterna var födda i städerna. Knytningen till den befintliga 
stadsmiljön blev alltså allt starkare. 

Tabell 6. Geografisk bakgrund fór de gifta paren i Sundsvall och Linköping, 1840—49, 
1870-79, 1900-09 och 1930-39. Procent. 

Linköping 
1840-49 1870-79 1900-09 1930-39 

(1) 7 3 6 16 
(2) 28 18 35 40 
(3) 2 4 2 0 
(4) 61 75 57 43 

Sundsvall 
(1) 9 2 7 14 
(2) 34 23 38 46 
(3) 9 2 2 2 
(4) 47 52 52 39 

(1) Båda kontrahenterna från staden 
(2) Ena kontrahenten från staden 
(3) Inflyttade från samma ort 
(4) Inflyttade från olika orter 

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet; Församlingsböcker för Linköping och 
Sundsvall. 

Gifiermålsålder 

Låt oss nu se hur det svenska mönstret med sena äktenskap utvecklades i 
Linköping och Sundsvall. I våra analyser av familjebildning startar vi alltid 
med en vigsel mellan en man och kvinna, även om detta inte var den verkliga 
starten på familjebildningen. Våra källor ger inga utförliga svar på vilka rela
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tioner som fanns före vigseln. Vi kan se vem som gifte sig med vem och vilka 
barn kvinnorna fick och oftast också med vilken man. Härefter är det i olika 
grad ändå möjligt i vissa fall att rekonstruera de nätverk som föregick äkten
skapet genom att till exempel se vilka som kom från vissa platser. Att rekon
struera individuella nätverk med hjälp av olika källor för att se vem som fanns 

var skulle vara alltför tidsödande och ligger därför utanför denna studie. 
De kohorter vi skapat, och det är utifrån dessa som vi uttalar oss, repre

senterar den gifta majoriteten i de två städerna under olika tidsperioder. Den 
första frågan vi tänker besvara är när olika sociala skikt valde att bilda familj. 

Den andra frågan hänger samman med hur fort familjebildningen sedan 
fortskred med barnafödande och hur allt detta påverkades av urbanisering 
och industrialisering. Låt oss först studera när i livet vigslarna ägde rum och 
därefter när första barnet kom till. 

Tabell 7. Gifiermålsålder i Linköping och Sundsvall\ 1840—49, 1870—79\ 1900—09 och 
1930-39. 

Linköping 
1840-49 1870-79 1900-09 1930-39 

män 28,6 29,6 28,9 29,2 
kvinnor 26,7 27,8 26,0 26,3 

Sundsvall 

män 29,1 27,9 30,6 29,6 
kvinnor 25,7 25,0 26,1 26,8 

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet; Församlingsböcker för Linköping och 
Sundsvall. 

Tabell 7 visar den genomsnittliga giftermålsåldern i våra städer. Här är 
det alltid, liksom i övriga delstudier där våra kohorter använts, frågan om det 
första äktenskapet. Som vi ser är talen påfallande konstanta över tid. Brot
tet med det Hajnalska mönstret kommer alltså längre fram i tiden, bortom 
våra kohorter, vilket framgår av folkräkningsmaterialet som tidigare har re
dovisats. Den starkt ökade giftermålsfrekvensen under mellankrigstiden har 

inte lett till en sänkning av giftermålsåldern. Kvinnorna gifte sig vid något 
yngre ålder i Sundsvall än i Linköping under 1840- och 1870-talen till följd 
av mansöverskottet i Sundsvall. Industrialisering och ett mer urbant sätt att 
leva tycks inte ha påverkat giftermålsåldrarna i någon större grad. Männen 
är i allmänhet något äldre än kvinnorna i genomsnitt, lite drygt 2 år äldre i 
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Linköping och cirka 3 år i Sundsvall. Frågan är då vilka andra förändringar 

som ägt rum? 

Äktenskap och klass 

Låt oss nu studera vilka skillnader de tre socialklassernas beteenden uppvisar 
när det gäller giftermålsålder. Först framträder vissa skillnader mellan män 
och kvinnor. Tabell 8 visar vad man kan vänta sig och som är känt från andra 

studier, nämligen att de högre socialgruppernas kvinnor gifte sig påfallande 
tidigt och gjorde det med män som var betydligt äldre. Detta resultat med 
unga brudar och äldre brudgummar i de högre samhällsskikten brukar för
klaras med längre utbildningstid hos överklassens män men beror också på 
kulturella faktorer där det varit möjligt att "leva livet" innan det blev dags 
för giftermål. Överklassens kvinnor giftes fortfarande bort utan längre ut
bildning. Om vi specialstuderar Sundsvalls ekonomiska toppskikt under in
dustrialiseringsskedet, vilket vi strax ska göra, måste vi dock i avsevärd grad 
nyansera denna bild. 

En tendens över tid är en höjning av kvinnornas giftermålsålder i de högre 

socialgrupperna. Möjligen är detta ett uttryck för att kvinnorna börjat ut
bilda sig eller fått större inflytande över vem man gifter sig med. Inom soci
algrupp 3 hände påfallande lite över tid. Den mest intressanta skillnaden är 
att giftermålsåldrarna är lägre för kvinnorna i Sundsvall, vilket nog förklaras 
av det tidigare påtalade mansöverskottet. Det gick snabbare för en kvinna att 
hitta en partner i Sundsvall än i Linköping särskilt bland dem som gifte sig 
på 1870-talet då det alltjämt var ett kvinnoöverskott i staden. 

Hos socialgrupp 3 ser vi också en åldersdifferens mellan kvinnor och 
män, men en mindre sådan. Eftersom vi rör oss med ett genomsnitt syns inte 
ett förhållande som inte alls var ovanligt hos de lägre klasserna, nämligen 
att kvinnan kunde vara äldre än mannen. Då vi inte studerat omgiften ser vi 
inte heller att det var ganska vanligt i den gruppen att kvinnorna redan hade 
barn (utomäktenskapliga barn) med någon annan före vigseln. Socialgrupp 
2:s mönster liknar överklassens mest. Detta är tydligast i Linköping, där vi 
sannolikt hade en starkare småborgarklass än i Sundsvall. 
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Tabell 8. Gifiermålsålder och social tillhörighet i Linköping och Sundsvall, 1840—49\ 
1870-79, 1900-09 och 1930-39. 

Linköping 
1840-49 1870-79 1900-09 1930-39 

Soc I 
män 33,3 33,4 34,7 34,0 
kvinnor 24,9 26,1 26,4 28,8 

Soc II 
män 31,8 31,7 29,5 31,2 
kvinnor 25,9 26,7 26,3 27,6 

Soc III 
män 27,5 29,0 28,6 28,5 
kvinnor 27,4 28,8 25,9 25,8 

Sundsvall 
Soc I 
män 32,9 31,6 31,5 35,1 
kvinnor 26,7 23,6 27,8 27,7 

Soc II 
män 27,5 29,7 31,4 30,6 
kvinnor 22,3 25,9 27,2 27,9 

Soc III 
män 29,3 27,2 30,4 28,8 
kvinnor 26,9 24,9 25,7 26,2 

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet; Församlingsböcker för Linköping och 
Sundsvall. 

Första barnet 

En viktig faktor när det gäller befolkningstillväxt är hur lång reproduktiv 
tid kvinnorna har. Härvidlag spelar det stor roll när man börjar föda barn 

och indirekt när man gifter sig. Den främre parentesen kan påverkas genom 
sena eller tidiga äktenskap medan den bortre bestäms av naturen och dess 
regler, åtminstone innan födelsekontroll blev vanlig. Eftersom våra studier 
har utgått från våra kohorter, är det möjligt att medelvärdet för kvinnans 
ålder vid första barnet egentligen var något lägre i våra städer, eftersom vi inte 
har med utomäktenskapliga barn i vår studie (om inte kvinnan gifter sig med 

detsamma). 
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Tabell 9. Kvinnans genomsnittliga ålder vidförsta barnets födelse i Linköping och Sunds
vall, 1840-49y 1870-79, 1900—09 och 1930-39, socialgrupp och totalt. 

1840-49 1870-79 1900-09 1930-39 

Soc I 
Linköping 25,4 26,3 27,3 29,5 
Sundsvall 27,1 24,6 28,9 28,6 

Soc II 
Linköping 26,3 27,2 26,4 29,9 
Sundsvall 22,4 26,2 27,3 29,8 

Soc III 
Linköping 27,7 28,7 26,0 26,6 
Sundsvall 27,7 24,9 25,7 24,2 

Totalt 
Linköping 27,1 28,4 26,1 27,4 
Sundsvall 26,3 25,1 26,2 26,1 

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet; Församlingsböcker för Linköping och 
Sundsvall. 

De sena barnafödslarna följer med de sena äktenskapen i Sverige och på
fallande lite tycks ha skett över tid. De gamla mönstren går igen i våra städer 
(tabell 9). I Sundsvall fick kvinnorna barn något tidigare än i Linköping. 
Det är följdriktigt eftersom de, som vi sett, under 1800-talet också gifte sig 
tidigare. Under 1930-talet tycks barnen ha blivit starten på äktenskapen, in-
tervallet mellan äktenskap och barn har då minskat till ett genomsnitt på 
nästan noll som vi ska se. 

Familjernas storlek 

Nu har vi analyserat hur familjerna bildades i Sundsvall och Linköping under 

åren 1840-49, 1870-79, 1900-09 och 1930-39. För att få en bild av hur 
giftermålen skilde sig mellan de två städerna över tid tog vi hänsyn till socio-
ekonomisk tillhörighet hos medlemmarna i våra kohorter. Nästa steg blir att 
studera hur familjebildningen fortsatte efter vigseln (tabell 10). Hur många 
barn skaffade man sig och när i familjecykeln skedde detta? 

Först måste vi konstatera att en överraskande stor andel av paren i våra 
kohorter aldrig fick några barn. I Sundsvall var den här gruppen något min
dre än i Linköping under perioderna 1870-79 och 1900-09. Men tendensen 

105 



HANS NILSSON OCH LARS-GÖRAN TEDEBRAND 

är den samma: gruppen som inte skaffar barn ökade och låg vid tiden för 

makarna Myrdals varningsrop 1934 på omkring 20 procent. Den biologiska 
faktorn (främst sterilitet) som gjorde att folk inte fick, eller får barn torde 
ligga omkring 10 procent. Det betyder att resten av procenten är betingade 

av familjeplanering och de strategier som kan ligga bakom denna. 1840 var 
procenttalet för andelen par utan barn 12 procent i båda städerna. 1870 var 
värdet för Linköping 15 procent och 8 för Sundsvall. Det låga värdet för 
Sundsvall 1870 kan hänga ihop med den hektiska äktenskapsmarknaden, 

som rådde just då och som går igen i våra delstudier. 1900-09 var talen för 
Linköping och Sundsvall mer normala och slutligen 1930-39 var värdet 20 
procent för båda städerna. Var i vårt material finner vi då de homosexuella, 
en grupp som vi inte vet hur stor den var, eller är för den delen? Sannolikt i 

gruppen som inte gifter sig, men kanske också bland dem som inte får barn 
fast de varit gifta. I en tid då äktenskap var förutsättningen för ett eget hus
håll kan man förvänta sig att en betydande del av de homosexuella valde att 
gifta sig. I tablån nedan redovisas andelen par som aldrig fick några barn för 
hela vår undersökningsperiod: 

1840-49 1870-79 1900-09 1930-39 
Linköping 12 15 14 20 
Sundsvall 12 8 12 20 

På samma sätt som många valde att inte längre skaffa barn kom man i 

Sverige också att begränsa barnafödandet i allmänhet. Det blev möjligt av 
olika skäl att inte skaffa barn, att minska barnkullarnas storlek och att leva 
ensam till och med. En del av förklaringen till minskande kullar var att bar
nen i allt högre grad överlevde de tidiga barnaåren, särskilt spädbarnsåldern, 
varför man över tid inte behövde föda så många för att säkra ålderdomen. 
Nedgången i familjestorlek i de två senare kohorterna och då särskilt i 30-
talskohorten är dramatisk. 1930-talet är som vi sett tidigare en tid då barna
födandet nått en bottennivå. Överklassen behöll i stort sett sin familjestorlek, 
eller höll den något mindre, medan underklassen mer än halverade sitt bar
nafödande — en mycket stor familjehistorisk förändring. Som vi visat talas i 
den familjehistoriska litteraturen om spacing och stopping som medel för att 
minska barnakullarnas storlek. I klartext handlar det om att öka tidsinter-
vallet mellan barnen och om att sluta föda barn tidigare. Som vi konstaterat 
hände inte så mycket med giftermålsåldern. Eftersom den redan var hög fanns 
inte det medlet kvar för att minska barnkullarnas storlek. Kvar fanns då möj
ligheten att föda färre barn genom kontroll. Nedgången i familjestorlek i de 

två senare kohorterna, och då särskilt 1930-talskohorten, förklaras härav. 
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Tabell 10. Genomsnittligt antal barn i gifiermålskohorterna i Linköping och Sundsvall, 
1840-49, 1870-79, 1900-09 och 1930-39. 

1840-49 1870-79 1900-09 1930-39 

Soc I 
Linköping 3,4 3,0 2,4 3,0 
Sundsvall 3,2 3,9 2,3 2,6 

Soc II 
Linköping 3,3 3,9 2,7 1,3 
Sundsvall 4,4 3,9 2,4 2,0 

Soc III 
Linköping 3,8 3,9 2,6 1,6 
Sundsvall 4,2 5,1 3,3 2,2 

Totalt 
Linköping 3,6 3,9 2,7 1,6 
Sundsvall 4,2 4,8 3,0 2,2 

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet; Församlingsböcker för Linköping och 
Sundsvall. 

Det är svårt att iaktta några betydande sociala skillnader när det gäl
ler de minskande barnkullarna. Dock kommer nedgången inom socialgrupp 
3 något senare än inom över- och medelklassen.Det vi ser är sannolikt en 
medveten barnbegränsning med start omkring 1900 bland alla sociala skikt. 

Vi har här rätt att tala om gemensamma sociala gränsöverskridande familje

strategier. Bland paren som fick ett barn, eller inte alls fick några barn, kan 

man generellt säga att de sociala grupperna är representerade utifrån sin andel 
av totalpopulationen. Ett undantag är dock Sundsvall som 1900-09 har en 
kraftig överrepresentation av socialgrupp 2 bland dem som inte får några 
barn, 40 procent av dem som inte får barn tillhörde den gruppen. Yrkes
mässigt handlar det i det fallet om män med titlar som har med handel och 
kontorssysslor att göra. Under 1930-talet finns en överrepresentation av det vi 
kallar socialgrupp 2 både bland dem utan barn och dem med endast ett barn, 
både i Linköping och Sundsvall. Ar det inom medelklassen vi i första hand 
finner den avsiktligt valda barnlösheten? 

Om vi "pressar" resultaten från tabellen med medeltal för barnantal skulle 
vi kunna slå fast att Sundsvall kännetecknas av flera barn per familj under 
1840- och 1870-talen än Linköping. (1870-talets giftermålsboom i Sundsvall 
har också avsatt spår i barnantalet.) När det gäller socialgrupper kan sägas 
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att socialgrupp 2, som tidigare liknat socialgrupp 1 i sitt beteende vad avser 

giftermålsålder, när det gäller barnantal snarare närmat sig underklassen. 

En annan variabel som vi specialstuderar är i vilken takt familjerna expande
rade eller annorlunda uttryckt: hur långa intervallen mellan barnen var. Fick 
man flera barn snabbt för att sedan upphöra med barnafödande eller kom 
barnen lite pö om pö och när slutade kvinnorna att föda barn? Här analyseras 
den tid som förflöt mellan barnen. Vi börjar med att studera förekomsten av 
föräktenskapliga barn i våra kohorter. I studien avser procentsatserna andelen 
av de par som fick barn. De par som inte fick barn har räknats bort och där

med försvunnit från våra kohorter. 
Inom gruppen föräktenskapliga fanns barn där fadern inte tog sitt ansvar, 

men i vår undersökning rör det sig om par som sedan gifte sig, ofta så kallade 
trolovningsbarn. Det tål att påpekas att gruppen utomäktenskapliga barn i 
städerna ökade över tid under vår undersökningsperiod. Detta är känt från 
många studier och gällde följaktligen miljöer som Linköping och Sundsvall, 
därför berör vi inte här detta faktum vidare. I figurerna lOa-c redovisar vi 
hur det första barnet kom i förhållande till vigseln. Härefter studeras inter
vallen mellan barn ett och barn två respektive mellan barn två och tre. För 
att tydligare se mönster och skillnader har vi även här delat upp kohorterna 

i socialgrupper. 

Figur 10 a. Första barnet fött före giftermålet. 1840-1930-talen i Linköping och Sunds
vall. Procent av medlemmarna i giftermålskohorter. Socialgrupp I. 
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Figur 10 b. Första barnet fött före giftermålet. 1840-1930-talen i Linköping och Sunds
vall Procent av medlemmarna i giftermålskohorter. Socialgrupp II. 
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Figur 10 c. Första barnet fótt före giftermålet. 1840-1930-talen i Linköping och Sunds
vall. Procent av medlemmarna i giftermålskohorter. Socialgrupp III. 

7̂1 A V: 

• 

• Linköping 

• Sundsvall 

1840-1849 1870-1879 1900-1909 1930-1939 

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet; Församlingsböcker för Linköping och 
Sundsvall. 

I figur 10 a-c redovisas förekomsten av utomäktenskapliga barn i gifter
målskohorterna. Som vi tidigare kommenterat ökade andelen barn födda före 
äktenskapet och utomäktenskapliga barn var vanligare i socialgrupp 3 än i 
de andra socialgrupperna. I våra kohorter var beteendet att föda barn före 
äktenskapet något vanligare i Sundsvall än i Linköping. Här framträder ett 
par toppar som bryter mönstren, socialgrupp 1 på 1870-talet i Linköping och 
socialgrupp 2 på 1840-talet. Dessa avvikelser beror nog på att vi har små tal i 

socialgrupp 1 och att slumpen har spelat oss ett spratt. Det är ändå intressant 
att notera att utomäktenskapligt födda barn (men legaliserade före vigseln) 
förekom även inom socialgrupp 1. 
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När det gäller socialgrupp 3 har vi två faktorer som varit betydelsefulla för 
förekomsten av föräktenskapliga barn. Den ena är den folkliga traditionen, 
som kyrkan på olika sätt och under lång tid försökte komma tillrätta med, att 
trolovningen innebar en rätt att inleda den sexuella relationen. Med tanke på 
sexualitetens drivkraft hos mänskligheten är det förvånande att människor 
som varit förmögna att sätta barn till världen inte gjorde det i större grad 
än de gjorde, utan väntade ett tiotal år tills de ekonomiska och moraliska 
gränserna gjorde det möjligt. Den andra faktorn värd att observera är se
kulariseringen som här betydde att kyrkans inflytande över individernas liv 
minskade. Denna process hade påbörjats redan under den tidigare halvan av 
undersökningsperioden, sköt fart under perioden 1900-09 och pågår allt

jämt. 
Studien avser även att analysera den fortsatta familjebildningen och det är 

de par som fick flera barn som återfinnes i de kommande delstudierna. Här 
presenterar vi först medelvärdet för tidsrelationen mellan vigseln och första 
barnet (tabell Ila). Trots att andelen barn före äktenskapet ökade så påver
kades inte medeltalen för vår tidsrelation nedåt. Tvärtom ökade intervallet, 
och ganska mycket i socialgrupp 2. En annan iakttagelse är hur snabbt social

grupp 3 får barn i Sundsvall under Klondyke-perioden 1870-1900. 

Tabell Ila. Antal år mellan gifiermålet och det första barnets födelse i Linköping och 
Sundsvall 1840-4% 1870-79, 1900-09 och 1930-39. Medelvärde. 

1840-49 1870-79 1900-09 1930-39 
Soc I 
Linköping 1,1 0,5 1,4 0,8 
Sundsvall 1,3 1,2 1,5 2,2 
Soc II 
Linköping 0,5 1,3 0,8 2,9 
Sundsvall 0,8 1,1 0,9 2,5 
Soc III 
Linköping 0,7 1,1 0,8 1,5 
Sundsvall 1,3 0,3 0,3 1,5 
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Tabell 11 b. Antal år mellan det firsta och det andra barnets födelse i Linköping och 
Sundsvall 1840-49, 1870-79, 1900-09 och 1930-39. Medelvärde. 

1840-49 1870-79 1900-09 1930-39 
Soc I 
Linköping 2,3 2,3 2,9 3,5 
Sundsvall 3,1 1,7 2,0 4,1 

Soc II 
Linköping 2,1 2,3 2,6 4,8 
Sundsvall 2,6 2,0 3,0 5,0 

Soc III 
Linköping 2,6 2,7 2,8 4,5 
Sundsvall 3,0 2,0 1,9 5,5 

Tabell lic. Antal år mellan det andra och det tredje barnets födelse i Linköping och 
Sundsvag 1840-49, 1870-79, 1900-09 och 1930-39. Medelvärde. 

1840-49 1870-79 1900-09 1930-39 
Soc I 
Linköping 2,5 2,6 2,7 2,2 
Sundsvall 1,7 2,4 2,0 3,4 

Soc II 
Linköping 2,7 2,6 3,0 4,9 
Sundsvall 6,9 2,2 3,6 4,1 

Soc III 
Linköping 2,9 2,5 2,9 5,0 
Sundsvall 3,2 2,1 2,5 4,4 

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet; Församlingsböcker för Linköping och 
Sundsvall. 

Intervallen mellan barnen är vad vi har att stödja oss på när vi vill diskute
ra om barnbegränsning förekom. Nu granskar vi intervallet mellan första och 
andra barnet (tabell 11b) Den långsiktiga tendensen är längre intervall mellan 
barnen och alldeles klart har vi att göra med barnbegränsning under 1930-
talet, men processen hade inletts redan tidigare, under perioden 1900-09. 
Sundsvall utmärker sig igen, nu med tätt intervall till det andra barnet, under 
1870-talet och 1900-09. Om barnen kommer med längre intervall än 2,5-3 
år brukar demografin misstänka förekomsten av barnbegränsning. 1930-talet 
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som den tid då preventivmedel blir allmänna bekräftas av flera studier, som 

till exempel Hans Christian Johansens studie om fertilitetsnedgången i hans 
monografi om dansk befolkningshistoria. Här skriver han: "knowledge of 
conceptions did exist, but it is most likely that it was not until the 1920s and 

1930s that they were used by large proportion of the population."197 Johansen 
konstaterar att fertilitetsminskningen var tydligast i urbana miljöer och hos 

högre samhällsskikt. I våra studier ser vi en tydlig "spacing" på 1930-talet och 
denna är mest framträdande hos de båda lägre socialgrupperna. Vi återkom
mer strax till frågan om barnbegränsning i våra miljöer. 

Skillnaden mellan städerna är liten även när det gäller den långsiktiga 
utvecklingen av intervallet mellan barn två och tre (tabell lic). Människorna 
valde att förlänga perioden mellan barnen. Den sociala faktorn tycks vara 
viktigast. Överklassen förändrar inte sina mönster lika mycket som de andra 
klasserna. 

Kvinnans ålder vid sista barnets födelse 

Nu går vi över till att studera "stopping", födandets bortre parentes, d.v.s. 
vid vilken ålder kvinnorna valde att sluta föda barn. Jämfört med 1800-tals-
siffrorna visar 1900-talsmaterialet att kvinnorna i allmänhet tidigarelagt sitt 
sista barn (tabell 12). 

Sundsvallsfamilj vid tiden för första världskriget. Foto: N.G. Nilsson. Sundsvalls 
Tidnings Arkiv. 
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Tabell 12. Kvinnans ålder i Linköping och Sundsvall vidfödelsen av det sista rapporterade 
barnet, 1840—49], 1870—79, 1900—09 och 1930—39. Medelvärden. 

1840-49 1870-79 1900-09 1930-39 
Soc I 
Linköping 32,2 32,6 31,2 35,1 
Sundsvall 36,7 32,2 32,6 36,1 

Soc II 
Linköping 33,5 37,6 32,9 34,6 
Sundsvall 36,8 33,8 34,3 36,2 

Soc III 
Linköping 37,5 38,4 32,0 32,7 
Sundsvall 39,5 35,1 32,7 35,3 

Tot: 
Linköping 35,7 38,1 32,1 33,1 
Sundsvall 38,5 34,8 33,1 35,6 

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet; Församlingsböcker för Linköping och 
Sundsvall. 

Ett annat sätt att uttrycka det som vi har studerat i det här avsnittet är att 
beräkna tidsspannet, det vill säga under vilken tid kvinnorna föder sina barn, 
den så kallade durationen. Med i vår studie är förstås endast de kohortmed
lemmar som fick barn. Viktiga variabler i sammanhanget är när man bör
jade föda barn, vilket hänger ihop med giftermålsåldern samt när man valde 
att inte längre föda fler barn. Durationen i båda städerna minskade kraftigt 
över tid, särskilt i Sundsvall där barnafödandet pågick påfallande länge under 
1840-talet (tabell 13). Vidare finns en tendens till uppgång i duration under 

1930-talet i förhållande till talen vid 1900-talets absoluta början. Det ser vi 
också i tabell 12 där mödrarnas ålder vid sista barnet ökat något. 

Tabell 13. Durationen hos mödrarna i Linköping och Sundsvall 1840-1930-talen. 

Duration 1840-49 1870-79 1900-09 1930-39 

Linköping 9,1 9,8 6,7 7,2 
Sundsvall 12,9 9,9 7,6 8,4 

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet. 

Som vi kan se var båda begreppen "spacing" och "stopping" verksamma i 
våra stadsmiljöer. En tendens till längre intervall mellan barnen märks alltså 
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Badutflykt i Sundsvall 1934. Foto: Nils A. Wide. Privat ägo. 

redan 1900-09 och denna är mycket tydlig 1930—39. När det gäller "stop-
ping" var denna teknik tydlig redan 1900—09. Detta gällde både i Linköping 
och i Sundsvall. Vid samma tid kan man också se att den period kvinnan 
födde barn, den så kallade durationen, minskade. När vi punktstuderar den 

ekonomiska elitens familjemönster i våra städer får vi tydliga resultat både 
när det gäller minskande barnatal och en tidigarelagd "stopping", omkring 
sekelskiftet 1900. 

Fertilitetstransition och födelsekontroll 

Det strukturella brottet i den äktenskapliga fruktsamheten i svensk stadsmil
jö inleddes, som nämnts, tidigast i Stockholm på 1870-talet. Fertilitetstransi-
tionen i våra bägge städer har, i jämförelse med Stockholms, varit fördröjd ett 
20-tal år. Det är egentligen endast bland gifta barnaföderskor över 40 år och 
mellan 25-29 som vi kan iakttaga ansatser till en svag nedgång i fruktsam

het i början av 1890-talet vilket för Sundsvalls del klart framgår av följande 
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tablå över den äktenskapliga fruktsamheten femårsperioderna 1886—90 och 
1891-95 bland dessa mödragrupper.198 

År Mödrarnas ålder 
20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 

1886 -90 498,5 386,7 307,2 221,4 118,6 13,4 
1891--95 519,9 357,0 307,2 234,2 114,4 10.2 

Efter sekelskiftet 1900 blev fertilitetsnedgången i samtliga socialgrupper 
mycket tydlig och når en kulmen på 1930-talet då vi ju också fick en stor 
grupp helt barnlösa äktenskap. Familjeplanering, i form av både "spacing" 
och "stopping" blev vanlig. De sociala skillnaderna är svårtolkade och mönst

ren långt ifrån entydiga. När väl familjeplaneringen slagit igenom tycks den 
ha gjort det ungefär samtidigt i alla sociala skikt. 

Varför började man att tillämpa familjeplanering? En del forskare har pe
kat på demografiska samband som att när spädbarns- och barnadödligheten 
drastiskt sjönk och fler barn överlevde till vuxen ålder så var det inte längre 

nödvändigt med så många barn. Strukturella förklaringar som industriali
sering och urbanisering har varit mycket vanliga. Strukturellt betingad är 
också den förklaring, som vissa forskare fört fram, nämligen att trångbodd
heten i de växande städerna i kombination med ett ökat behov av en privat 

familjesfär lett till mindre familjer. Andra, bland annat inom den engelska 
oral history-forskningen, har lyft fram ändrade maktrelationer i äktenskapen 
och nya prioriteringar hos familjerna. Under mellankrigstiden skall äktenska
pen ha kännetecknats av en sakta stigande jämlikhet mellan kontrahenterna 
och man har gemensamt börjat diskutera hur många barn man skall ha och 
kvinnans synpunkter skall ha spelat en växande roll vid dessa överväganden. 
Barnens skolutbildning skall också ha prioriterats mer framför tidigt utträde i 
arbetslivet, vilket skulle ha varit ett viktigt incitament till aktiv familjeplane
ring. Samtidigt har det växande konsumtionssamhället erbjudit andra priori
teringar än barn för de nybildade familjerna under mellankrigstiden. Ett sine 
qua non bakom alla dessa förklaringar är att kännedomen om och tillgången 
till födelsekontrollerande metoder ökat i samhället under 1900-talets första 
årtionden, något som vi närmast skall se på först på ett nationellt plan och 
sedan i våra lokala stadsmiljöer. 

På en samhällelig nivå känner vi, främst genom Hjördis Levins forskning, 
till att den nymalthusianska propagandan för födelsekontroll var vida spridd 
vid början av 1900-talet.199 Statsvetaren Pontus Fahlbeck, också sociolog och 
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statistiker, skrev redan 1902 att "nymalthusianismen är tvåbarnssystemet satt 
i teori /.../. Detta system ligger /.../ i luften för närvarande. Ty det gömmer 
sig uti varje långt hunnen civilisation såsom masken uti rosen."200 

Nymalthusianismen som rörelse återgår på The Malthusian League, som 
bildades i London 1877 och introducerades i Sverige av nationalekonomen 
och befolkningsteoretikern Knut Wicksell.201 Större spridning fick den ny-

malthusianska propagandan för användande av preventivmedel genom agi
tatorn Hinke Bergegrens föredrag runt om i landet och genom hans kända 
broschyr Kärlek utan barn (1910). Broschyren ledde redan följande år till Lex 

Hinke, som förbjöd propaganda och reklam för preventivmedel, däremot inte 

försäljning, en lag som upphävdes först 1938. Lagen kringgicks emellertid på 
olika sätt. "Hygienartiklar" sändes mot postförskott och "med full diskre
tion". I städernas sjukvårdsaffärer fanns kondomer att köpa på 1930-talet. 

Innan den moderna preventivtekniken med kondomer, pessar och senare 
p-piller slog igenom fanns det i huvudsak fyra sätt att förhindra oönskad 
graviditet: avhållsamhet, avbrutet samlag, rytmmetoden, dvs. utnyttjandet 
av kvinnans säkra perioder, och något senare användandet av kemiska med
el. Även aborter förekom men mörkertalen kan här vara höga.202 Först från 
1939 har Medicinalstyrelsen uppgifter om antalet legala aborter i Sverige. Så 
sent som 1946 tilläts aborter på socialmedicinska indikationer. Den tidigare 
nämnde familjehistorikern Edward Shorter anser, dock på osäkra grunder, att 

mödradödligheten ända fram till första världskriget varit betydligt högre än 
vad de officiella talen anger eftersom abortdödligheten av sociala sekretesskäl 
dolts under andra dödsorsaksbeteckningar. Att graviditeter avbrutits genom 
aborter i våra bägge städer, liksom i hela den svenska stadsmiljön, under mel
lankrigstiden är helt klart. Medicinalstyrelsen räknade 1930 med att vart 
tionde havandeskap gick till abort. Särskilt i de större städerna ansåg man att 
fosterfördrivningen nått mycket stor utbredning. 

Kondomer var dyra och dessutom svåra att komma åt vid tiden för utgi
vandet av Bergegrens broschyr. Först på 1930-talet har de kommit mer all
mänt i bruk, något vi strax återkommer till. Försäljningen var då tämligen 
allmän i städerna och vi vet att män från den norrländska landsbygden reste 
in till närmast närliggande stad och köpte kondomer, om man nu inte diskret 
beställde dem mot postförskott som tidigare nämnts.203 Vilka metoder har 
då använts? Frivillig avhållsamhet har varit en metod men betydligt vanligare 
har det varit med avbrutet samlag, coitus interruptus, en i och för sig vansklig 

metod, som kan vara psykiskt påfrestande för bägge parter. Det kan ha sitt 
intresse att se vilka metoder, som rekommenderades i en av de tidigaste och 
mest spridda sexualupplysningsskrifterna i Sverige under 1920-talet nämligen 
Marie Stopes Äkta makar. En fysisk och psykiskt rådgivare, som 1924 utgavs av 
Hälsovännens Förlagsexpedition i sin tredje upplaga.204 Den första engelska 
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upplagan, Married Love, utkom 1918 och 1921 hade redan nionde upplagan, 
som låg till grund för den svenska översättningen, tryckts och översättningar 
gjorts till ett flertal europeiska språk. 

Marie Stopes (1880-1958) var doktor i paleobotanik och Englands kan

ske mest kände sexualupplysare under 1900-talets första hälft. 1921 grundade 
hon tillsammans med sin andre make the Mothers' Clinic for Birth Control. 

Som sexualupplysare var Stopes en pionjär eftersom hon öppet diskuterade 
födelsekontroll inom äktenskapet och redan 1936 tog upp frågan om man
nens övergångsålder.205 Hennes här granskade skrift ger också ett för sin tid 
avancerat intryck genom att den ser så positivt på kvinnans sexualitet och 
behov av förspel. Lämplig samlagsfrekvens, samlagsställningar och andra ti
digare tabubelagda områden diskuteras också förhållandevis utförligt. Det 
bör dock noteras att Stopes skrift vände sig till gifta par. Om föräktenskaplig 
sexuell samlevnad skrev hon överhuvudtaget ingenting. 

Enligt Stopes regleras könsumgänget inom äktenskapet på bästa sätt om 
makarna under tre eller fyra dagar har upprepade samlag åtföljda av en period 
med avhållsamhet på omkring tio dagar "såvida icke någon starkare yttre 
stimulus skulle väcka en ömsesidig åtrå" som hon uttrycker det.206 Minst två 
år bör förflyta mellan nedkomsterna. För att förhindra oönskad graviditet re
kommenderar Stopes, väl medveten om metodens osäkerhet, inte coitus inter

ruptus. "Den lämpliga, vetenskapliga metoden att kontrollera havandeskap" 
består istället i att förhindra att mannens spermatozoer når det obefruktade 
ägget.207 Stopes rekommenderar en svag syra som vinättika uppblandad med 
vatten eller en kininlösning. En mängd andra kemikalier finns också att till
gå för vilket hon redogör närmare för i en särskild liten volym betitlad Wise 
Parenthood. 

Däremot nämner Stopes ingenting om kondomer och det beror på att 
kondomen vid första världskrigets slut hade ringa spridning. Rågummikon-
domer hade börjat att tillverkas i slutet av 1800-talet. Ett allmänt och både 
i Amerika och Europa spritt preventivmedel blev emellertid kondomen först 
sedan den i USA på 1930-talet tillverkats av tunt latexgummi. Det bör också 
noteras att Stopes diskussion om födelsekontroll inte förs i ett eget kapitel i 
den elva kapitel långa boken eller ens under en särskild egen rubrik. Ännu i 
början på mellankrigstiden måste tydligen kontraceptiva metoder presenteras 
med viss diskretion. 

Aktiv födelsekontroll var allmänt utbredd i våra städer på 1930-talet och 
även tidigare. Den har utövats särskilt rigoröst inom den ganska stora grupp 
familjer, som var helt barnlösa i våra 30-talskohorter. Trots vad Stopes säger 
så torde coitus interruptus, i viss kombination med avhållsamhet och kän
nedom om kvinnans "säkra perioder", ha varit den mest vanliga metoden att 
förhindra oönskad graviditet. Metoderna har under 1920-talet kompletterats 
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med kemiska medel och från 1930-talets senare del har tekniska medel i form 
av kondomer sannolikt varit det mest använda preventivmedlet.208 Oerhört 
stor betydelse har propagandan för födelsekontroll spelat och vars former vi 
närmast skall titta på. 

Stopes bok, liksom annan sexualupplysningslitteratur, har sålts i landets 
boklådor. Vi vet med säkerhet att den sålts i Sundsvalls största bokhandel, 

Sunessons Bokhandel. 1932 började studentföreningen Clarté att utge Popu

lär tidskrift för sexuell upplysning. På goda grunder kan man anta att den äk
tenskapsrådgivande litteraturen i första hand köpts av medel- och överklassen 
och i mindre utsträckning nått läsare inom arbetarklassen. Ambitionen att 
även nå denna hade däremot Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU), 
som bildades 1933 av eldsjälen inom 1900-talets svenska sexualupplysning, 
Elise Ottesen-Jensen (1886-1973). 1936 bildades i Sundsvall en lokalavdel

ning av RFSU. 
Men den nymalthusianska propagandan för födelsekontroll hade också 

andra spridningsvägar. Just informationsspridningen från kvinna till kvinna 

har varit viktig. Som Ebba Witt-Brattström visar i sin doktorsavhandling om 
Moa Martinssons författarskap så lyfter Moa redan i sina tidigaste romaner 
fram den kvinnliga sexualiteten.209 Befolkningsfrågan, och tyvärr också vissa 

Sundsvalls Tidnings Borgerlig familj i Sundsvall på 1910-talet. Foto: N.G. Nilsson. 
Arkiv. 
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mindre trevliga rashygieniska resonemang, skymtar tidigt hos Moa. Hennes 
arbetarkvinnor i Norrköping på 1920-talet deltar i debatten om barnbegräns

ning och sexuella frågor diskuteras öppet på fabriksgolvet. 
Om vi så vänder oss till vår lokala nivå och hämtar exempel från Sundsvall 

så mottogs de nymalthusianska idéerna här tidigt både inom den borgerliga 

offentligheten och inom vida segment av arbetarklassen. Hinke Bergegren 
höll 1910 föredrag i Sundsvall om "kärlek utan barn" och flera socialdemo
kratiska kvinnoklubbar i distriktet diskuterade samma år födelsekontroll. 

Som särskilt Hjördis Levin utrett så var det emellertid författarinnan 

Frida Stéenhoff (1865-1945), gift med den tidigare nämnde stadsläkaren i 
Sundsvall Gotthilf Stéenhoff, som kan sägas ha initierat den offentliga pro
pagandan för födelsekontroll vid sekelskiftet.210 Hon var den första kvinnan 
i Sverige som vid ett offentligt möte talade om födelsekontroll. På inbjudan av 

Sällskapet för yttrandefrihet, där bland annat Hinke Bergegren och Anna och 
Carl Lindhagen var medlemmar, talade Stéenhoff i oktober 1905 i Folkets 

Hus i Stockholm om det inhumana i att föda oönskade barn. Föredraget bar 
titeln Humanitet och barnalstring och trycktes samma år i 23 000 exemplar, 

en för sin tid mycket stor upplaga. 
1908 gav Stéenhoff ut broschyren Penningen och kärleken i vilken hon 

kritiserade den gängse familjetypen där hustrun var ekonomiskt beroende 
av mannen. 1912 bildade hon Svenska föreningen för moderskydd och sexualre-

form, som kan sägas vara en fortsättning på Bergegrens Sällskapet för huma

nitär barnalstring I stadgarna inskrevs bland annat att sällskapet skulle verka 

för en sundare åskådning i sexualfrågor.211 Det upphörde 1916. 
Frida Stéenhoff hade redan 1896, under signaturen Harold Gote, väckt 

stor uppståndelse med sin pjäs Lejonets unge. Nutidsskildring i fyra akter, som 
uppfördes på Sundsvalls teater och som följande år gavs ut på Wahlström och 
Widstrands förlag.212 Stéenhoff pläderar här för kärlek även utanför äkten
skapet och vänder sig mot den oscarianska dubbelmoralen och förkastan
det av den ogifta modern. Högertidningen Sundsvalls-Posten var inte nådig i 
sin fördömande kritik: "dramat är en brandfackla slungad mot äktenskapets 
helgd; det är ett predikande av köttets emancipation, ett dristigt, på hänsyn 

blottat predikande".213 

Att Frida Stéenhoff var sin tids främsta feministiske teoretiker är, som 
Nordin Hennel betonar, helt uppenbart. Hon var själv den första att mynta 
begreppet feminism i föredraget Feminismens moral hållet inför arbeterskor i 
Sundsvall 1903. Följande år talade hon inför Sundsvalls rösträttsförening om 
Den reglementeradeprostitutionen. Hon tog här parti för de prostituerade och 
krävde även att männen/kunderna skulle undergå läkarkontroller. Prostitu
tionen var vid tiden för föredragets hållande ganska omfattande i Sundsvall 
och Stéenhoffs man, förste stadsläkaren, kunde informera sin hustru om de 
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veneriska sjukdomarnas utbredning i staden.214 Men, som Nordin Hennel 

påpekat, så bekymrade sig Stéenhoff även om de ogifta överklassflickorna, 
"de prostituerades negation och antites" och varav det fanns ganska många 
i Stéenhoffs egen sociala omgivning i Sundsvall. Även de sågs som offer för 
den rådande könsmoralens tyranni. I romanen Öknen, utgiven samma år som 
föredraget om prostitutionen hölls, talar Stéenhoff om "askesens slafvinnor, 
hvilka kunna vara lika beklagansvärda som vällustens".215 

1908 gjorde Frida Sténhoff ett av sina sista framträdanden i Sundsvall. 
Det skedde på inbjudan av den 1907 bildade socialdemokratiska kvinnoklub
ben i staden. Ämnet var Penningen och kärleken. Stéenhoff pläderade ånyo för 
den fria kärleken och jämställdhet på alla plan mellan män och kvinnor.216 

Vid l:a majdemonstrationen 1908 utbringades leverop för Stéenhoff när tåget 
passerade hennes port på Storgatan. 

Att Frida Stéenhoff introducerade feminismen i Sverige var ingen tillfäl
lighet. Som Nordin Hennel påpekat så finns det en tydlig frändskap mellan 
Stéenhoff och den radikala tyska feminismen vid sekelskiftet. Det gäller den 
livsbejakande sexualmoralen där dygd aldrig var identisk med avhållsamhet 
och där kvinnans självförverkligande både som mor och yrkesarbetande be

tonades och där slutligen könstillhörigheten överordnades klasstillhörighe
ten.217 

Inom arbetarrörelsen underordnades könsfrågorna länge klassfrågorna. 
Det är emellertid intressant att se hur den socialdemokratiska kvinnorörelsen 
i Sundsvall och det omkringliggande industridistriktet redan 1910 kombine
rade traditionella klassaspekter på samhällets orättvisor med könsrelaterade 
nymalthusianska argument i ett upprop i samband med l:a majdemonstratio
nen detta år. Uppropet riktades till statsminister Arvid Lindman och riksda
gen av "kvinnor i Sundsvall med omnejd samlade till ett möte den 1 maj" och 
utformades som ett ultimatum. Man vände sig mot klasslagar, höga import
tullar, import av galizisk arbetskraft och "den långa och svåra excercisen för 
våra unga söner". Om inte bördorna lättades, fortsatte man, "hafva vi beslutat 
att icke föda några barn och, att inte minst utbreda läran om barnbegräns
ning till millioner fattiga svenska kvinnor".218 Hinke Bergegrens och Frida 
Stéenhoffs föredrag och broschyrer fick här tydliga politiska uttryck.219 

En genomgång av den socialdemokratiska kvinnoklubbens i Sundsvall 
protokoll 1910-1940 visar att sexualhygieniska frågor och moderskapsfrågor 
diskuterades med jämna mellanrum men särskilt livligt i början av 1930-ta-
let 220 1912 inbjöds den nu från Sundsvall avflyttade Frida Stéenhoff att hålla 
två föredrag i klubbens regi men några svar på dessa inbjudningar tycks inte 
ha kommit från författarinnan. Frågor om bättre vård för barnsängskvinnor 
diskuterades 1915 och 1918 diskuterades den nya lagstiftningen om utomäk-
tenskapliga barn. Barnavårdsfrågor diskuterades 1922. Flera föredrag under 
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1920-talet ägnades åt Ellen Key. 1933 pläderades i ett föredrag för "sexu-

alhygienisk upplysning i hem och skola". Samma år rekvirerades ett antal 
exemplar av broschyren "Moderskapsskydd" och klubben sökte nu samarbete 
"med närliggande kvinnoklubbar för att om möjligt anordna en föreläsning 
i sexualhygien". 1934 höll en "doktor Berggren" föredrag om "sexuell hy
gien". Centralt från kvinnoförbundets ledning i Stockholm utsända cirkulär i 

"sexuell upplysning" spreds 1935. 1936 kom en uppmaning till klubben från 

Stockholms Tidningsbudsfackförening att ta upp "rätt till abort på medicin
ska och sociala skäl" till diskussion. 

Vi kan alltså sammanfattningsvis konstatera att frågor om födelsekon
troll diskuterades redan omkring 1910 inom den borgerliga offentligheten i 
Sundsvall men också inom den tidiga lokala arbetarrörelsen. Den livliga pro
pagandan för födelsekontroll under 1930-talets första år var alltså ingen ny 
företeelse. Den kunskapsmässiga grunden för fertilitetstransitionen var lagd 
långt tidigare. 

Den ekonomisk-politiska elitens familjemönster 

I detta avsnitt skall vi studera fertilitetstransition och familjestrategier inom 
en utpräglad urban elitgrupp under industrialiseringsskedet. Den grupp, som 
sätts under luppen är, den ekonomisk-politiska eliten i Sundsvalls stadsfull
mäktige 1862-1921. 

Efter det första giltiga stadsfullmäktigevalet i Sundsvall den 30 juni 1863 
fick församlingen en starkt storborgerlig prägel. Inte bara den framväxande 
stadsarbetarklassen utan också de gamla borgerliga societeterna blev nästan 
helt orepresenterade. Nio grosshandlare och tre fabrikörer invaldes. Däremot 
endast två vanliga handlande och endast en fiskare. 

I sin memoarbok Allt var rött, som delvis handlar om journaliståren på 
tidningen Nya Samhället 1909-15, skriver Ture Nerman att Sundsvall "fick 
sin prägel av i stort sett tre samhällsgrupper: en överklass av sågverkspatricier-
direktörer och disponenter-jämte bankdirektörer, storhandlare, ämbetsmän, 
läkare och jämlikar, en medelklass av mindre affärsmän och anställda och sist 
en underklass av arbetare /.. ,/".221 Som redan antytts låg den politiska mak
ten under den graderade rösträttens tid väl förankrad hos den förstnämnda 
gruppen. Tabell 14 visar den sociala sammansättningen av stadsfullmäktige i 
Sundsvall 1863—1921. I tabellen redovisas också fädernas yrken. I detta sam
manhang har Harvardskolans yrkesklassificering använts. 
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Tabell 14. Yrkesgrupper i Sundsvalls stadsfullmäktige 1863—1921. 

Ia Ib IIa IIb III IV Va Vb 

E g e t  y r k e  5 9  6 1  3 0  2 1  1 9 - -
Faders yrke 16 33 38 31 40 12 6 6 

Kommentar: 
Ia = Storföretagare 
Ib = Högre tjänstemän, akademiker 
Ila = Småföretagare inom industri och handel, hantverkare med mästartitel 

IIb = Lägre tjänstemän, affärsanställda, arbetsledare 
III = Bönder, brukare, arrendatorer 
IV = Hantverkare utan mästartitel, kvalificerade yrkesarbetare 
Va = Okvalificerade arbetare inom industri och stadsnäring 
Vb = Jordbruksarbetare, anställda inom husligt arbete 

Källa: Bernhard Löfgren. Sundsvalls historia del IV. Porträttgalleri omfattande Stadsfull
mäktige och Stadsfullmäktiges Sekreterare samt Magistrat för tiden 1863-1921. Uppsala 

1921; Persson 1994. 

120 (65,9 procent) av de 182 stadsfullmäktigeledamöterna har varit stor

företagare eller högre tjänstemän/akademiker. Sundsvalls politiska toppskikt 

rekryterades alltså ur en smal ekonomisk och social elit, som vid sekelskiftet 

1900 bara representerade 5-7 procent av yrkesutövarna, betydligt färre om 
vi räknar med kvinnorna. Grosshandlardominansen i norrlandsmetropolen 

erinrar om Stockholms och Göteborgs. 
En avsevärd del av de ledande stadsfullmäktigeledamöterna kom från väl-

situerade miljöer (27,8 procent av fäderna var storföretagare och högre tjäns
temän), andra var "self made men", som under "gründerperioden" klättrat 
på samhällsstegen. Till den förra kategorin hör grosshandlaren Severin Ax-
ell (1843-92), fil. doktor och sågverksägare, stadsfullmäktiges ordförande 
1890-91.222 Till den senare kategorin hör bondsonen, sedermera rektorn 
och bankdirektören Erik Berggren (1818—97) i mer än 20 år (1863-64 och 
1867-89) stadsfullmäktiges ordförande och grosshandlaren Gustaf Knaust 
(1852-1921), son till en skomakare och stadsfullmäktiges ordförande 1911-

20.223 

Bland akademikerna utgjorde läkarna och läroverkslärarna en viktig 
grupp. Här kan nämnas l:e stadsläkaren Carl Otto Elfström (1862-1923), 

kyrkoherdeson från Selånger utanför Sundsvall och mångårig ordförande 
i hälsovårdsnämnden och läroverksadjunkten och rektorn August Bystedt 
(1848-1902), hemmansägarson från Häggdånger i södra Ångermanland, 
drätselkammarens ordförande 1890-98 och stadsfullmäktiges vice ordfö

rande 1898 till sin död 1902. 
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Inkomsttaxeringslängderna ger en god uppfattning om den plutokratiska 
exklusiviteten hos Sundsvalls stadsfullmäktige. Lars Persson har i en C-upp-
sats jämfört inkomstförhållandena bland samtliga inkomsttagare i Sundsvall 
1890, 1900 och 1910 med stadsfullmäktigegruppens.224 Medelinkomsten för 
samtliga Sundsvallsbor upptagna i taxeringslängderna under de tre åren var 1 
345, 1 440 respektive 1 381 kronor ( siffrorna är deflaterade med levnadskost
nadsindex). Häremot skall ställas medelinkomsten för stadsfullmäktigeleda
möterna under de aktuella åren: 15218, 10994 respektive 10 625 kronor. 

Inga låginkomsttagare och endast ett fåtal medelinkomsttagare satt i stads
fullmäktige. Höginkomsttagarnas (över 10 000 kronor i taxerad inkomst) 
starka ställning i fullmäktige belyses t.ex. av att de utgjorde 54,5 procent av 
ledamöterna 1890 mot en dryg procent av hela stadsbefolkningen. Tydligare 
kan knappast stadsfullmäktiges plutokratiska karaktär åskådliggöras. 

Sundsvalls stadsfullmäktige dominerades helt av inflyttade framgångsrika 
företagare och ämbetsmän. Några gamla politiskt inflytelserika patriciersläk-
ter fanns ej i staden. Av samtliga stadsfullmäktigeledamöter 1863—1921 var 
endast 26 eller 14 procent infödda Sundsvallsbor. Inflyttarnas politiska hege
moni uppmärksammades också av samtiden. Sundsvalls-Posten konstaterade 

t.ex. i juni 1894 att endast en av de dåvarande 33 fullmäktigeledamöterna 
var född i Sundsvall. De inflyttade tar gradvis och resolut över stadsfullmäk
tige. 

Följande tablå visar andelen ledamöter födda i Sundsvall 1863-1921: 

1863 28,0 1900 15,2 
1870 23,1 1910 13,9 
1880 23,3 1921 13,9 
1890 15,2 

Källa: Löfgren 1921 och Persson 1994. 

Stadsfullmäktigeledamöternas geografiska ursprung återspeglar som vän
tat det gängse migrationsmönstret. Om vi ser till den regionala rekryteringen 
av de inflyttade ledamöterna dominerar Västernorrlands län med 29. Därefter 
följer Gävleborgs län (14), Jämtlands län (13) och Stockholms och Skaraborgs 
län (12 vardera). Tre ledamöter har varit utlandsfödda. Den mest namnkun
nige av dessa är Fredrik (Friedrich) Bünsow, patronernas patron och ägare 
till Skönviks sågverk, Sveriges största. Han var född i Kiel och ordförande i 

stadsfullmäktige 1863 samt vice ordförande 1863—73. Biinsows landsman, 
skräddaren Christian Barthel, var född i Holzthaleben, Thüringen och stads
fullmäktig 1877-83. Barthel inflyttade från Köpenhamn till tyska försam
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lingen i Stockholm 1848. Året därpå kom han till Sundsvall där han öppnade 

en mycket populär herrskrädderiaffär. 
Innan vi går in på detaljanalysen av familjedemografin och familjestrate

gierna inom den styrande eliten i Sundsvall skall vi säga några ord om den lo
kala politiska kulturen och det politiskt-ekonomiska nätverket. Inom politisk 
historia och statsvetenskap har man på sistone börjat intressera sig för lokal 
politisk kultur och dolda nätverk.225 Medlemmarna av den styrande politiska 
eliten i Sundsvall före demokratins genombrott var samtidigt nyckelaktörer 
inom bank- och företagsvärlden. Ledande opinionsbildare som högertid
ningen Sundsvalls-Postens chefredaktör från 1898 Herman Sällvin hörde till 
kretsen. Ekonomiska relationer, vänskaps- och släktförhållanden band sam
man det politiska toppskiktet. Ofta träffades man i varandras hem eller på 
W-sex eller i Frimurarlogen. Ludvig Nordström, i romanen Landsorts-bohème 

(1911), byggd på minnen från två journalistår i Sundsvall, och konsthistori
kern Henrik Cornell, son till stadsfullmäktiges ordförande 1898-1911 major 
J.F. Cornell, i memoarboken Ar och människor (1971) har bägge givit en på 
självsyn baserad skildring av detta politiskt-ekonomiska nätverk. 

Grosshandlaren Gustaf Knaust kan ses som en god representant för den 
politiska eliten i Sundsvall. Han var styrelseordförande i Importaktiebolaget 
G. Knaust & Larsson, Sundsvalls Enskilda Bank, Sundsvalls Utskänknings-
bolag, Brandförsäkringsbolaget Norrland, Sundsvalls Sparbank, Västernorr
lands och Jämtlands läns stadshypoteksförening, Wii Elektriska Aktiebolag, 
Sveriges Kolonialvaru-Engrossisters Riksförbund, ordförande i Västernorr
lands och Jämtlands läns Handelskammare och ordförande i Sundsvalls 
Köpmannaförening. Dessa ekonomiskt ledande funktioner förenades med 
uppdragen som landstingsman, som ledamot av Första Kammaren (1908-18) 
och, som nämnts, som ordförande i stadsfullmäktige från 1911 till sin död 

1920. 
Cornell har sökt karakterisera det ledande skiktets "egentliga mentalitet". 

Han skriver: "man skulle lyda den demokratiska anständighetens lagar, sär
skilt i ekonomiska ting. Ty det överdådiga leverne, som framträder så mycket 
i den senare legendfloran om träpatronerna, förekom visserligen men var sett 

med oblida ögon i de stadigare familjerna. Fordringen på ekonomisk stabili

tet och vettighet var i stadens ledande kretsar nästan obönhörlig."226 

Den ekonomiska soliditeten inom den politiska eliten i Sundsvall har ju 
nyss dokumenterats med stor tydlighet. Cornell nämner även det utbredda 
"klientsystemet" inom de ledande familjerna, naturligt i en tid präglad av ett 
diminutivt socialt skyddsnät. Där fanns förvisso också ett ansvarstagande 
och en pliktkänsla gentemot det allmänna, som bland annat tog sig uttryck i 

aktningsvärda donationer. 
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Utmärkande för den administrativt och politiskt styrande eliten var även 
professionalismen och viljan att välja rationella, "moderna" och tekniskt goda 
lösningar på infrastrukturella och andra kommunala frågor. Sundsvalls upp
byggnad efter branden 1888 är givetvis det bästa exemplet härpå. För en 

industriföretagare som Severin Axell och en vattenbyggnadsingenjör som J.F. 
Cornell låg det nära till hands att överföra erfarenheter från de egna special
områdena till stadsfullmäktige. 

Vi övergår så till en analys av fertilitetstransitionen inom Sundsvalls eko
nomisk-politiska elit. Analysen begränsas till toppskiktet av grosshandlare i 

stadsfullmäktige och baseras på Löfgrens genealogier. Två grupper särskiljs: 
grosshandlare som bildade familj före 1865 (13) och grosshandlare som in

gick äktenskap 1890—1905 (12). Endast förstagångsäktenskap och där kvin
nan kan följas till 45 års ålder har medtagits. Resultatet av undersökningen 
redovisas i tabell 15. 

Tabell 15. Giftermålsålder, barnantal och tid för "stopping" bland grossshandlare i Sunds
valls stadsfullmäktige gifta före 1865 (13) respektive 1890-1905 (12). Medelvärden. 

Gifta Giftermålsålder Barnantal "Stopping" 
M K 

"Stopping" 

Före 1865 30,1 26,5 5,2 39,0 
1890-1905 29,3 25,1 2,0 33,7 

Källa: Löfgren 1921. 

Om makteliten i Sundsvall dominerades av storborgerligheten så var den i 
Linköping betydligt mer småborgerlig. Redan före kommunreformen påbörj-
des uppbygget av en drätselkammare i Linköping efter mönster från städer 
som Jönköping, Borås och Örebro. Denna form av tidig kommunstyrelse, 
som inte kom till utan strid, befolkades 1860 av en kopparslagare, en klen

smed, en häradshövding, två rådmän, en löjtnant och en hospitalssyssloman. 

Poängen med en drätselkammare var att skapa möjligheter att ge inflytande 
till grupper som inte hade burskap i staden. När sedan kommunreformen 

slog igenom 1863 hade denna för Linköping speciella organisation (med en 
särskild drätselkammare) spelat ut sin roll. 

I det nya fullmäktige från 1863, som valdes enligt de nya mer demokra
tiska reglerna, fanns följande titlar representerade bland de trettio ledamö
terna: snickare, gelbgjutare, järnhandlare, lektor, regementsauditör, bryggare, 
fabrikör, garverifabrikör, bokhandlare, handlare, regementsläkare, guldsmed, 
kopparslagare, possessionat, byggmästare, lasarettsyssloman, läroverksad
junkt, lasarettsläkare, målare samt smed. Vi ser en stad präglad av detaljhan
del, hantverk och jordbruk. 
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Linköpings historia lät klassificera fullmäktigeledamöternas sociala tillhörig

het i procent enligt följande tablå: 

1863-69 1880-89 1900-09 

Företagare 50 40 43 

Tjänstemän 35 46 48 

Fria yrken 15 12 8 

Arbetare - 2 2 

Som framgår var strukturen påfallande enhetlig över tid, hela tiden före 

rösträttens genombrott. De båda första grupperna hade en dominerande 
ställning. Den stora gruppen tjänstemän förklaras av Linköpings ställning 
som residens- och stifts- och garnisonsstad. Det militära inslaget på ordfö

randeposten i Linköpings fullmäktige är iögonfallande över tid. 
Den egentliga eliten i fullmäktige kom att utkristalliseras i det så kallade 

beredningsutskottet. Här samlades bankdirektören G.R. Westman, stads
fullmäktiges ordförande och hypotekskamreren K.G. Bodin, adjunkt E.G. 
Munck och regementsauditören A.F. Olsson. Olsson var vice ordförande i 
fullmäktige och Munck var ordförande i fattigvårdsstyrelsen. Bodin var ord

förande i både drätselkammaren och sundhetsnämnden. 
Som vi sett var inte de ledande i Linköping av riktigt samma rang som 

kollegerna i Sundsvall, men vi väljer ändå att göra samma jämförelse av gif
termålsålder, barnantal och tid för "stopping" bland fullmäktigeledamöterna 
i Linköping som bland Sundsvalls elit. 

Tabell 16. Gifiermälsålder, barnantal och "stopping" inom fullmäktige i Linköping, gifta 
före 1865 (10) respektive 1890—1900 (10). Medelvärde. 

Gifta Giftermålsålder Barnantal "Stopping" 

M K 

Före 1865 30,6 25,0 4,7 36,9 

1890-1900 31,7 24,4 3,7 32,5 

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet. 

Låt oss nu jämföra förändringen hos de bägge städernas eliter. Först måste 

vi konstatera att det rör sig om små tal i de undersökta grupperna, varför vi 
måste analysera med försiktighet. Giftermålsåldern har sjunkit något i den 
senare undersökningsgruppen i Sundsvall. I Linköping är bilden mer oklar, 
kvinnornas ålder sjönk medan männens höjdes. Däremot kvarstår den bety-
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dande skillnaden i giftermålsålder mellan män och kvinnor i de två "gross-
handlarkohorterna". Den högsta åldersskillnaden mellan kontrahenterna i 
den första gruppen var 20 år och i den senare nio år. Att kvinnan var äldre än 
mannen vid äktenskapets ingående förekom i fyra fall, dvs. inom nästan vart 
tredje äktenskap ingångna före 1865, men i inget fall inom den grosshand-
largrupp, som gifte sig åren kring sekelskiftet 1900. I Linköping förekom 
detta i ett fall under den tidiga perioden. Som ett anmärkningsvärt förhål
lande kan noteras att ingen föräktenskaplig konception ägt rum i något av 
de 45 granskade äktenskapen när vi ser till tiden mellan giftermål och första 
barnets födelse. 

Barnrik Linköpingsfamilj omkring 1920. Foto: Johan Emanuel Thorin. Östergötlands 
länsmuseum. 

Det genomsnittliga barnantalet i den första gruppen i Sundsvall var 5,2 
och tiden för "stopping" var 39 år. Ingen familj hade endast ett barn och 
endast en familj två barn. En familj hade mer än tio barn. Det var gross
handlaren Nils Wikström (1813-1883) och hans hustru Emilie f. Hallström, 

som hade elva barn. Tre barn dog i unga år, medan övriga barn alla blev 
socialt synnerligen väl placerade. Dottern Emilie, född 1838, blev gift med 
en konsul och affärsman i Sundsvall, dottern Hulda, född 1841, gifte sig 
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med en handlande i Sundsvall, sonen Eric Axel, född 1842, blev farmare 
i USA, sonen Ando, född 1844, övertog faderns affärsverksamhet i Sunds
vall och blev grosshandlare och amerikansk konsularagent, sonen Zacharias, 
född 1850, blev också grosshandlare i Sundsvall och portugisisk vicekonsul, 
dottern Svea, född 1851, gifte sig med en överläkare, dottern Wendela, född 
1854, gifte sig med en grosshandlare i Sundsvall och dottern Sally, född 1854, 
var i sitt första äktenskap gift med en fil. doktor, i sitt andra äktenskap med 

en major. 
Fertilitetstransitionen inom grosshandlargruppen i Sundsvall gick snabbt. 

I själva verket var den redan avslutad bland dem som gifte sig 1890-1905. 
Det genomsnittliga antalet barn var två och en- och tvåbarnsfamiljen do
minerar helt. Åtta av de tolv studerade grosshandlarfamiljerna i Sundsvall 

tillhör denna i Sverige nya familjetyp. Utbredd "spacing" var nu vanligt fö
rekommande. Tidpunkten för "stopping" hade nu också kraftigt sänkts, till 
33,7 år. Affärskontakterna med Stockholm och det förhållandet att flera av 

grosshandlarna i den senare undersökningsgruppen antingen var födda i 
Stockholm eller vistats där torde förklara att man snabbt anpassade sig till 
det fertilitetsmönster, som började breda ut sig i huvudstaden. Att den eko
nomisk-politiska eliten i Sundsvall var en pionjärgrupp för tvåbarnsfamiljen i 

Sundsvall är helt uppenbart. 
I Linköping, där eliten var militärer, höga tjänstemän och hantverkare, 

gick inte transitionen lika snabbt som i Sundsvall. Här tillämpades inte "spa
cing", men väl "stopping" - tydligare än i Sundsvall. Medelvärdet för "stop
ping" i Linköping låg på 32,5 år i den senare kohorten, men barnen föddes 
tätare (efter gamla invanda mönster) än i Sundsvall och resultatet blev en 
betydligt lägre reduktion av barnantalet. Under den kortare tid man födde 
barn föddes barnen i genomsnitt med ett intervall på ungefär 1,5 år, vilket 
utesluter utbredd användning av födelsekontroll inom Linköpings elit. 

Sammanfattning 

I varken Linköping eller Sundsvall kan vi se några mer påtagliga samband 
mellan giftermålsfrekvens och giftermålsåldrar och den tidvis explosionsar
tade stadstillväxten under 1800-talets andra hälft. Andelen ogifta i de repro-
duktiva åldrarna kvarstår på en hög nivå och giftermålsåldrarna förblir höga 
även sedan giftermålsfrekvensen stigit under mellankrigstiden. De sociala 
skillnaderna i giftermålsålder var de förväntade med särskilt sena giften inom 
överklassen. Det väntade sambandet mellan industrialisering/urbanisering 
och demografiskt beteende uteblev således. Vissa skillnader mellan de bägge 
städerna föreligger emellertid och kan tillskrivas den tidigare industrialise
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ringen i Sundsvall och stadens speciella arbetsmarknadsstruktur. Andelen 

ogifta män i åldrarna 30-49 år låg sålunda betydligt högre i norrlandsstaden 
omkring 1890 än i östgötastaden och kvinnornas giftermålsålder under det 
industriella genombrottet var klart lägre. 

Djupanalysen av familjebildning och reproduktion i Linköping och 
Sundsvall baserades på våra giftermålskohorter från 1840-talet till och med 
1930-talet, det vill säga under hela den demografiska transitionsperioden. 
Det är viktigt att understryka att endast äktenskap där kvinnan kunnat följas 
hela den fertila perioden medtagits. Omgiften, liksom äktenskap som avbru
tits genom någon av kontrahenternas död innan kvinnan uppnått 45 års ålder 

eller genom skilsmässa, har sålunda exkluderats. Den utomäktenskapliga re
produktionen, en i och för sig intressant tematik, har med denna avgränsning 
således ej blivit föremål för särskild behandling. 

Fertilitetstransitionen i våra bägge städer är något fördröjd i förhållande till 
Stockholms men fullt tydlig i våra giftermålskohorter 1900-09. Nedgången 
skedde nu relativt snabbt och fick fullt genomslag i 30-talskohorterna. Vi får 
alltså efter sekelskiftet 1900 en ganska homogen fertilitetsregim, som talar 
för att medvetna barnbegränsande familjestrategier ganska snart tillämpats 
över hela den sociala skalan. Vår inledande hypotes bekräftas således i detta 
avseende. En pionjärroll har tydligen grosshandlargruppen i Sundsvall med 
sin starka stockholmsrekrytering intagit medan den sociala eliten i Linköping 
uppvisar en viss fördröjning i fertilitetsfallet. 

Tolkningen av hur "spacing" respektive "stopping" tillämpats är inte alltid 
helt lätt och vissa motsägande tendenser kan iakttas i våra kohorter. Några re
sultat framstår som särskilt viktiga att markera. Den utökade intervallen mel
lan andra och tredje barnets födelse redan i våra giftermålskohorter 1900-09 
avslöjar en tidig "spacing" i alla socialgrupper. I 1930-talskohorterna är tids
intervallerna mellan första och andra barnet liksom mellan andra och tredje 
barnet mycket utsträckta i alla skikt. Intervallen mellan giftermål och första 
barnets födelse är också avsevärt förlängd särskilt inom medelklassen. Barn
begränsning har överlag tillämpats. 

Coitus interruptus och utnyttjandet av kvinnans säkra perioder torde ha 
varit den mest vanliga preventiva metoden före 1930-talet då latexkondo-
mer började att användas. Medveten avhållsamhet, särskilt betydelsefull un
der fertilitetsfallet i England enligt Szreter, liksom användandet av kemiska 
medel för att förhindra befruktning torde också ha förekommit, ovisst dock 
i vilken utsträckning. Ett helt säkerställt resultat är vidare den förhållandevis 
utbredda barnlösheten bland par, som gifte sig på 1930-talet. 

Fertilitetsfallet i våra bägge städer och den relativt snabba övergången till 
små familjer skall ses mot bakgrund av informationsspridningen i stadsmil
jön. Som klart framgått av vår beskrivning av förhållandena i Sundsvall så 
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diskuterades frågor som könsrelationer och födelsekontroll öppet inom den 
borgerliga offentligheten och bland politiskt medvetna kvinnor inom arbe
tarklassen redan omkring 1910. Den tidiga feminismens roll i barnbegräns
ningsdebatten (Stéenhoff) har varit viktig. 

Slutligen. Den förhållandevis goda kongruens vi funnit mellan fertilitets-
transitionen i Linköping och Sundsvall utesluter givetvis inte att andra ferti-
litetsregimer kan ha funnits i andra landsortsstäder under industrialiserings
skedet. Transitionen i stadsmiljön kan också, vilket vi tidigare snuddat vid, 

ha varit fördröjd inom frikyrkliga och högkyrkliga kretsar. 
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8. Det urbana hushållet 

orskningen om familj och hushåll i städer under industrialiseringsskedet 
är inte omfattande. Som framgått av forskningsöversikten så har studier 

av familj- och hushållsstruktur under agrarsamhällets slutskede och under in
dustrialiseringsskedet haft en klar fokusering på agrara och i viss mån också 

på protoindustriella miljöer. I sammanhanget bör påpekas att familj och hus
håll inte alltid är synonyma men i nio fall av tio så överlappar de varandra. 

Anda sedan tidigt 1970-tal har familjehistoriker kritiserat en äldre upp
fattning enligt vilken en övergång från utvidgade familjer till nukleära fa

miljer skulle ha ägt rum sedan 1700-talets mitt. Istället har man pekat på 
familjestrukturens stabilitet. Gentemot denna uppfattning har främst Steven 
Ruggles velat introducera en mer dynamisk syn på familjehushållets utveck
ling. Ökningen av tregenerationsfamiljen i England och USA mellan 1750 
och 1900 från cirka 5 procent till 20 procent har han, som nämnts, attri-

buerat till att företagare och högavlönade grupper i större utsträckning än 
hushållsföreståndarna inom småbourgeoisien och arbetarklassen haft råd att 
ha gamla föräldrar eller andra äldre släktingar boende hos sig.227 Ann-Kristin 
Högman har funnit samma sociala mönster i den svenska stadsmiljön. Sunds
vall 1830-1930 utgör den viktigaste fallstudien i hennes avhandling.228 

Under 1900-talet förändrades tregenerationsboendet i hela den väster
ländska kulturkretsen. Äldres samboende med släktingar främst då gifta eller 

ogifta barn avtog medan ensamboendet, tillsammans med make/maka eller 
som änka/änkling, ökade. Denna utveckling är mycket tydligt skönjbar redan 
under mellankrigstiden men accelererade från 1950-talet. Medan sålunda 30 
procent av kvinnorna över 65 år i USA bodde tillsammans med ensamstående 
vuxna barn år 1900 hade procentandelen minskat till 20,6 procent 1940 och 
till 7 procent 1980. Motsvarande procenttal för män över 65 år var 39,4, 27,3 
och 10,2 procent. 1900 bodde endast 7 procent av änkorna över 65 år ensam
ma i USA men 36,5 procent 1980. Procenttalen för änklingar var 5 respektive 
13,7 procent. De dramatiska förändringarna i äldreboendet under 1900-talet 
kommenterar Ruggles på följande sätt: "Indeed, the living arrangements of 
the elderly have experienced a transition of magnitude comparable to the 
demographic transition itself."229 Bättre ekonomi bland de äldre förklarar, 
enligt Ruggles, till viss del förändringar i äldreboendet. Däremot avvisar han 
moderniserings- och utbytesteoretiska förklaringar. Som den allra viktigaste 
förklaringen lyfter han fram attitydförändringar bland de äldre själva och 
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hos den yngre generationen. Samma mentalitetsförändringar, som förklarar 

förändringar inom andra sfärer av familjelivet som till exempel skilsmässor 
och samboende och sexualitet utan äktenskap. 

Vi kommer här inledningsvis att kasta en blick på hushållsstorleken i 

svenska städer 1870-1945 (tabell 17). 

Tabell 17. Hushållsstorlek i Sveriges städer 1870—1945. 

Hushålls- Antal hushåll (N=1000-tal) 
storlek 1870 1900 1930 1945 

N % N % N % N % 

1 51 31,2 123 35,2 184 27,8 365 32,3 
2 26 16,1 54 15,4 131 19,8 278 24,6 

3 24 15,0 49 14,1 132 19,9 252 21,7 
4 20 12,6 40 11,4 95 14,4 145 12,8 

5-6 25 15,6 51 14,7 87 13,2 78 6,9 

7-9 12 7,4 27 7,9 28 4,3 12 1,1 
10> 3 2,1 5 1,4 3 0,5 1 0,1 

Källa: Historisk statistik för Sverige. I, Befolkning 1720—1950. Tabell A. 24. Hushållens 
fördelning efter storlek 1860-1945. Stockholm 1955, s. 34. 

Tabellen bygger på folkräkningarna och avser matlagshushåll. Enligt 
instruktionerna omfattade ett matlagshushåll personer som intog dagens 
huvudmåltider tillsammans. 1945 redovisades också bostadshushåll och i de 
därefter följande folkräkningarna avsågs med hushåll alltid bostadshushåll. 
Av tabell 17 framgår att de större hushållen i städerna på fem och fler med
lemmar minskat mycket dramatiskt mellan 1870 och 1945 eller från 25,1 
till 8,1 procent. Särskilt snabb har minskningen av denna hushållsstorlek va
rit efter 1930. Orsaken är flerfaldig. Främst då att barnantalet minskat till 
följd av övergången till 2-3-barnsfamiljen, färre husligt anställda och färre 

inackorderingar. 
Enpersonshushållen i den svenska stadsmiljön ökade i slutet av 1800-talet, 

minskade sedan sin andel mellan 1900 och 1930 för att sedan åter öka efter 
1930. Det är emellertid möjligt att denna hushållstyp blivit överrepresente
rad i de tidigare folkräkningarna, något som SCB självt var medvetet om.230 

Olika former av hushållsgemenskap kan ha förekommit utanför SCB:s vet
skap, vilket vi är medvetna om. Hit hör gemensamma hushåll föranledda av 
brist på egna kök. Som ett exempel kan en förort till Linköping tjäna, Ladu
gårdsbacke. Härifrån rapporterades 1885 om bostadsförhållandena i olika 
fastigheter. På ett ställe bodde 43 personer fördelade på 9 rum och 7 hushåll 
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och dessa hade att dela på två kök.231 Vad slutligen hushållen på två och tre 
personer beträffar så ökade dessa mycket kraftigt mellan 1900 och 1945; två-
personershushållen från 15 till 25 procent och trepersonershushållen från 14 

till 22 procent. 
Det kan på goda grunder antas att hushållsstrukturen i Stockholm, men 

kanske även i andra större städer avvek från stadsbygdens i övrigt. Hushålls
strukturen i Sveriges tre största städer, Stockholm, Göteborg och Malmö, har 
därför särskilts för åren 1910, 1920 och 1930 i tabell 18. 

Tabell 18. Hushållsstorlek i Stockholm, Göteborg och Malmö 1910, 1920 och 1930. 
Procentuellfördelning. 

Stockholm Göteborg Malmö 
1910 1920 1930 1910 1920 1930 1910 1920 1930 

1 29,1 34,8 34,1 37,1 38,4 27,1 32,8 31,0 23,4 
2 15,9 16,8 21,9 14,8 13,4 17,9 14,9 15,0 20,2 
3 16,6 17,1 19,0 12,9 14,3 19,0 15,6 16,6 21,5 
4 13,9 13,3 12,6 11,0 12,0 14,8 13,2 14,0 15,5 
5-6 16,4 13,0 9,8 15,2 14,3 15,1 15,6 15,7 14,2 
7-9 6,8 4,3 2,4 7,8 6,5 5,4 7,0 6,6 4,7 
10> 1,1 0,6 0,2 1,1 0,9 0,7 0,9 0,9 0,6 

Källa: SOS. Folkräkningarna 1910, 1920 och 1930. 

Hushållsstrukturen i Stockholm skiljer sig i vissa avseenden klart från så
väl hela den svenska stadsbygdens som från Göteborgs och Malmös.232 Den 
genomsnittliga hushållsstorleken i Stockholm efter 1860 var som högst 1910 
(3,2) och hade 1945 gått ner till 2,2. Enpersonshushållen är vida vanligare i 
Stockholm 1930 (34,1 procent) än i städerna som helhet (27,8 procent) och i 
Göteborg (27,1 procent) och i Malmö (23,4 procent). 

Ökningen av enpersonshushållens andel påbörjades redan på 1910-talet 
i Stockholm. Vi lägger också märke till att andelen större hushåll på sju och 
fler personer var betydligt lägre i Stockholm än i de bägge andra storstäderna 
liksom i städerna som helhet. Under 1900-talets första årtionden ser vi också 
en tydlig koncentration till hushåll av medelstorlek i huvudstaden. 

De tryckta folkräkningarna före 1930 ger i stort sett endast information 
om hushållens storlek. 1930 års folkräkning, liksom den extra folkräkningen 
1935, ger däremot överraskande detaljerade uppgifter om hushållens socio-
ekonomiska struktur m.m. Dessa uppgifter kommer strax att användas för 
att fördjupa och nyansera bilden av den svenska stadsfamiljen och det svenska 
stadshushållet under mellankrigstiden. 
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För att närmare analysera hushållsförhållanden under det tidiga industri

aliseringsskedet är forskaren hänvisad till att bearbeta de otryckta folkräk
ningsmanuskripten, som bygger på husförhörslängderna. Före 1860 års folk
räkning, som är den första nominativa svenska folkräkningen, måste istället 
mantalslängder utnyttjas. Tabellverkets hushållsinformation i folkmängdsta-
bellerna är nämligen alltför grov för att tillåta en mer djupgående diskussion 
av familje- och hushållsstrukturen.233 

Att företa mer detaljerade studier av familje- och hushållsstrukturer uti
från mantalslängder och folkräkningsmanuskript är en tidsödande process, 
som med nödvändighet kräver avgränsningar. För att ge en bild av hushålls
struktur och familjetyper i den svenska stadsmiljön vid 1800-talets mitt un
der jämförelse med förhållandena under tidigt 1800-tal har vår undersökning 
här begränsats till Sundsvalls stad. 

Hushåll och familjer i Sundsvall 

Vi har tidigare konstaterat att familje- och hushållsstrukturen i äldre svensk 
stadsmiljö varit ett tämligen styvmoderligt behandlat forskningsområde. 
Sundsvall får här tjäna som ett exempel på hur det kunde se ut i en svensk 
landsortsstad. Med hjälp av mantalslängderna skall vi se hur Sundsvalls invå
nare fördelade sig på hushåll och familjetyper under 1800-talets första hälft. 
I tabell 19 redovisas hushållen i staden 1810, 1830 och 1850. 

Tabell 19. Hushållsstorlek i Sundsvall 1810, 1830 och 1850. 

Hushålls 1810 1830 1850 
storlek N % N % N % 

1 83 21,2 99 20,0 200 26,8 
2 70 17,9 80 16,2 153 20,5 
3 99 25,3 84 17,0 119 16,0 
4 61 15,6 76 15,4 105 14,1 
5-6 51 13,0 99 20,0 97 13,0 
7-9 21 5,4 45 9,1 44 5,9 
10- 6 1,5 12 2,4 28 3,8 

Källa: Mantalslängder för Sundsvalls stad. 

Hushållen har fördubblats under 1800-talets första hälft och därigenom 
ökat i samma takt som totalbefolkningen. Den genomsnittliga storleken på 

de enskilda hushållen har däremot förhållit sig helt oförändrad: 3,8 medlem
mar per hushåll. Stora hushåll har alltså varit sällsynta i det förindustriella 
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Sundsvall. Hushåll med sju eller fler medlemmar uppgår som mest till 11,5 
procent av samtliga hushåll (1830). Enpersonshushållet har varit den vanli

gaste hushållstypen med undantag för förhållandena 1810. Såväl 1810 som 
1850 bestod sex av tio hushåll i Sundsvall av 1—3 medlemmar. Det här är ett 
litet överraskande resultat. Man skulle till exempel ha kunnat vänta sig att 

hantverkarhushåll med inneboende gesäller och lärlingar pressat upp hus

hållsstorleken. 
Så har emellertid inte varit fallet, något som klart framgår av tabell 19 där 

hantverkarhushållen i bottenviksstaden särredovisats. Av källmässiga skäl har 
åren 1830, 1840 och 1850 måst utväljas för den sociala analysen av hushålls
strukturen. 

Tabell 20. Hantverkarhushåll i Sundsvall 1830, 1840 och 1850. 

Hushålls 1830 1840 1850 
storlek N % N % N % 

1 12 10,8 10 9,9 29 17,4 
2 16 14,4 9 8,9 32 19,2 

3 17 15,3 18 17,8 25 15,0 
4 14 12,6 15 14,9 26 15,6 

5-6 34 30,6 31 30,7 24 14,4 

7-9 13 11,7 13 12,9 19 11,4 
10- 5 4,5 5 5,0 12 7,2 

Källa: Mantalslängder för Sundsvalls stad. 

1830 svarade hushåll på sju personer och fler för 16,2 procent av hantver
karhushållen. Motsvarande procentandel 1840 och 1850 är 17,9 respektive 
18,6 procent. Hantverkarhushållen har således varit något större än Sunds
vallshushållen i gemen under skråtidens slutskede men någon dramatisk skill
nad är det inte fråga om. Hantverkarna har i allmänhet varit egenföretagare 
med en eller annan lärling som inneboende. 

De verkligt stora hantverkarhushållen i Sundsvall är så fåtaliga under de 
granskade åren att de utan vidare kan räknas upp. De fem hantverkare som 
1830 redovisar tio eller fler personer i sina hushåll utgörs av rådmannen och 
färgaren Johan Axel Bill (13), rådmannen och repslagaren Tomas Rönnholm 
(11), garvaren Ol Olsson (11) och sockerbagaren Jacob Westberg samt klock-
gjutaren Pehr Linderberg (bägge 10 hushållsmedlemmar). 

Även 1840 uppgick antalet hantverkarhushåll på tio personer och fler till 

fem. Hushållsföreståndare var här sockerbagaren Jacob Westberg (13), garva
ren Olof Asp (12), garvaren H.K. Kith (11), färgaren Pehr Wiklund (11) och 

mjölnaren Mats Sundgren (11). 
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Borgerlig familj i Sundsvall på 1910-talet. Foto: N.G. Nilsson. Sundsvalls Tidnings 
Arkiv. 

Mantalslängden 1850 är uppställd så att inneboendekategorierna exakt 
kan bestämmas. I de tolv hantverkarhushåll, som fyra år efter skråsystemets 
upphörande, räknade tio medlemmar och fler, återfanns 15 gesäller och 17 
lärlingar. Sundsvalls största hantverkarhushåll 1850 bestod av 15 personer 
varav två gesäller och två lärlingar, och förestods av den tidigare nämnde 
garvaren H.K. Kith. Klockgjutaren N.P. Linderberg, som egentligen var fa
brikör, hade 13 personer i sitt hushåll: hustrun, två söner, en dotter, en gesäll, 
tre lärlingar, en dräng och fyra pigor. 

När hantverkarhushållen i Sundsvall inte har den storlek, som vi kanske 
förväntat oss, är det viktigt att inte komma fram till ett felslut. Hushållet 
och verkstaden var inte identiska hos hantverkaren. Åtskilliga gesäller och 
lärlingar i Sundsvall har inte bott i mästarnas hushåll utan varit inhysta i 
särskilda gesällhärbärgen. Skräddaregesällernas reglemente i Sundsvall för 
"Härbärgsfadern" beskriver hur ett gesällogi kunde se ut: "Där skall finnas 
ett städat och om vintern eldat rum för resande gesäller. Rummet skall vara 

möblerat med tvenne utdragssängar, fyra stolar, ett bord och en spegel. Till 
vardera sängen skall höra två madrasser, två kuddar, ett täcke, två par två-
manslakan och fyra skjortor. Dessutom måste i rummet finnas ett handfat 
och en tvättkanna av koppar, en ljussax och tolv handdukar, därav till begag
nande bestås en för varje gesäll. Allt bekostas av gesällskapet. Tvättning och 
lagning av linnepersedlarna ombesörjes av lådans medel." 
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Det blev efterhand överlag vanligt att gesäller och lärlingar bodde sär
skilda från mästarna. I kommentaren till 1880 års folkräkning konstaterar 
till exempel SCB att "den ogifte gesällen eller lärgossen sitter numera icke 

enligt regel såsom förr vid sin mästares bord, utan får söka sin kost hvar han 

Tabell 21. Fiskarhushåll i Sundsvall 1830, 1840 och 1850. 

Husshålls- 1830 1840 1850 
storlek N % N % N % 

1 14 14,4 5 5,1 12 13,2 
2 15 15,5 21 21,2 23 25,3 
3 21 21,6 28 28,3 20 22,0 
4 21 21,6 19 19,2 20 22,0 
5-6 19 19,6 17 17,2 16 17,6 
7-9 7 7,2 9 9,1 - -

10- - - - - - -

Källa: Mantalslängder för Sundsvalls stad. 

Som kontrast till de relativt stora hantverkarhushållen i Sundsvall står 
hushållsstorleken inom fiskarsocieteten (tabell 21). Hushåll på sju personer 

och fler bland fiskeborgarna uppgick till 7,2 respektive 9,1 procent 1830 och 

1840 medan denna hushållsstorlek helt saknades 1850. Förhållandet under
stryker stadsfiskarnas prekära socioekonomiska situation på tröskeln till in
dustrisamhället. 

Familjestrukturen i Sundsvall 

Att små hushåll varit dominerande i det förindustriella Sundsvall beror na
turligtvis på familjestrukturen. Denna redovisas i tabell 22, där gruppering
en utgör en variant på det klassificeringssystem som utarbetats inom den 
brittiska Cambridgegruppen. Det skall tilläggas att det är strukturen inom 
de genom giftermål legaliserade äktenskapen som analyseras. Olegaliserade 
samboförhållanden, så kallade stockholmsäktenskap, är inte redovisade i 
det här och senare använda källmaterialet, mantalslängder och folkräknings
manuskript. Prästerskapet i Härnösands stift klagade över samboförhållan
den eller vad man kallade för "konkubinat" och då inte bara mellan ogifta 
kontrahenter utan också mellan personer, som var gifta på annat håll. Vid 
1890 års prästmöte noterade man sålunda: "förekomma konkubinat i icke 
ringa mängd, och det till och med mellan personer, som på andra orter äro 
lagligen vigda".235 
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Tabell 22. Familjetyper inom hushållen i Sundsvall 1810, 1830 och 1850. 

1810 1830 1850 
Familjetyp N % N % N % 

1 230 58,4 266 56,1 332 44,7 
2 69 17,5 96 20,3 131 17,7 

3 1 0,3 - - 2 0,3 

4 3 0,8 - - 12 1,6 

5 9 2,3 28 5,9 55 7,4 
6 - - - - - -

7 77 19,5 81 17,1 199 26,8 

8 5 1,3 3 0,6 11 1,5 

394 100,1 474 100,0 742 100,0 

1 = Kärnfamilj: gift par med eller utan barn 
2 = Ofullständig kärnfamilj: ogift kvinna med barn/änka eller änkling med barn 
3 = Storfamilj: gift par med ett gift barn/gift par med ett föräldrapar 
4 = Ofullständig storfamilj: änka eller änkling med gift barn/gift par med en förälder 
5 = Solitära hushåll: ensamstående änka 
6 = Solitära hushåll: ensamstående änkling 
7 = Solitära hushåll: ensamstående ogift person (man/kvinna) 
8 = okänd eller annan kombination 

Källa: Mantalslängder för Sundsvalls stad. 

Så långt man kan blicka tillbaka har, som tidigare nämnts, kärnfamiljen, 
d.v.s. gifta par med eller utan barn, varit den helt dominerande familjeformen 
i den västerländska kulturkretsen. Helt väntat har också denna familjetyp 
präglat den bottniska stadsmiljön under agrarsamhällets slutskede och över
gången till industrisamhället, som vi nu studerar. 1810, 1830 och 1850 ut
gjorde fullständiga och ofullständiga kärnfamiljer 75,9, 76,4 respektive 64,2 
procent av samtliga familjetyper i Sundsvall. Storfamiljer har varit mycket 
sällsynta, vilket förklaras av att ensamboendet, kombinerat med samboende 
med i allmänhet ogifta vuxna barn, varit den mest vanliga hushållsformen 
bland de äldre. Den alldeles övervägande andelen av de Sundsvallsbor som 
var 60 år och äldre har varit egna hushållsföreståndare. Först i gruppen över 
70 år märker vi ett ökat samboende och då med vuxna barn. Det fanns så

ledes en påtaglig vilja hos den äldre generationen att formera egna hushåll. 
I likhet med den nyss nämnda nyare familjehistoriska forskningen kan vi 

konstatera att t regenerationsfamilj en varit mycket sällsynt. 
Vi har ingen anledning att vänta oss att familjestrukturen inom de två do

minerande sociala grupperna i Sundsvall under den nu aktuella tiden, hant
verkare och fiskare, skulle avvika från mönstret i staden som helhet. Bland 
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hantverkarna svarade således kärnfamiljerna för mer än 75 procent av samt
liga familjetyper både 1810 och 1830 (69,5 procent 1850). Bland fiskarhus
hållen var kärnfamiljerna 1850 den vanligaste familjeformen (71,3 procent). 

Vi skall nu flytta fram analysen av hushållen i Sundsvall till industri
aliseringsskedet och samtidigt i några avseenden fördjupa diskussionen av 
stadshushållet. Tyngdpunkten av studien kommer att baseras på en analys av 

manuskriptet från folkräkningen 1890. Som vi nyss såg så uppgick medel
hushållsstorleken i Sundsvall till 3,8 vid 1800-talets mitt. Den mycket starka 
inflyttningen och reduceringen av familjestorleken ledde sedan till en minsk
ning av hushållsstorleken; vid sekelskiftet 1900 uppgick den till 2,9. Främst 
som en följd av den tidigare diskuterade ökningen av äktenskapsfrekvensen 

steg sedan hushållsstorleken till ett genomsnitt på 3,4 år 1930. Hushållens 
fördelning på familjetyper i Sundsvall 1890 framgår av tabell 23. 

Tabell 23. Familjetyper inom hushållen i Sundsvall 1890. 

Familjetyp N % 

1 1 864 35,3 
2 594 11,3 
3 4 0,1 
4 21 0,4 

5 138 2,6 
6 52 1,0 

7 2 543 48,2 
8 61 1,2 

Totalt 5 277 100,00 

Förklaringar: Se tabell 22. 

Hushållens familjestruktur har undergått en snabb och dramatisk för
ändring i staden under 1800-talets senare del. Kärnfamiljen är 1890 försatt 
i minoritet. Även om vi räknar in de ofullständiga kärnfamiljerna så svarar 
familjen bara för 46,6 procent av hushållen. Familjen har med andra ord för
lorat sin tidigare dominerande position i stadssamhället vilket kan förefalla 
vara ett överraskande resultat, men helt i linje med våra utgångsantaganden 
vid denna studie. Prästernas klassificeringar kan, som nämnts, ha påverkat 
utfallet men knappast i en sådan utsträckning att resultaten i tabell 23 även
tyras. 

I tabell 24 har vi grupperat medlemmarna i de 5 277 hushållen i Sundsvall 
1890 i femårsgrupper och efter deras ställning inom hushållen. En hushålls
medlem har således klassificerats antingen som hushållsföreståndare eller i 
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sin relation till denne/denna (maka, barn, släkting, tjänstefolk). Denna indel
ningsprincip har den fördelen att den kombinerar ålder och hushållsställning 

på ett bättre sätt än gängse indelningsgrunder. Det bör understrykas att det 
är kyrkoherde Johan Boströms och komminister Olof Arbmans bedömning 
av hushållens utseende, som ligger till grund för indelningarna. 

Tabell 24. Ställning inom hushållet bland Sundsvalls befolkning 1890. 

1 Hushålls Maka Barn Släktingar Tjänste
föreståndare till 1 till 1 till 1 folk till 1 

Ålder M K K M K M K M K 

0 - 4  827 819 14 10 
5 - 9  647 691 11 10 
10-14 3 5 531 569 10 11 
15-19 55 92 8 353 379 7 8 
20-24 330 231 131 180 174 12 6 2 
25-29 439 262 288 137 95 6 11 2 
30-34 584 214 379 62 46 5 4 3 
35-39 479 140 321 31 28 5 2 
40-44 425 128 2 47 15 16 1 1 1 1 
45-49 345 137 190 9 12 1 5 
50-54 248 123 115 6 3 1 3 1 
55-59 204 103 80 2 5 2 2 
60-64 145 100 57 1 5 3 
65-69 107 81 41 2 3 2 0 

70- 95 120 37 1 9 1 

Totalt 3 459 1 736 1 894 2 798 2 832 79 93 17 3 

Källa: Folkräkningen 1890, manuskript. 

Fyra av fem män (80,4 procent) över 15 års ålder har förestått egna hus
håll. Överraskande många kvinnor, 1 731 eller 38,6 procent av samtliga över 
15 år, har varit hushållsföreståndare. Mindre än tio procent av dessa har varit 
änkor. Det stora flertalet har varit pigor, sömmerskor och arbeterskor. 

Nära en femtedel (17,6 procent) av den vuxna befolkningen har utgjorts av 
vuxna söner och döttrar, som bott kvar i föräldrahemmen. Den allra största 

gruppen återfinns som väntat i åldersgruppen 15-19 år (732 personer) men 
det är värt att notera att närmare 500 varit över 25 år. Det rör sig här mesta
dels om vuxna barn som varit medhjälpare inom handel, hantverk och husligt 
arbete. 

Inneboende släktingar har inte varit någon betydande grupp i Sundsvall 
1890 (190 personer), märkligt nog ej heller tjänstefolket. Det förefaller som 
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om de uppgiftslämnande prästerna föredragit att registrera det övervägande 
flertalet inom den stora gruppen av pigor i staden (851 personer varav 190 i 
åldern 20—24 år) som egna hushållsföreståndare. Det är inte möjligt att i ef
terhand frångå folkräkningsmanuskriptens uppgifter. På goda grunder kan vi 
emellertid anta att antalet kvinnliga hushållsföreståndare är för högt i tabell 
24. Att se familjehushållet som den helt dominerande sammanboendeformen 

i det senare 1800-talets Sundsvall låter sig emellertid, även med denna reser
vation, inte göras. 

Familjehushållet under mellankrigstiden 

I kommentaren till hushållsrapporteringen i samband med 1930 års folk
räkning konstaterade SCB att "Statistiken över hushåll hör till de områden 
av befolkningsstatistiken, där det förefintliga folkräkningsmaterialet hos oss 
blivit föga utnyttjat och bearbetat".236 

För att gottgöra denna försummelse ger 1930 års folkräkning detaljerade 
uppgifter om personhushållens sammansättning i städerna och på landsbyg
den. Uppgifterna kan inte utan vidare anpassas till klassificeringskriterierna 
inom dagens historiska familje- och hushållsforskning. Det är också ibland 
oklart vilket civilstånd hushållsföreståndaren tillhör. Indelningen har därför 

i sitt "originalskick" behållits i tabell 25, som visar hushållens fördelning på 
olika hushållstyper under folkräkningsåret. 

Tabell 25. Hushållsmedlemmarnas fördelning på olika hushållstyper enligt 1930 års folk
räkning. Fördelning i promille och med uppdelning på städer och landsbygd. 

Hushållsmedlemmar i 0/00 
Hushållstyp Landsbygd Städer 

Mani. enpersonshushåll 68 118 
Kvinnl. enpersonshushåll 76 145 
Gift man med hustru 117 134 
Gift man med hustru och minderåriga barn 259 209 
Gift man med hustru och även vuxna barn 278 203 
Ensam man med barn 43 25 
Ensam man utan barn 84 55 
Ensam kvinna med barn 51 55 
Ensam kvinna utan barn 24 56 

Summa 1000 1000 

Källa: Folkräkningen den 31 december 1930. VI. Hushåll. Skolbildning. Yrkesväxling. Bi
yrke m.m. Stockholm 1937, s. 11. 
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Kärnfamiljen, gift man med hustru och barn (under och över 15 år), uppgår 

till 65,4 procent av hushållen på landsbygden och till 54,6 procent i städerna. 
Kärnfamiljen hade alltså 1930 en betydligt svagare ställning i städerna än på 
landsbygden. Bara drygt vartannat stadshushåll har bestått av en traditionell 
kärnfamilj, ett resultat värt att understryka. Vi lägger i övrigt märke till att 
det var betydligt vanligare att ensamstående kvinnor levde tillsammans med 
barn i städerna än motsvarande konstellation bland ensamstående män. 

För första gången avslöjar sig också i 1930 års folkräkning ett intressant 
och tidigare inte iakttaget förhållande nämligen övertaligheten för de kvinn
liga enpersonshushållen. Särskilt i städerna levde kvinnorna 1930 i större ut

sträckning än männen i enpersonshushåll. 
Folkräkningen 1930 redovisar också hushållens medelstorlek inom olika 

inkomstklasser. Av denna redovisning, som presenteras i följande tablå, fram
går mycket klart att de kvinnliga enpersonshushållen i städerna främst ligger 

i det lägsta inkomstintervallet: 

Städerna Enpersonshushåll (tusental) 
inkomst M Kv 

Ink. ej ang. el. under 1 000 kr 143 353 
1 000-2 000 kr 131 215 
2 000-4 000 kr 119 62 
4 000-6 000 kr 93 47 
6 000-10 000 kr 82 27 
Minst 10 000 kr 44 12 

Bland flerpersonshushållen har ensamma kvinnor med barn den lägsta 
inkomsten. De kanske mest intressanta uppgifterna i 1930 års folkräkning 
avser de olika hushållstypernas genomsnittliga storlek och förekomsten av 
släktingar, tjänstefolk och inneboende. Situationen i städerna i dessa hänse
enden folkräkningsåret framgår av tabell 26. 
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Tabell 26. Hus hålls typ ernås storlek och sammansättning i städerna enligt 1930 års folk-

Hushållstyp Därav: 
medel- barn barn släkt tj- inack. övr. 
storl. under över folk 

15 år 15 år 
Gift man med hustru 
men utan barn 2,20 - - 0,08 0,07 0,03 0,02 

Gift man med hustru 
och minderåriga barn 4,02 1,77 - 0,08 0,12 0,03 0,02 

Gift man med hustru 
och även vuxna barn 4,92 0,78 1,89 0,09 0,11 0,03 0,02 

Ensam man med barn 3,61 0,59 1,40 0,15 0,34 0,06 0,07 

Ensam man utan barn 3,02 - - 1,52 0,28 0,14 0,08 

Ensam kvinna med barn 3,16 0,65 1,12 0,18 0,11 0,07 0,03 

Ensam kvinna utan barn 2,69 - - 1,22 0,17 0,24 0,06 

Källa-. Folkräkningen den 31 december 1930. VI. Hushåll. Skolbildning. Yrkesväxling. Bi
yrke m.m. Stockholm 1937, s. 12. 

Hushållens medelstorlek är störst bland kärnfamiljer med både minder
åriga och vuxna barn (4,92) följt av kärnfamiljer med endast minderåriga 
barn (4,02). 

De olika inkomstgruppernas hushållsstorlek är inte redovisad i tabellen 
men av SCB:s sammanställningar framgår att medelstorleken är minst inom 

den lägsta inkomstgruppen och störst i den högsta. Hushållstypen gift man 
med hustru men utan barn är starkast representerad inom inkomstklasserna 
4 000-6 000 kr och 6 000-10 000 kr. I proportion till inkomsten växer 

sedan hushållen bestående av gift man med hustru och barn i betydelse och 
utgör i den högsta inkomstklassen (minst 10 000 kr) 63,1 procent mot 32,3 
procent i den lägsta inkomstklassen (under 1 000 kr). 

Hushållens storlek bestäms i första hand av barnantalet och detta är som 
väntat störst i familjer med såväl minderåriga som vuxna barn. 1930 hade fa
miljehushåll i städerna med endast minderåriga barn i genomsnitt 2,08 barn. 
Krisen i den svenska befolkningsfrågan var ju nu redan ett faktum. 

Släktingar i hushållen är vanligast i hushåll där ensamstående man utan 
barn är hushållsföreståndare följt av hushåll med ensamma kvinnor utan 
barn. Antalet tjänare, eller "biträden i hushållet" som det heter, är däremot 
störst i hushåll med ensam man med barn. 
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Även 1935 års särskilda folkräkning ger detaljerade uppgifter om hushålls
strukturen. Uppgifterna har här sammanställts i tabell 27 med fördelning 
på landsbygd, egentlig landsbygd, agglomererad landsbygd och städer samt 

inom särskilda yrken. 
Hushållsstorleken i Sverige 1935 faller mycket tydligt med agglomere-

ringsgraden. Den är allra störst på den egentliga landsbygden (3,80) och lägst 
i städerna (2,87). Även andelen familjemedlemmar i hushållen uppvisar sam

ma fördelning: högst på den egentliga landsbygden (3,27) och lägst i städerna 
(2,56). 

De i tabell 27 redovisade yrkesspecifika skillnaderna i hushållens storlek 
och sammansättning företer distinkta och intressanta skillnader. Företagare 
inom jordbruk, d.v.s. bönder, har vid 1930-talets mitt den största hushålls
storleken bland annat beroende på att vuxna barn kvarstannar längre i bon
dehushållen än i övriga hushåll. Den minsta hushållsstorleken uppvisar 
tjänstemannagrupperna (funktionärer) följda av övriga arbetare. Som klart 

framgår av kolumnen för familjemedlemmar inom hushållen talar mycket 
för att sociala skillnader i fertilitet vid 1930-talets mitt ligger bakom dessa 
skillnader. 

Tabell 27. Hushållstypernas storlek och sammansättning enligt 1935 års särskilda räk
ning. Fördelning på landsbygd och städer samt näringsgrenar. 

Hushålls Fam. Släkt Hush. Inack. Övr. 
storlek medi. tjänare 

Landsbygd 3,62 3,17 0,22 0,06 0,02 0,16 
Därav eg. Ib 3,80 3,27 0,25 0,06 0,02 0,20 
Aggi-Ib 3,23 2,91 0,16 0,07 0,02 0,07 
Städer 2,87 2,56 0,15 0,09 0,02 0,05 
Företagare i jordbruk m.m. 4,47 3,71 0,33 0,05 0,02 0,36 
Jordbr.arb. 3,65 3,36 0,19 0,04 0,01 0,05 
Andra företagare 3,37 2,84 0,18 0,17 0,04 0,14 
Samtl. funktionärer 2,93 2,56 0,14 0,16 0,02 0,05 
Ind. arb. 3,34 3,08 0,18 0,03 0,01 0,04 
Övr. arb. 3,04 2,77 0,17 0,03 0,02 0,05 
F.d. yrkesutöv. änkor 2,31 2,04 0,13 0,07 0,03 0,04 
Riket 3,32 2,92 0,19 0,07 0,02 0,12 

Källa: Särskilda folkräkningen 1935. 

Stora skillnader föreligger mellan de olika yrkesgrupperna när det gäller 
husligt anställda. Här bör påpekas att de äldre benämningarna "piga" el
ler "jungfru" omkring 1919 efterträtts av benämningen "hembiträde". Flest 
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husligt anställda förekommer bland företagare utanför jordbrukssektorn och 
bland tjänstemän. Antalet kvinnor i husligt arbete i Sverige var också som 

högst 1930. Det hade ökat från 65 000 år 1870 till 145 000 år 1930.237 San
nolikt var siffran sistnämnda år ännu högre än vad den officiella statistiken, 
som lade sig vinn om att vara exakt speciellt på denna punkt, utvisar. 

Sammanfattning 

Det svenska stadshushållet undergick i vissa avseenden dramatiska föränd
ringar under industrialiseringsskedet. De större hushållen på fem personer 
och fler minskade från en fjärdedel 1870 till mindre än en tiondel vid andra 
världskrigets slut. Hushållsstorleken i Sverige vid 1930-talets mitt företer ett 

mycket klart samband med agglomereringsgraden; störst på den egentliga 
landsbygden och lägst i städerna. Övergången till 2-3-barnsfamiljen utgör 
den viktigaste förklaringen men också minskningen av de husligt anställda 
och enpersonshushållets starka ställning i stadsmiljön måste nämnas. 

Den relativa konstansen över tid i enpersonshushållens andel av städernas 
hushållsbestånd är en iakttagelse värd att understryka. Trots en viss kvarstå
ende misstanke att folkräkningsmanuskripten kan ha överdrivit ensamhus
hållens antal måste det ses som ett säkerställt resultat. Den konstaterade över
taligheten i de kvinnliga enpersonshushållen i städerna 1930 och då främst 
i den lägsta inkomstklassen ger viktiga könsperspektiv på mellankrigstidens 
stadsmiljö. Så också att ensamma kvinnor med barn inte oväntat har den 
lägsta inkomsten bland flerpersonshushållen. 

Vår djupanalys av familje- och hushållsstrukturen i Sundsvall under det 
tidiga industrialiseringsskedet visar på sociala skillnader i familjehushållens 
struktur och att flergenerationsboendet varit ovanligt av demografiska orsa
ker och till följd av ensamboendet bland de äldre. När det förekom var det 
vanligast inom stadsborgerskapet. Kärnfamiljen har dominerat stadshushål
let men har vid 1800-talets slut fått sin roll avsevärt försvagad och tidvis 
försatts i minoritet, en påtaglig illustration till den reducerade familjebild
ningen och det stigande antalet ogifta i stadsbefolkningen. Ännu vid 1930 
års folkräkning har bara drygt hälften av de svenska stadshushållen bestått av 
kärnfamiljer. Kärnfamiljen kan alltså tidvis sägas ha intagit en i flera avseen
den vacklande position under den långa tid, som vi behandlat. 
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9. Stadsflyttare i Linköping och Sundsvall 

Vi har nu studerat hur förändringar av den svenska stadsfamiljen ägde 
rum över tid. Övergången till ett allmänt europeiskt giftermålsmönster 

gick sakta, men var som vi sett, ändå mer markant i stadsmiljön än på landet. 
Vår hypotes är att stadsboendet skapade nya förutsättningar för unga män
niskor jämfört med livet på landsbygden. Man behövde inte skaffa sig ett 
hemman eller ett torp om man kunde överleva på lönearbete i staden. Denna 
frihet kunde skapa nya möjligheter för stadsflyttarna, en frihet som man kan 
tänka sig utnyttjades av unga och initiativrika människor som nu kom till en 

mer utvecklad äktenskapsmarknad. Syftet med den här delstudien är följakt
ligen att se om den speciella stadsflyttarkategorin utmärkte sig genom några 
särskilda egenskaper och att pröva hypotesen att denna lättrörliga grupp gick 
i spetsen för att förändra de hajnalska mönstren i Sverige. Var stadsflyttarna 
en förtrupp med ett annat beteende än stadsbefolkningen i allmänhet? 

I den här delstudien ska vi fokusera på den grupp som flyttade in till våra 
två städer under 1840- och 1870-talen. Vår avsikt har varit att studera hur 
den gruppen betedde sig i förhållande till de mer allmänna demografiska 
skeenden som vi tidigare granskat. Studien sker med ett tidsspann under 
luppen som innehöll tidig industrialisering och urbanisering. Genom de re

gistreringar vi har av kyrkböckerna för våra städer utförda av Demografiska 
databasen i Umeå har det gått att arbeta med relativt stora kohorter. 

Flyttarna var en viktig grupp i stadsmiljön. Det var länge enbart tack vare 
dessa som städerna hade en viss, om än blygsam, befolkningstillväxt. Från 
omkring 1840 började även ett uppkommet födelseöverskott att bidra till 
landsbygdsstädernas folkökning, främst till följd av minskad dödlighet. Till 
och med 1870-talet var det dock inflyttarna som lämnade det största bidraget 
till stadstillväxten.238 

Men, många flyttade också ut från de enskilda städerna, tillbaka till 
landsbygden eller till andra städer. Detta illustreras av att de infödda i många 
städer vid sekelskiftet 1900 bara utgjorde en tredjedel eller mindre av befolk
ningen.239 Hur lyckades då dessa landsbygdens söner och döttrar som bröt 
upp från sina invanda miljöer att etablera sig i staden, stannade de kvar eller 
flyttade de ut, bildade de familj etc?240 Linköping och Sundsvall skilde sig åt i 
detta avseende, bland annat genom att Sundsvall hade ett tidigare flyttnings
tryck än Linköping och att verksamheten där var mer industriellt betonad än 
i Linköping. Myndigheterna och överheten såg stadsinflyttningen som ett 
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problem. I landshövdingens ämbetsberättelse för Östergötland 1848-1850 
går att läsa om de problem man ansåg hängde samman med inflyttningen. 
Oäkta barn, många karlar med osäker anställning samt ökade kostnader för 
fattigvården poängteras här. Över tid förändrades inflyttarnas sammansätt
ning en del. Bland annat ökade inflyttning av hela familjer. På 1820-talet var 
endast fyra procent av inflyttarna tillsammans i en familj. Vid sekelskiftet 

1900 var motsvarande siffra ungefär 20 procent. En stor andel av inflyttarna 
flyttade snart ut igen. I en undersökning som gjorts i Linköping flyttade 
ungefär hälften av dem som flyttat in i staden ut igen inom fem år. De mest 

flyttningsbenägna var, inte så överraskande, de ensamstående.241 

Flyttkohorterna 

Kohorten med Linköpingsflyttare från 1840-talet består av hela 2 805 per
soner och för 1870-talet är siffran 3 737. För Sundsvalls del bestod flyttarna 
på 1840-talet av 1 678 personer och på 1870-talet av 4 579 personer. Dessa 
människor ingår i den dynamiska process som urbaniseringen innebar under 
andra halvan av 1800-talet och som vi kan studera i figur 11. På samma 
sätt som i våra tidigare studier har det varit enklare att studera inflyttarnas 
göranden och låtanden i Sundsvall eftersom databasen med uppgifter från 
kyrkböckerna varit länkad, vilket betyder att det har varit möjligt att följa en 
människas liv från inflyttningen och framåt genom en datasökning. I Linkö

ping har vi fått söka varje person flera gånger i de olika källorna. 

Figur 11. Antalet inflyttare till Linköping och Sundsvall 1830—1899, medeltal för de 
olika tioårsperioderna. 
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Ensamflyttare och familjer 

De flesta inflyttarna till städerna var unga och vi har redan konstaterat att 
många var vad vi idag kallar singlar samt att en stor andel av dem var kvinnor. 

En viktig skillnad mellan de två studerade perioderna, 1840- och 1870-talen, 
var att under den senare perioden hade det blivit allt vanligare att flyttarna 
faktiskt redan ingick i familjer. I Linköping mer än fördubblades detta för
hållande, från 12 procent på 1840-talet till 26 procent 30 år senare. I Sunds
vall var motsvarande siffror 9,5 procent för dem med sällskap på 1840-talet. 
Under 1870-talet hade den här typen av inflyttare ökat till 17 procent. Den 
tidiga industrialiseringen i Sundsvall hade övervägande rekryterat ensamma 
flyttare och tillfällighetsarbetare (i en omfattning som vi inte till fullo har 

kännedom om). 
Ett annat sätt att beskriva den här utvecklingen är att räkna antalet per

soner i varje flyttning och sedan skapa medelvärden för de olika tidsperio
derna. I Linköping var det på 1840-talet 1,2 personer per inflyttning och 1,1 
i Sundsvall. Fram till 1870-talet hade det här värdet ökat till 1,3 personer 
i Linköping och till 1,2 i Sundsvall. På 1890-talet var det 1,5 personer per 
flyttning i Linköping. Resultaten ligger så här långt helt i linje med den teori 
som säger att kärnfamiljens utbredning hänger ihop med utvecklingen av det 

industriella samhället. 

Åldersstruktur 

I vår studie var de flesta inflyttarna unga, majoriteten under 25 år. I figu
rerna 12 och 13 kan vi se hur inflyttarnas ålder fördelade sig på åldersklas

ser. Åldersgruppen under 25 stod för nästan 60 procent av alla inflyttare 
till Linköping och 57 procent i Sundsvall på 1840-talet. Om vi räknar alla 
individer som var yngre än 30 år, den grupp som sannolikt var den som sökte 
äktenskapspartner, inkluderar vi omkring 80 procent av alla inflyttare. Över 
tid finns en tendens till högre åldrar hos inflyttarna, särskilt gruppen över 40 

nästan fördubblades. 
Kvinnorna ökade sin andel över tid i de viktigaste inflyttningsåldrarna. 

På 1840-talet var männen i majoritet i både Linköping (med 52 procent) 
och i Sundsvall (med 55 procent), men på 1870-talet hade kvinnornas andel 

stigit till mer än 50 procent av alla inflyttare. Förmodligen var den här för
ändringen orsakad av den expanderande servicesektorn som i sin tur berodde 
på förbättrade villkor för borgare och hantverkare. Affärer och restauranger 

ökade också i omfattning över tid. 
Resultaten är överraskande i den meningen att man kunde ha förväntat 

sig att Sundsvall och sågverken i distriktet mest attraherade män, som ofta 
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var ensamma och som kom från andra delar av landet. Nu kan detta kanske 

skilja sig mellan olika delar av Sundsvallsdistriktet, där stadsmiljön kanske 
inte är den mest typiska. Bland den stora gruppen oregistrerade säsongsarbe
tare var den manliga dominansen total. 

Figur 12. Flyttarnas ålder och kön på 1840-talet, åldersgrupper i procent, a) Linköping 
och b) Sundsvall. 
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Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet. 
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Figur 13. Flyttarnas ålder och kön på 1870-talet, åldersgrupper i procent, a) Linköping 
och b) Sundsvall 
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Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet. 

Social struktur 

Den sociala strukturen hos inflyttarna förändrades över tid, vilket vi ock
så hade förväntat oss. Under 1840-talet tillhörde 24 procent av inflyttarna 
gruppen hantverkare. På 1870-talet hade den här gruppen minskat till 14 
procent. Servicesektorn (i första hand pigor och drängar) dominerade både 
Linköpings- och Sundsvallskohorten, 58 procent på 1840-talet och 54 pro
cent på 1870-talet. Sundsvall hade färre hantverkare bland sina inflyttare än 
Linköping, men betydligt fler arbetare så tidigt som 1840. Servicesektorn var 
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sannolikt mindre än i Linköping, vilket beror på städernas olika karaktär. 
Sundsvall var redan en arbetarstad i utveckling, medan Linköping var ett 
agrart och administrativt centrum. När vi studerar den sociala strukturen 
använder vi samma indelning som tidigare med tre socialgrupper. 

Kvarboende och flyttare 

Benägenheten att bo kvar hänger intimt samman med möjligheten att bilda 
familj. Graden av kvarboende hos våra inflyttare ökade en aning i Linkö
ping mellan 1840- och 1870-talen (figur 14), men fortfarande lämnade mer 

än hälften av flyttarna staden inom fem år. Förändringen kan hänga ihop 
med att familjerna ökade sin andel och att detta ledde till större stabilitet. I 
Sundsvall stannade mer än hälften av inflyttarna mer än fem år. I gruppen 

som stannade i Linköping under 1840-talet var 41 procent registrerade som 
gifta någon gång under den period vi följer dem. I Sundsvall var samma siffra 
hela 60 procent. På 1870-talet ökade kvarboendegraden till 51 procent i Lin
köping och 69 procent i Sundsvall. Sannolikheten att lyckas med giftermål 
och arbete var betydligt större i Sundsvall än i Linköping vid den här tiden. 
Figur 14 illustrerar tydligt två viktiga variabler: skillnaden mellan städerna 
och utvecklingen över tid. Skillnaden mellan städerna är en viktigare faktor 
än utvecklingen över tid. Giftermål är en viktig faktor, i själva verket nyckel
faktorn, till förståelsen för hur stadsbefolkningen ökade. När någon gifte sig 
ledde detta i allmänhet till att flyttkarriären var över. 

Figur 14. Inflyttare som valde att bo kvar i Linköping och Sundsvall under 1840- och 
1870-talen, efter 1 år; e fler 2 år o. s.v. procent. 
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Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet. 
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Varflyttarna kom ifrån 

När man studerar migrationsrörelsen över tid under industrialiseringsskedet 
är det tydligt att långdistansflyttning var den övervägande tendensen, något 
förvånande kanske så tidigt som under 1840-talet. Med långdistansflyttning 
menar vi all inflyttning från platser utanför regionen. Många flyttade också 
omkring i närområdet, i regionen nära städerna (figur 15). På så sätt blev 
man en del av både en urban och en rural miljö. Detta är en poäng som kan 
förklara att inte skillnaderna mellan stad och landsbygd varit så stora. Det är 
komplicerat att dela in människorna i urbana eller rurala kategorier. Samma 
sak gäller klassificeringen av långdistansflyttarna som ofta kom från andra 
urbana miljöer. 

Figur 15. Inflyttare från regionen och från längre avstånd\ Sundsvall och Linköping, 
1840- och 1870-talen, procent. 
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Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet. 
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Den så kallade etappflyttningen är ett tydligt mönster och inte särskilt märk
ligt — människor flyttar omkring med någon sorts trygghetsfaktor i ryggen. 
Från landsbygd till näraliggande stad, till en större stad, kanske vidare till 
Stockholm eller Göteborg och kanske till och med även till Amerika. 

I 1840-talets Sundsvall ser man i stort samma mönster som i Linköping. 
Men på 1870-talet får vi en större andel långdistansflyttare och den här grup
pen ökade över tid. Kvinnorna var i stor majoritet av dem som flyttade inom 
regionen, men ökade också i långdistansgruppen. Detta orsakades av stads
tillväxten, och var samtidigt en del av den, liksom den större utkomstmöjlig
heten inom tjänstesektorn. A andra sidan var utvecklingen i Linköping i stort 
sett densamma utan egentlig industrialisering! 

Nätverk 

En fundamental faktor för individer i städer, liksom förresten på alla andra 
platser, är tillgången till ett socialt nätverk. Här är det viktigaste familjen och 
andra släktingar, men även vänner, grannar och arbetskamrater är betydelse
fulla. För dem som flyttar in i en främmande stad är nätverk en trygghets
faktor. Materiellt stöd, informations- och kunskapsöverföring och psykolo
giskt stöd är exempel på den nytta man kan dra av ett nätverk. Tre sorters 
nätverk var sannolikt av betydelse för stadsflyttarna: a) arbetskontakter och 
vänner, b) familj och släktingar samt c) tänkbara äktenskapspartner. 

Studier av migrationsmönster i Linköpingsområdet har visat att inflyttare 
inte bosatte sig i speciella delar av staden. Så fortsatte det att vara tills det 

uppstod förstäder av kåktyp utanför den egentliga stadsgränsen kring 1880. 
Ännu var städerna i allmänhet för små och inte segregerade för att uppvisa 
några särskilda sociala mönster. Sedan är det förstås en annan sak att de rika 
bodde i de fina husen utefter gatorna medan fattigfolket ofta hystes inne på 
gårdarna. I Sundsvall bodde den viktiga fiskarsocieteten på Norrmalm. Efter 
den stora branden 1888 får vi en ny typ av boendefördelning med de politiskt 
och ekonomiskt ledande skikten i den nya stadskärnan av stenhus och arbetar
befolkningen på malmarna.242 Det är tänkbart att inflyttarna hade haft tidi
gare sociala kontakter med andra inflyttare och att dessa var mer vanliga än 
kontakter med stadsbor, åtminstone i början av stadsboendet. Detta leder till 
hypotesen att inflyttare gärna flyttade tillsammans med någon de kände och 
att detta var vanligare än att man sökte sig till någon speciell person eller till 
några speciella platser i städerna. 

I Sundsvallskohorten, där vi enkelt kan kontrollera detta, hade endast 13 

procent av inflyttarna släktingar i staden. På 1870-talet hade omkring 20 
procent anhöriga i Sundsvall (och detta var vanligare bland kvinnorna). Det 
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verkar som om det var vanligare bland de äldre inflyttarna att ha släktingar 
på plats innan den egna inflyttningen. På 1840-talet var det företrädesvis 
inflyttare i åldrarna 35—49 år som hade släktingar i Sundsvall och på 1870-

talet var det åldersspannet 25-39 som hade flest släktingar på plats. Betydel
sen av anhöriga (kin) i de urbana arbetarklassmiljöer vi studerat ökade över 

tid men inte till en sådan nivå som man kunnat vänta sig med utgångspunkt 
i de internationella studier som finns i ämnet. Att studera relationer mellan 
stadsflyttare på mikronivå är en grannlaga uppgift som ännu inte utförts i 
Sverige i någon större grad. En sådan forskning skulle kunna ge oss värdefull 
kunskap om nätverkens roll i stadsflyttarnas liv. 

Giftermålsmönster hos inflyttare 

Tidigare studier av giftermålsmönstren i våra två städer visar att inflyttare 
främst gifte sig med andra inflyttare och att kvarboende gifte sig med andra 
kvarboende och att man sällan gifte sig utanför sin egen klasstillhörighet.243 

Om detta stämmer leder det till hypotesen att nätverk och kulturella variabler 
spelar en avgörande roll för äktenskap och därmed också för urbaniseringen. 

I Linköpingskohorten kan vi se att det var ovanligt att inflyttare gifte 
sig med "gamla" stadsbor och över tid blev det allt mer ovanligt. Detta be
höver inte hänga ihop med kulturella faktorer och nätverk utan kan förkla
ras av verkligheten, en situation med allt färre infödda stadsbor eftersom 
stadsexpansionen orsakades av just inflyttning av folk från andra platser. På 
1840-talet var andelen inflyttare som gifte sig med en stadsbo omkring 15 

procent av dem som gifte sig. På 1870-talet hade den här gruppen minskat 
till 8 procent. A andra sidan hade de som möjligen haft tidigare kontakter 
ökat. Så stor andel som 33 procent av inflyttarna som gifte sig i Linköping 
hade möjliga kontakter med sina äktenskapspartner genom att de var födda 
i samma socken eller kom inflyttande från samma församling. På 1870-talet 
hade 39 procent av inflyttarna sådana kontakter. Vi har tidigare konstate
rat, och det tål att åter påpekas, att gruppen som redan var gifta i samband 
med inflyttningen hade ökat. 1870-talet kännetecknades av en allmän ök
ning i giftermålstalen, speciellt i Sundsvall. Resultaten stöds av de "vanliga" 
giftermålskohorterna. Inte förrän på 1930-talet var det vanligt att någon av 

dem som gifte sig hade tydlig anknytning till stadsmiljön. Stadsflyttarna på 
1800-talet var en rörlig grupp som träffade sina partner såväl i staden som på 
annat håll. En stor andel flyttade som vi sett vidare ganska snart. Härvidlag 
spelade sannolikt gamla nätverk en betydande roll (att man kände varandra 
sedan tidigare). På 1930-talet kunde stadsmiljön i landsortsstäderna för första 
gången erbjuda ett någorlunda stabilt liv för allt fler med arbete och bostad. I 
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mitten av 1800-talet var bostadsbristen ännu alltför stor för att skapa verkligt 

goda möjligheter till bosättning. Den förortsbebyggelse som tog fart i många 
städer på 1870- och 1880-talen lättade antagligen på trycket till en början, 
men var ännu för obetydlig för att ha någon större demografisk betydelse. 

Könsskillnader 

I inflyttningskohorterna för Linköping var medelåldern för att ingå äkten
skap 31 år för män och 29-30 år för kvinnor (tabell 28), något högre än vad 
som gällde för staden i allmänhet. På 1870-talet hade åldern vid giftermål 
gått ned under flera år, men inflyttare fortsatte att gifta sig senare än stads
borna i allmänhet. Olika sociala grupper påvisar olika mönster. I den högsta 
sociala gruppen hade alltid de inflyttade männen högre ålder och kvinnorna 

något lägre än medeltalen. 

Tabell 28. Ålder vid gifiermålet hos inflyttare i Linköping och Sundsvall, 1840- och 
1870-talen. 

Linköping Sundsvall 
m kv m kv 

1840-talet 31 30 31 29 

1870-talet 30 28 30 28 

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet. 

Bland inflyttarna var män och kvinnor lika vad avser benägenheten att 

gifta sig på 1840-talet. Omkring 16 procent av alla inflyttare till Linköping 

registrerades som gifta någon gång efter sin ankomst till staden och de flesta 
av dessa gifte sig inom en femårsperiod. I Sundsvall var äktenskap betyd
ligt mera vanliga. 31 procent av inflyttarna var registrerade som gifta någon 
gång. Inflyttande män på 1840-talet gifte sig med yngre partner, omkring 
65 procent gjorde det och det var inga skillnader mellan städerna härvidlag. 
Inflyttade kvinnor gifte sig med äldre män i Sundsvall medan kvinnorna i 

Linköping äktade yngre män. 
På 1870-talet var det tydligen svårare att gifta sig i Linköping för våra in

flyttare, bara 13 procent registrerades som gifta, men de som gifte sig gjorde 
det snabbare än på 1840-talet. Arbetstillfällena var fortfarande för få för en 
stabilisering. I Sundsvall var läget tydligen ett helt annat. 48 procent av in
flyttarna gifte sig. Precis som tidigare var det i allmänhet inom fem år detta 
skedde (andelen som gifte sig inom fem år av dem som gifte sig var i Sunds
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vall 70 procent och Linköping 65 procent). Under 1870-talet fortsatte de 
inflyttande kvinnorna att gifta sig med yngre män, medan männen nu före
drog äldre partner. I Sundsvall å andra sidan var det tvärtom. Här fortsatte 
männen att gifta sig med yngre kvinnor och kvinnorna med äldre män. Man 
kan bara spekulera om orsakerna till detta. 

I flyttkohorterna föddes det första barnet ganska snart efter vigseln, samma 
år eller året efter. Härvidlag skiljer sig inte våra flyttare från de infödda. Flyt-
tarna betedde sig som genomsnittsinnevånaren - barnen kom tätt på både 
1840- och 1870-talen. Talen för dem som fick barn samma år eller året efter 

vigseln var 61 procent i Linköping på 1840-talet och 66 procent under 1870-
talet. Helt ovanligt var det inte att födseln kom före vigseln. Ungefär vart 
femte par födde föräktenskapliga barn. Barn nummer två kom sedan relativt 
snabbt efter det första barnet. Cirka 60 procent fick barn två inom två år efter 
det första. Detta mönster fortsatte för barn tre och fyra, för dem som fick så 
många. Följaktligen förekom knappast någon födelsekontroll. Vi har tidigare 
visat att så inte blev fallet förrän i slutet av 1800-talet. 

Familj från Linköpingsbygden omkring 1915. Foto: August Christian Hultgren. 
Östergötlands länsmuseum. 
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Tabell 29. Födelseintervall hos inflyttare som fick barn i Linköping under 1840- och 
1870-talen. Procent. 

1840-talet 1870-talet 
Första barnet: 
Före giftermål 18 15 
Samma år 24 21 
Aret efter 37 45 
Flera år 21 19 

Andra barnet: 
Inom ett år 12 17 
Inom två år 45 46 
Inom tre år 21 18 
Flera år 22 19 

Tredje barnet: 
Inom ett år 12 17 
Inom två år 36 43 
Inom tre år 29 24 
Flera år 23 16 

Fjärde barnet: 
Inom ett år 14 20 
Inom två år 32 41 
Inom tre år 26 24 
Flera år 28 15 

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet. 

Social rörlighet 

De sociala förhållandena bland städernas inflyttare var påfallande stabila. 
Exempel på uppåtriktad social rörlighet återfinnes tydligast hos hantverkarna 
där en del av gesällerna blev mästare, ett mönster inbyggt i systemet. Särskilt 
i Linköping var detta förhållandevis vanligt. Äktenskap kan också vara en 
biljett till socialt avancemang. I Sundsvall har detta studerats närmare och 

resultaten redovisas i tabell 30. 
Även i denna delstudie har vi använt samma sociala stratifiering som tidi

gare och placerat informationen om yrkestillhörighet i tre kategorier. Detta 
är inte oproblematiskt. I Sundsvall saknas ofta information om yrke eller 
titel. (På 1840-talet gällde detta omkring 60 procent av kvinnorna och cirka 
32 procent av männen. På 1870-talet saknas yrke för 47 procent av kvinnorna 
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och för ungefär 26 procent av männen.) Här ingår alltså endast äktenskap 
mellan personer där den sociala tillhörigheten har varit möjlig att utläsa. 

Tabell 30. Social rörlighet i Sundsvall uppdelad på socialgrupp och kön, äktenskap med 
andra sociala klasser. 

a) På 1840-talet gifie sig: 

män i socialgrupp 1 med partner i: 
soc 1: 100 % 

kvinnor i socialgrupp 1 med partner i: 

män i socialgrupp 2 med partner i: 
soc 3: 100 % 

kvinnor i socialgrupp 2 med partner i: 
soc I : 22 % soc 2: 11 % soc 3: 67 % 

män i socialgrupp 3 med partner i: 
soc 2: 3 % soc 3: 97 % 

kvinnor i socialgrupp 3 med partner i: 
soc 2: 13 % soc 3: 87 % 

b) på 1870-talet gifte sig: 

män i socialgrupp 1 med partner i: 
soc 2: 25 % soc 3: 75 % 

män i socialgrupp 2 med partner i: 
soc 2: 23 % soc 3: 77 % 

män i socialgrupp 3 med partner i: 
soc 1:1% soc 2: 4 % soc 3: 95 % 

kvinnor i socialgrupp 1 med partner i: 

kvinnor i socialgrupp 2 med partner i: 
soc 2: 33 % soc 3: 67 % 

kvinnor i socialgrupp 3 med partner i: 
soc 1: 1 % soc 2: 13 % soc 3: 86% 

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet. 

Uppgifterna för socialgrupp 1 är väldigt osäkra beroende på liten nume
rär, men tendensen är ändå klar: männen gifter sig gärna nedåt i den so
ciala rangskalan under 1870-talet. Detta är också fallet för såväl kvinnor som 
män i socialgrupp 2. Detta är rimligt i en polariserad miljö där medelklassen 
är ganska liten. Bilden förstärks av den proletarisering som ägde rum med 
många hantverkare, som blev arbetare under den här tiden. Informationen 
från socialgrupp 3:s kvinnor visar att äktenskap spelade en viktig roll för 
kvinnors uppåtgående sociala rörlighet. 

När det gäller Linköping, som alltså inte redovisas i tabell 30, har vi en
dast information om kvinnorna och deras sociala giftermålsmönster. Vi vet 
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vilka de var och vem de gifte sig med. Vad avser de manliga inflyttarna är 

problemet att veta något om yrkestillhörigheten hos de kvinnor de gifte sig 
med, dessa är nästan undantagslöst endast registrerade som hustrur. Inflyt
tande kvinnor, å andra sidan, hade alltid information om yrke eller titel efter
som de registrerades som ensamflyttare. Kvinnorna i Linköping betedde sig 
nästan på samma sätt som kvinnorna i Sundsvall. Kvinnor från socialgrupp 
2 gifte sig aldrig med någon av lägre ursprung och 15-20 procent av kvin
norna från socialgrupp 3 tog sociala uppåtkliv genom att gifta sig med män 
från de högre klasserna. Iakttagelserna i den här punktstudien över inflyttare 

till Linköping och Sundsvall stöds av en särskild djupstudie som gjordes över 
äktenskapsmönster i Linköping 1880-1882.244 Här ser man tydligt att kvin
nor gärna gifte sig över sin klass om det var möjligt. Det manliga tjänstefolket 
gifte sig uteslutande med kvinnligt tjänstefolk, medan kvinnligt tjänstefolk 
ofta också gifte sig med andra grupper till exempel privat anställda män. 

Sammanfattning 

Underlaget för våra studier utgörs av fyra stora kohorter från perioderna 
1840-49 och 1870-79 bildade genom uttag från Demografiska databasen 
vid Umeå universitet. Vid studiet av dessa framgår att giftermålet blev den 
händelse som ofta ledde till att inflyttarna blev bofasta. Men, och det är vik
tigt, den största gruppen lämnade städerna inom fem år, utan att bilda familj. 
De materiella förutsättningarna fanns alltså inte ännu att erbjuda möjligheter 
till familjebildning i paritet med behovet. Sammanfattningsvis kan vi ändå 
konstatera att de undersökta städerna var viktiga som äktenskapsmarknader. 
De flesta inflyttarna gifte sig med människor de träffat i staden utan att 
tidigare hem- eller födelseförsamling verkar ha spelat in. Studien visar inte, 
däremot, att inflyttarna skulle ha med sig något nytt sätt att bete sig på eller 
att inflyttarna skulle gå i spetsen för att bryta de hajnalska mönstren i Sverige 
redan under 1800-talet. Inte heller var det så att städerna kunde bryta de 

mönster som rådde på landsbygden med sena äktenskap. 
Våra resultat i övrigt kan sammanfattas med följande slutsatser: under 

1800-talet skedde en tyngdpunktsförskjutning från ensamflyttare till större 
inslag av familjeflyttare, flyttarna var unga människor, kvinnorna blev över 
tid en allt mer dominerande grupp till följd av handels- och servicesektorns 

tillväxt. 
Generellt kan man säga att inflyttarna inte stod för en egen familjedemo-

grafi utan hade samma mönster som stadsbor i allmänhet, där man inte tar 
hänsyn till härkomst. Tidsandan och förutsättningarna att skapa sig ett hem 
i städerna var alltså viktigare än egenskapen att vara inflyttare. 
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10. Stad och land 

Vi har tidigare i den här boken presenterat mönstren för nuptialiteten i 
Sverige, även fördelad på städer och landsbygd. Perioden 1930-1950 ut

gjorde, som vi sett, en explosiv utveckling i detta avseende. Tydligast skedde 
dessa förändringar i stadsmiljön. Över tid minskade dock skillnaderna mel
lan stad och land. Vi har tidigare kallat detta för en homogenisering av de 
svenska giftermålsmönstren. Bland städerna intar Stockholm en särställning 
som den mest "urbana" staden - en plats med många ensamhushåll som nu 
genomgick en enorm utveckling. Ar 1870 var endast 45 procent av kvin

norna där gifta i åldersgruppen 30-49 år. Hundra år senare, precis innan 
utvecklingen vände igen, var denna siffra 74 procent. Utan anspråk på att 
belysa alla aspekter av olikheterna mellan stad och land ska vi i föreliggande 
tentativa studie ytterligare analysera skillnaderna. Lokala exempel hittar vi i 
Linköpings omland. 

Figur 16 a) och 16 b) presenterar andelen gifta män och kvinnor i olika ål
dersgrupper i både det urbana och rurala Sverige för perioden 1870-1990.245 

I figur 16 a) kan vi se att andelen gifta kvinnor i den ålder då de flesta kvin
nor borde varit gifta (30-50 år) alltid legat betydligt högre på landsbygden 
än i städerna. I städerna var det i allmänhet kvinnoöverskott och här kunde 
man försörja sig som ensamstående kvinna genom olika sorters lönearbete. 
Kurvorna för stad och landsbygd skiljer sig från varandra enligt de generella 
resonemangen ovan. 

Kurvorna för männen på landsbygden och i städerna följer däremot inte 
varandra alls. Fram till omkring 1940 går kurvorna åt olika håll. På lands
bygden avtog andelen gifta män medan stadsmiljön tydligen erbjöd männen 
allt bättre möjligheter att gifta sig. Kvinnorna hade i allt större grad flytt 
landsbygden under 1920- och 1930-talen. Resultatet blev att en större andel 
av männen i städerna var gifta under perioden 1920-1970 jämfört med män
nen på landsbygden. Detta kan förklaras av den lockelse städerna utgjorde 
under den verkliga industrialismens epok. Särskilt för männen måste städer
na, när de kunde ställa upp med industriarbeten, ha varit goda marknader för 
äktenskap med tanke på kvinnoöverskotten. Möjligen berättar dessa siffror 
också en del om männen som valde att stanna kvar på landet. Ar 1990 fanns 
det inte längre någon skillnad i andelen gifta män om man jämför stad med 

landsbygd. För kvinnornas del var dock skillnaden omkring 10 procent till 
städernas nackdel. 
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När giftermålsmönstren dramatiskt förändrades på 1930-talet var denna 
utveckling mest uttalad i urbana miljöer och då speciellt i de större städerna. 
Denna förändring sammanfaller med den stora socio-ekonomiska omvand
lingen som ägde rum. Ar 1936 arbetade, som tidigare nämnts, för första 
gången fler människor i icke-agrara yrken än i agrara. Som vi redan visat 
kännetecknades perioden efter 1920 av ökad industrialisering. Denna repeti
tion ska ses som en relief till studierna nedan. 

Figur 16 a. Andelen gifia kvinnor i åldersgruppen 30—49 år, i städerna och på landsbyg
den, 1870—1990. Procent. 
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Figur 16 b. Andelen gifia män i åldersgruppen 30—49 år, i städerna och på landsbygden, 
1870-1990. 

Landsbygd 

—•—Städer 

1870 1890 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 

Källa: Folkräkningarna 1870—1990. 
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Låt oss nu göra en studie av landsbygdens familj edemografi i Linköpings
området. I det äldsta materialet vi har tillgång till utan att göra några bear
betningar av kyrkböcker, Tabellverkets sockenstatistik, kan vi jämföra gifter

målstalen och födelsetalen (i båda fallen per 1 000 invånare) för Linköping 
med fem socknar från den omkringliggande landsbygden. I tablån nedan re
dovisas siffrorna för tidsperioden närmast före våra undersökningar. Talen är 
inte entydiga, tendensen är dock att landsbygden hade såväl högre vigsel- som 
födelsetal än Linköping, undantaget samplen från 1800—04. Det starkaste 
sambandet är det mellan vigsel- och födelsetalen som följer varandra. 

1750--54 1800--04 1850--54 
stad land stad land stad land 

Födelsetal 35,8 37,2 36,0 34,2 27,0 32,0 

Vigseltal 7,6 10,4 8,6 8,2 7,0 8,7 

Greger Karlsson har i en uppsats som publicerats i anslutning till vårt 

projekt beskrivit förändringen under 1800-talet i Linköpingsbygden med 
samma teknik som i vår studie.246 Även här jämförs kohorter med varandra 

och perioderna motsvarar våra två första giftermålskohorter, det vill säga pe
rioderna 1840-49 och 1870-79. 

Karlsson finner att Linköpingsområdet genomgått en proletarisering mätt 
i en ökning av andelen medellösa invånare, men att livsvillkoren ändå (ut
tryckt i till exempel minskad spädbarnsdödlighet) snarare förbättrats. Det ty
piska landsbygdsparet på 1840-talet beskriver han så här i generella termer: 

Mannen var en 29-årig dräng och hon en 26-årig piga när de gifte sig. Han var 

född i den socken där giftermålet ägde rum och hon inflyttad från grannsocknen. 

De hade haft en intim sexuell förbindelse innan giftermålet och hon födde parets 

första barn inom ett år. Efter ett par år fick de möjlighet att ta över ett torp där de 

bosatte sig. Under de närmaste tolv åren födde de ytterligare fyra barn som döptes 

antingen till Carl eller Mathilda. Barnen fick tidigt hjälpa till med olika arbetsupp

gifter på torpet. Ett av de fem barnen dog av slag (en vanlig diagnos/dödsorsak i 

mitten av 1800-talet) innan femårsdagen. Det sista barnet föddes när hustrun var 

38 år och mannen 41. Barnen flyttade hemifrån i anslutning till konfirmationen 

och tog tjänst som piga eller dräng i grannsocknen. För att dryga ut kassan arbetade 

mannen som sockenskomakare. När krafterna tröt på ålderns höst hamnade paret på 

fattigstugan där de genomlevde sina sista år. Hade de tur fick de se sina barnbarn. 
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Beskrivningen av hur en stadsfamilj i de lägre samhällsklasserna framlevde 
sitt liv skiljer sig inte så mycket från skildringen ovan. Jämför man Karlssons 
landsbygdsstudie med våra Linköpingskohorter finner man att medelåldern 
för äktenskap inte skiljer sig så mycket mellan staden och landsbygdsförsam
lingarna i omlandet (tabell 31). Snarare är det så att de generella trenderna 

följer varandra över tid.247 Relationen i ålder vid giftermålet mellan män och 
kvinnor var också i stort sett densamma i staden och på landet. Överskottet 
av kvinnor i staden medförde ännu inte några tidigare vigslar för kvinnorna 
i städerna jämfört med landsbygden där storleksrelationen mellan könen var 
mera jämlik. Balansen mellan könens andelar förändrades när inflyttande 
män kom till stadens industriella verksamheter. 

Tabell 31. Gifiermålsålder i genomsnitt 1840—1900 i Linköping och på den omkring-
liggande landsbygden. 

1840 1870 1900 
män kvinnor män kvinnor män kvinnor 

Linköping 28,6 26,7 29,6 27,8 28,9 26,0 

Landsbygd 29,3 26,6 31,1 27,1 27,3 25,7 

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet. 

Som illustration till att det också ägde rum förändringar på landsbygden 
kan denna beskrivning från 1870-talet tjäna, en motsvarighet till personbe
skrivningen ovan. 

Ett typiskt 1870-talspar från Linköpings landsbygd kunde se ut på följande vis. Han 

är 31 år och har under flera år tjänat som dräng. Han är inflyttad från grannsocknen 

och träffar sin blivande hustru på en slåtteräng i juli. Hon är född i socknen och har 

tidigare tjänat som piga i ett av borgarnas hushåll i Linköping innan hon flyttade 

hem till föräldrahemmet igen. När han gifte sig med den 27-åriga pigan hade han 

redan ett torp. Det första barnet föddes inom ett år. I rask takt föder de ytterligare tre 

barn. Barnen är starka och inget av dem dör som små. Barnen flyttar i anslutning till 

konfirmationen. Sönerna arbetar som drängar innan de får arbete i någon av stadens 

nyetablerade industrier. När paret blir äldre har man svårt att få ekonomin att gå ihop 

på torpet och flyttar därför hem till äldste sonen i en liten lägenhet i stadens utkant. 

Andra resultat i studien av skillnaden mellan stad och land värda att upp
märksamma är till exempel att kvinnorna i staden födde färre barn jämfört 
med landsbygdskohorternas mödrar och att de i allmänhet var något äldre 
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när det inträffade, samt att andelen oäkta barn var större här. Barnafödandet 

avtog alltså tidigare i städerna. Antalet barn per gift par var på landsbygden 
större än i Linköping. Tablån nedan visar det genomsnittliga antalet barn på 

landsbygden och i Linköping: 

1840-talet 1870-talet 

stad landsbygd stad landsbygd 
3,6 4,8 3,9 4,4 

Gruppen som aldrig fick några barn men var gifta var betydligt mindre på 

landsbygden än i staden. 8 procent av de gifta kvinnorna på landsbygden fick 
aldrig barn på 1840-talet. Motsvarande siffra för Linköping var 12 procent. 
Vi vet genom många studier att andelen utomäktenskapliga barn var betyd
ligt större i städerna än på landet. Att föda barn före äktenskapet var också 
vanligare i stadsmiljön i våra kohorter (som ju består av gifta människor) än 

på landsbygden. Endast någonstans mellan 6 och 7 procent av landsbygdspa
ren hade barn som fötts strax före vigseln. I stadsstudien låg motsvarande tal 
på mer än det dubbla i både Linköping och Sundsvall. 

En annan skillnad mellan stad och land gäller kvinnornas ålder vid sista 
barnets födelse som var betydligt högre på landsbygden än i våra städer. Med
elvärdet för kvinnans ålder låg strax över 40 år både på 1840- och 1870-talen. 

I städerna låg motsvarande värde mellan 35 och 38,5 år. 

Sammanfattning 

För att sammanfatta och utkristallisera de mönster inom familjedemografin 
som vi kunnat undersöka i denna tentativa delstudie kan följande redovisas: 
stadskvinnorna slutade att föda barn vid en tidigare ålder än kvinnorna på 

landsbygden, i städerna var förekomsten av utomäktenskapliga barn större, 
liksom andelen barn som föddes innan vigseln. Stadsfamiljerna hade färre 
barn än landsbygdens folk och i stadsmiljön var det vanligare att gifta par 
inte alls skaffade några barn. Det fanns alltså skillnader som kan förklaras 
av mindre social kontroll och tendenser till urbana sedvänjor. En slutsats är 
ändå att tidsandan och de mönster som följde med denna var viktigare än 
skillnaden mellan stad och land. Städerna var före 1880 ännu inte så starka 
att de förmådde att förändra några mönster. Det fanns fortfarande starkt 
hämmande faktorer både på landet och i staden när det gällde möjligheten 
att bilda familj. 
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11. Avslutning 

år studie av den svenska stadsfamiljen efter 1840 har isolerat fem tyd
liga familjedemografiska huvudtendenser: en kraftig reducering av hus

hållsstorleken, en långsiktig förändring av äktenskapsfrekvensen, en stadig 
minskning av barnkullarnas storlek, en sänkning av den ålder vid vilken 
man bildade familj (och en höjning igen) och slutligen en höjning av andelen 

gifta i städerna under samma tidsperiod (och en sänkning igen). De verkliga 

trendbrotten i utvecklingen inföll under mellankrigstiden och i skiftet mel

lan 1960- och 1970-tal. 
I ett långt perspektiv har den svenska stadsfamiljen förändrats från en 

situation med förhållandevis hög äktenskapsfrekvens under mitten av 1700-
talet, förenad med en hög giftermålsålder, till allt lägre giftermålstal med ett 
första bottenläge omkring år 1900. Ett avbrott i den långa utvecklingen mot 
låga giftermålstal utgjordes av perioden från förra sekelskiftet fram till om
kring 1960. Härefter har viljan till äktenskap fortsatt att minska igen. Under 
en så lång tid som 250 år har givetvis orsakerna till det förändrade mönstret 
växlat. Förväntningarna på den enskilde att gifta sig var åtminstone fram 
till omkring I960 stora. Frågan var om man kunde förverkliga det målet? 
Industrialisering och inflyttning till städerna borde ha underlättat strävan att 
bilda egen familj. Men som vi kunnat konstatera fanns en påfallande fördröj

ning i processen. 
Hur det var med giftermålsåldern före 1750 vet vi inte med säkerhet, ef

tersom vi före denna tidpunkt inte har en sammanhållen statistik för landet 
och för få lokala studier, som tillåter generaliserande omdömen på riksnivå. 
Möjligen fanns ett mönster med giften av betydligt yngre kontrahenter under 
1500- och 1600-talen än vi ser i senare sifferserier. Perioden efter stormakts
tiden kännetecknas av stor fattigdom i Sverige, varför de höga giftermåls-
åldrarna inte är så överraskande. De flesta hade helt enkelt inte råd att gifta 
sig förrän de var bortåt 30 år gamla. För att bilda ett eget hushåll krävdes 
en ekonomisk bas. För den som ägde eller arrenderade jord eller bedrev nä
ringsverksamhet i en stad var inte detta ett problem. För de egendomslösa 
försenades däremot familjebildningen av yttre orsaker. För de besuttna styrde 

andra strukturer. 
Familjerna som bildades på 1700-talet var i allmänhet ganska barnrika, 

även om hög giftermålsålder i kombination med många avbrutna äktenskap 
till följd av den höga vuxendödligheten höll tillbaka reproduktionen, en ten
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dens som för städernas del började brytas omkring 1870 med Stocholm i 

spetsen. När dödligheten bland barn sjönk började också barnafödandet att 
minska med en viss tidsförskjutning. Andra städer uppvisar en liknande ut
veckling fast med en fördröjning i förhållande till Stockholm. Det riktiga 
bottenläget i nedgången av barnafödandet inträffade på 1930-talet. Härefter 
gick barnafödandet upp igen för att sedan plana ut och sjunka till en nivå 
som delas av stora delar av Europa med betydligt mindre än två barn per 
kvinna. 

Undersökningen har de familjedemografiska förändringarna i de svenska 
städerna som sitt huvudsakliga objekt. Vi vet att dessa på olika vis utmärkte 
sig i förhållande till genomsnittet för Sverige, i en tid då endast en minoritet 
av landets invånare bodde i urbana miljöer. På 1700-talet och en god del av 

1800-talet var städerna påfallande farliga platser att leva i. Utan inflyttning 
skulle inte städerna ha lyckats klara sin befolkningsstorlek till följd av den 

höga dödligheten trots att det föddes många barn. Särskilt spädbarnsdöd
ligheten var omfattande. På Bellmans tid dog i Stockholm nästan vartannat 
spädbarn innan det blev ett år gammalt. Förbättringar ägde rum till följd 
av bättre hygien allt eftersom 1800-talet fortskred. Före de liberala avregle-
ringarna i städerna var strukturerna ganska fastlåsta. Här verkade människor 
som yrkesmässigt var sysselsatta med handel och hantverk eller administra
tion av olika slag. Medan tiden gick kom större jordägare och militärer att 
koncentrera sin verksamhet till städerna. Kreditinstitut av olika slag uppstod 
liksom andra moderna inrättningar som järnvägar, post, telegraf etc. Behovet 
av arbetskraft i städerna ökade, först i form av tjänstefolk och anställda inom 
hantverk och handel och senare när industrialiseringen kommit igång med 
allt större kadrer av arbetare och arbeterskor. Sundsvallsområdet är ett tack
samt studieobjekt för den som vill studera denna utveckling, eftersom staden 
under 1800-talets andra halva samlade såväl stora arbetargrupper som ett 
betydande antal rika företagare. Linköping, vårt andra studieobjekt, urbani
serades också men någon industrialisering att tala om förekom inte förrän ett 
stycke in på 1900-talet. Kontrasten till Sundsvall är härvidlag slående. 

Den enda samlevnadsform som samhället accepterade var det av kyrkan 
sanktionerade äktenskapet. Samlevnad utan äktenskap var länge förbjudet 
enligt lag. Samtidigt var äktenskapet också det enda sättet för den stora ma
joriteten att förverkliga möjligheten till ett eget hushåll utan att för alltid bo 

och tjäna hos andra. Sexualiteten var förpassad till den äktenskapliga sängen. 
Kyrkan försökte på olika sätt tillse att reglerna efterlevdes, men som vi sett i 
vår studie levde de folkliga reglerna kvar parallellt med kyrkans regelsystem 
- barn föddes ofta nio månader efter trolovningen (inte nio månader efter 
giftermålet) trots flera kampanjer från kyrkans sida att göra äktenskapet till 
startpunkt för det sexuella samlivet. 
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Parallellt med urbaniseringen, och delvis som ett resultat av denna, på

gick sekulariseringen. Kyrkan och andra patriarkalistiska miljöer började att 
frågasättas vilket bland annat ledde till att befolkningens relation till kyrkan 
och det regelverk som värnades av denna förändrades. Särskilt tydligt är detta 
i Stockholm, där ett omfattande samboende förekom under den ofta använda 

termen "stockholmsäktenskap" Detta system var av allt att döma mindre 
vanligt i andra svenska städer. Andelen utomäktenskapliga barn var ungefär 

dubbelt så stor i städerna som på landsbygden. Av detta kan vi dra slutsatsen 
att den sociala kontrollen var svagare och att toleransen därmed var högre i 
städerna liksom möjligheterna till möten med tänkbara partners. Andelen 
utomäktenskapliga barn fortsatte att vara högre i städerna även när företeel
sen blev allt vanligare på landsbygden. 

Levnadsstandarden förbättrades kontinuerligt för de flesta grupper i Sve
rige från omkring 1880, även om det gick sakta till en början. Generationerna 
som fötts efter första världskriget är de första som inte drabbats av större 
epidemier (Spanska sjukan 1918) och som inte heller upplevt hungersnöd. 
Trots svårigheter under 1930-talsdepressionen fortsatte utvecklingen sakta 
men säkert mot högre välstånd för det stora flertalet svenskar. 

Familjebegreppet undergick stora förändringar under den tid som vi stu
derar. Hushållet i städerna hade en starkare funktion än familjen i snäv be
märkelse under hustavlans period. Annu vid 1850-talets debatter om husagan 
lyste det moderna kärnfamiljsbegreppet med sin frånvaro. På 1800-talet slog 
den moderna familjen igenom, en familj vanligen grundad på en kärleksrela
tion mellan makarna. I denna delades funktionerna mellan man och kvinna 
på ett tydligt sätt. Mannen var försörjaren och kvinnan skulle sköta hem
met. Som vi kunnat se så utmynnade detta i hemmafruidealet med början i 
stadsborgerliga kretsar och sedan med spridning till arbetarklassen omkring 
1930-1960. 

Hemmafrun omgiven av man och barn i familjens finrum på något av 
veckotidningen Husmoderns omslag på 1930-talet eller i städtagen på en an
nons för Electrolux dammsugare är därför självklart inte någon myt men 
verkligheten var avsevärt mer komplicerad och nyanserad. Många kvinnor i 
giftasvuxen ålder var ogifta; det verkliga lyftet i giftermålsfrekvens för både 
yngre och medelålders kvinnor ägde rum först på 1940-talet. En inte obetyd
lig del av de gifta kvinnorna yrkesarbetade redan på 1930-talet. Den utomäk
tenskapliga reproduktionen i stadsmiljön var fortfarande hög och vart tionde 
havandeskap gick till abort. 

Vi har varit tveksamma till att utnyttja moderniseringsteorier vid tolk
ningen av de familjedemografiska skeenden som vi behandlat. Strukturella 
förklaringar, som tar fasta på städernas ekonomiska struktur och infrastruk-
turella förhållanden, har däremot visat sig vara användbara. Stadsrummets 
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fysiska gestaltning och "mentala" karaktär, eller specifika "identitet" om man 
så vill, med täta informationsflöden och nära kontakter mellan invånarna 
på arbetsplatser och i föreningar har framstått som viktiga att beakta. I en 
medveten strävan att föra ner tolkningen av det familjedemografiska beteen
det på en rationell gripbar aktörsnivå har vi slutligen använt oss av konceptet 
"familjestrategi" Dess användbarhet vid diskussionen av fertilitetsfallet har 

varit otvetydig. 
Det europeiska giftermålsmönster, som John Hajnal 1965 såg Belgien och 

Sverige som främsta exponenter för vid förra sekelskiftet, var särskilt markant 

i den svenska stadsmiljön. För Sveriges del är det uppenbart att de många 
stadsinflyttarna ställts inför en infrastrukturell situation, främst då en skri
ande bostadsbrist och usla bostäder, som försvårat familjebildningen och ska
pat den tydliga fasförskjutningen mellan industrialisering/urbanisering och 

förväntat demografiskt beteende. 
Samtidigt har aldrig så många unga män och kvinnor i Sverige mötts som 

i det slutande 1800-talets och det tidiga 1900-talets svenska städer. Försvagad 
social kontroll, fortgående sekularisering och ny syn på sexuella relationer 
har permanentat det hajnalska mönstret och bidragit till den starkt ökade 

utomäktenskapliga reproduktionen. När utvecklingen så vänder under 1920-
talet och särskilt under 1930-talet och familje- och hushållsbildningen i stä
derna intensifieras har stigande reallöner, ökat bostadsbyggande och minskad 
trångboddhet till följd av fertilitetsfallet spelat en viktig roll. Men vi har också 
pekat på "mentalitetsmässiga" faktorer som fokuseringen på husmoders- och 
hemmafruidealet inom alla samhällsskikt och privatlivets allt större betydelse 

inom reklam och populärpress. 
Nästan vart fjärde barn föddes utanför äktenskapet i den svenska stads

miljön vid förra sekelskiftet. Under 1900-talets sista årtionden föddes vartan
nat barn i samboförhållanden. Ändå är det berättigat att peka på den gifta 
kärnfamiljens centrala roll under Sveriges urbanisering och modernisering. 

Men mot kontinuiteten i utvecklingen måste också viktiga förändringsten
denser kontrasteras. Kärnfamiljens roll har helt klart tidvis varit starkt hotad. 
Som en följd av minskad familjebildning och ett stort antal ogifta har kärn
familjen på sina håll försatts i minoritet bland stadshushållen i slutet av 1800-
talet. 1930 års folkräkning avslöjade med stor tydlighet att endast hälften av 
stadshushållen bestod av kärnfamiljer. 

Hushållsstorleken i Sverige hade under industrialiseringsskedet ett tydligt 
samband med agglomereringsgraden. De sociala skillnaderna i stadshushål
lens struktur har varit betydande och flergenerationsboendet ovanligt. Vi har 
också understrukit de kvinnliga enpersonshushållens övertalighet och utsatta 
ekonomiska situation i stadsmiljön. 
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När vi detalj studerar Linköping och Sundsvall kan vi konstatera att Lin

köping i mångt och mycket liknar genomsnittet för de svenska landsorts
städerna medan Sundsvall genom den snabba expansionen skiljde ut sig med 
såväl högre dödstal som födelsetal. Expansionen bröts dock efter sekelskiftet 
1900. Både Linköping och Sundsvall visade en uppgång vad avser giftermåls
frekvensen under 1920- och 1930-talen vilket rimmar väl med de nationella 
siffrorna. Det var vanligare i Sundsvall att männen förblev ogifta jämfört 

med Linköping, rimligen beroende av den manligt dominerade industrin och 
när det gäller både Linköping och Sundsvall kan vi konstatera att kvinnor 
inom företrädesvis tjänstesektorn förblev ogifta i ganska hög grad ännu fram 
emot 1930-talet. 

Vid studien av våra kohorter har vi försökt att hitta mått på staden som 

äktenskapsmarknad. Man kan konstatera att de allra flesta som gifte sig fann 
sina partners utan tidigare anknytning till stadsmiljön, personer som själva 
flyttat in till staden. Det var inte heller vanligt att de som gifte sig kom från 
samma socken, vilket betyder att man knappast hade gamla nätverk med sig 
in i stadsmiljön. Över tid blev det dock vanligare att någon av kontrahenterna 
som gifte sig hade tidigare band i staden. Följaktligen kan vi konstatera att 
städerna verkligen var viktiga mötesplatser för äktenskap. Här kan mycket 
göras för att studera nätverkens roll i familjebildningen. 

När det gäller äktenskapsålder hände nästan igenting under den hundra
årsperiod vi intensivstuderar. De sociala skillnaderna var också förhållandevis 
små. Överklassens män var dock vanligen lite äldre när de gifte sig och de 

gjorde det gärna med något yngre kvinnor. Över tid blev även överklassens 
kvinnor något äldre vid giftermålen, vilket rimligen kan sättas i samband 
med att högre utbildning blev vanligare hos detta skikt när man kommer in 
på 1900-talet. Eftersom äktenskapet styrde barnalstringen i så hög grad är 
det inte heller förvånande att nästan ingenting heller hände med tidpunkten 
för ankomsten av det första barnet fram till 1940. I varken Linköping eller 
Sundsvall kan vi alltså se några mer påtagliga samband mellan å ena sidan 
giftermålsfrekvens och giftermålsålder och å den andra sidan en explosions
artad stadstillväxt under det sena 1800-talet. Det väntade sambandet mel
lan urbanisering/industrialisering och demografiskt beteende uteblev alltså. 
Överraskande nog sjönk inte giftermålsåldern när familjebildningen ökade 

på 1930-talet vilket möjligen förklaras av att under depressionsåren uppskjut
na giftermål ingicks. 

Fertilitetstransitionen i Linköping och Sundsvall var något fördröjd i 
förhållande till Stockholms, men ändå fullt tydlig i våra giftermålskohorter 

1900. Nedgången skedde nu relativt snabbt och fick fullt genomslag i 1930-

talskohorterna. De minskande barnkullarna var en viktig förändring liksom 
fördubblingen av de gifta par som aldrig skaffade sig några barn under vår 
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hundraårsperiod. Den genomsnittliga familjen skaffade cirka fyra barn un
der 1840-talet men bara två på 1930-talet. Sekulariseringen gav sig tillkänna 
bland annat genom att en allt större del av barnen föddes före äktenskapet. 
Teknikerna bakom de minskande barnkullarna var både "spacing" och "stop
ping". En tendens till längre intervall mellan barnen märks redan 1900—09 

och är mycket tydlig 1930-39. När det gäller "stopping" var denna tendens 
avläsbar redan 1900-09. Detta gäller både i Linköping och i Sundsvall. Vid 
samma tid kan man också se att den period kvinnan födde barn, den så 
kallade durationen, minskade. När vi punktstuderar den ekonomiska elitens 
familjemönster i våra städer får vi tydliga resultat både när det gäller mins
kande barnatal och tidigare "stopping" omkring sekelskiftet 1900. Vi får 
alltså under 1900-talets första decennier en ganska homogen fertilitetsregim. 
Detta talar för att medvetna barnbegränsande familjestrategier ganska snart 
tillämpades bland alla sociala skikt. 

Även om vi alltså, särskilt i Sundsvalls fall, kunnat identifiera sociala och 
ekonomiska elitmiljöer med ett ovanligt tidigt fertilitetsfall, så är vårt mest 
slående resultat den relativt snabba övergången till mindre familjer över hela 
den sociala skalan. Det tidiga 1900-talets ganska livliga diskussion om barn
begränsning inom såväl den borgerliga offentligheten och den tidiga feminis
men som inom "arbetaroffentligheten" torde vara en viktig förklaring bakom 
tillkomsten av en ny svensk fertilitetsregim. 

Ett annat viktigt resultat är att familjestorleken till stor del reducerades 
med traditionella födelsekontrollerande metoder som avbrutet samlag, kvin
nans säkra perioder, avhållsamhet och kanske också aborter. När billiga latex-
kondomer kom i mer allmänt bruk på 1930-talet hade fertilitetstransitionen 
redan pågått i årtionden. Huruvida avhållsamhet bland gifta par tillämpades 
i samma utsträckning i Sverige som Szreter räknar med i England under ti
digt 1900-tal är ovisst. Reduceringen av barnantalet i familjerna kan inte 
heller ha ägt rum utan att barnbegränsande metoder diskuterats mer öppet 
mellan makarna än tidigare och att kvinnans roll i dessa diskussioner ökade 

under tidig mellankrigstid, något som också de många brev som Marie Sto-
pes mottog från sin engelska läsekrets antyder. 

En tidig hypotes i vårt arbete har varit att staden kunde erbjuda nya möj
ligheter för dess inflyttare, vilket också påtalades ovan i detta kapitel. I en tid 
med proletarisering på landsbygden skulle man kunna tänka sig att stadsmil
jön gjorde det möjligt att skapa sig ett bättre liv och att bilda familj. Därför 
valde vi att specialstudera gruppen inflyttare. Vi valde två perioder, 1840—49 
och 1870—79, det vill säga före och efter expansionen i Sundsvall med Lin
köping mer som en kontrollyta. Samtidigt var inflyttarna en viktig grupp 
för städerna, även om ingen tänkte på det då, för att uppehålla städernas 
numerär åtminstone till och med mitten av 1800-talet. Vi fann att det fanns 
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en tendens till förändring bland flyttarna över tid, från ensamflyttare till fa
milj eflyttare, flyttarna var unga och efter hand kom kvinnorna att dominera. 

Ett annat resultat var att ungefär hälften av dem som flyttade in i någon av 
våra städer hade flyttat ut igen efter en femårsperiod och att Sundsvall hade 
störst möjligheter att få inflyttarna att stanna kvar. Förändringarna under 
den tid vi undersöker var små. Flertalet av dem som flyttade in i våra städer 

kom från platser utanför den egna regionen, vilket är en aning förvånande, 
särskilt i Linköpings fall eftersom staden knappast hade någon industri som 

drog till sig folk. Generellt kan man säga att våra studier visar att inflyt
tarna inte stod för en egen familj edemografi utan hade samma mönster som 
stadsbor i allmänhet, där man inte tar hänsyn till härkomst. Tidsandan och 
förutsättningarna att skapa sig ett hem i städerna var alltså viktigare än egen
skapen att vara inflyttare. 

Merparten av dem som flyttade in till städerna kom från landsbygdsmil
jöer. Stad till stadflyttningen ökade emellertid också starkt över tid. Vid en 
direkt jämförelse mellan den agrart dominerade staden Linköping och dess 
omland kan konstateras att skillnaderna under 1800-talet fortfarande var 
små. Det finns dock tendenser som ändå antyder en början till en differentie
ring och uppkomsten av en urban kultur. Våra resultat är att stadskvinnorna 
födde färre barn, att de slutade barnafödandet tidigare än landsbygdskvin
norna och att barnlöshet var vanligare i städerna. Slutligen var andelen utom-
äktenskapliga barn, som påtalats, dubbelt så hög i stadsmiljön. 

De trender vi uppmärksammat kastar nytt ljus över det familjehistoriska 
forskningsfältet i Sverige. Framtida forskning inom detta område är angelä

gen, särskilt kring de bromsande faktorerna i familjebildningen. Vi har här 
pekat på bostadsfrågornas grundläggande roll för tidigare giftermål. Inte för
rän välfärdsbygget i Sverige kommit ett stycke på väg anpassades de svenska 
giftermålsmönstren till europeiska nivåer. Parallellt fanns också den ideologi 
som betonade husmoderns roll, huvudpersonen som familjen samlades kring. 
Kommande studier bör inriktas mot att kartlägga nätverkens roll mer i detalj 
än vad som varit möjligt i denna studie. Mikrostudier där enskildas göranden 
och låtanden studeras över tid med hjälp av kvalitativa källor kan öka kun
skapen om de strategier som varit vägledande. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Ålders- och könsspecifik nuptialitet i Sverige 1870-1990. Og=ogifia, G=gifia. 

1870 1890 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 

Og 15-29 

Män 87,8 84,6 84,2 86,3 86,2 77,5 70,1 74,6 70,4 89,0 90,8 

Kvinnor 84,1 81,3 79,6 80,3 79,8 69,9 57,6 63,4 60,7 81,3 83,5 

G 15-29 

Män 12,2 15,4 15,8 13,7 13,8 22,5 29,9 25,4 29,6 11,0 9,2 

Kvinnor 15,9 18,7 20,5 19,7 20,1 30,1 42,4 36,6 39,3 18,7 16,5 

Og 30-49 

Män 32,0 29,0 29,5 29,0 24,3 21,2 18,6 18,7 20,4 36,3 40,0 

Kvinnor 46,3 42,5 42,0 39,5 36,9 32,7 23,6 18,6 19,0 32,0 36,4 

G 30-49 

Män 68,0 71,0 70,5 71,0 75,7 78,9 81,4 81,3 79,6 63,7 60,0 

Kvinnor 53,7 57,5 58,0 60,5 63,1 67,3 76,4 81,4 81,0 68,0 63,6 

Og 50-64 

Män 27,2 24,6 23,0 22,9 21,0 20,3 18,2 19,2 18,5 23,5 28,8 

Kvinnor 60,8 53,6 50,1 49,2 45,5 44,7 41,5 34,8 30,3 32,6 29,8 

G 50-64 

Män 72,8 75,4 77,0 77,2 79,0 79,7 81,8 80,8 81,5 76,5 71,2 

Kvinnor 39,2 46,4 49,9 50,8 54,5 55,4 58,5 65,2 69,7 67,4 70,2 

Og 65-

Män 45,7 39,4 39,2 40,2 37,6 39,2 38,4 34,0 30,7 30,1 29,6 

Kvinnor 85,8 76,1 74,5 68,5 71,0 71,3 69,2 66,7 66,0 63,7 62,3 

G 65-

Män 54,3 61,0 60,8 59,8 62,4 60,8 61,6 66,0 69,3 69,9 70,4 

Kvinnor 14,2 23,9 25,5 29,0 69,0 28,7 30,8 33,3 34,0 36,4 37,7 

Totalt 

Og Män 54,0 51,4 52.0 50,8 46,2 40,5 34,7 35,6 36,7 47,3 49,3 

Og Kvinnor 64,7 62,0 60,9 58,9 56,6 50,9 42,0 41,2 42,2 51,7 52,9 

G Män 46,1 48,6 48,0 49,2 53,8 59,5 65,3 64,4 63,3 52,7 50,7 
G Kvinnor 

35,3 38,4 39,1 41,1 43,4 49,1 58,0 58,9 57,8 48,3 47,1 

Källa: Folkräkningarna. 
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Bilaga 2. Ålders- och könsspecifik nuptialitet i städerna 1870-1990. (Från 1970 tätorter 
med mer än 5 000 invånare.) G=gifta} Og-ogifta, siffrorna anger aktuellt åldersinter
vall. 

1870 1890 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 

Og 15-29 

Män 87,8 84,6 84,2 86,3 86,2 77,5 70,1 74,6 70,4 89,0 90,8 

Kvinnor 84,1 81,3 79,6 80,3 79,8 69,9 57,6 63,4 60,7 81,3 83,5 

G 15-29 

Män 12,2 15,4 15,8 13,7 13,8 22,5 29,9 25,4 29,6 11,0 9,2 

Kvinnor 15,9 18,7 20,5 19,7 20,1 30,1 42,4 36,6 39,3 18,7 16,5 

Og 30-49 

Män 32,0 29,0 29,5 29,0 24,3 21,2 18,6 18,7 20,4 36,3 40,0 

Kvinnor 46,3 42,5 42,0 39,5 36,9 32,7 23,6 18,6 19,0 32,0 36,4 

G 30-49 

Män 68,0 71,0 70,5 71,0 75,7 78,9 81,4 81,3 79,6 63,7 60,0 

Kvinnor 53,7 57,5 58,0 60,5 63,1 67,3 76,4 81,4 81,0 68,0 63,6 

Og 50-64 

Män 27,2 24,6 23,0 22,9 21,0 20,3 18,2 19,2 18,5 23,5 28,8 

Kvinnor 60,8 53,6 50,1 49,2 45,5 44,7 41,5 34,8 30,3 32,6 29,8 

G 50-64 

Män 72,8 75,4 77,0 77,2 79,0 79,7 81,8 80,8 81,5 76,5 71,2 

Kvinnor 39,2 46,4 49,9 50,8 54,5 55,4 58,5 65,2 69,7 67,4 70,2 

Og 65-

Män 45,7 39,4 39,2 40,2 37,6 39,2 38,4 34,0 30,7 30,1 29,6 

Kvinnor 85,8 76,1 74,5 68,5 71,0 71,3 69,2 66,7 66,0 63,7 62,3 

G 65-

Män 54,3 61,0 60,8 59,8 62,4 60,8 61,6 66,0 69,3 69,9 70,4 

Kvinnor 14,2 23,9 25,5 29,0 69,0 28,7 30,8 33,3 34,0 36,4 37,7 

Totalt 

Og Män 54,0 51,4 52.0 50,8 46,2 40,5 34,7 35,6 36,7 47,3 49,3 

Og Kvinnor 64,7 62,0 60,9 58,9 56,6 50,9 42,0 41,2 42,2 51,7 52,9 

G Män 46,1 48,6 48,0 49,2 53,8 59,5 65,3 64,4 63,3 52,7 50,7 

G Kvinnor 35,3 38,4 39,1 41,1 43,4 49,1 58,0 58,9 57,8 48,3 47,1 

Källa: Folkräkningarna. 

186 



FAMILJER I VÄXANDE STÄDER 

Bilaga 3. Ålders- och könsspecifik nuptialitet på landsbygden 1870-1990. G=gifta, 

Og=ogifta. 

1870 1890 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 

Og 15-29 

Män 87,0 86,0 87,6 87,8 88,8 86,1 80,9 81,5 79,8 88,4 89,4 

Kvinnor 80,0 78,5 78,1 77,6 76,7 69,4 60,0 63,2 62,0 75,3 77,7 

G 15-29 

Män 13,1 14,0 12,4 12,2 11,2 13,8 19,1 18,5 20,2 11,6 10,6 

Kvinnor 20,0 21,6 21,9 22,4 23,3 30,6 40,0 36,7 38,0 24,7 22,3 

Og 30-49 

Män 20,7 23,1 26,3 27,9 30,1 30,5 26,7 24,5 23,0 29,1 39,4 

Kvinnor 26,1 26,7 28,0 29,4 29,2 26,1 18,0 13,5 11,6 18,1 26,0 

G 30-49 

Män 79,3 76,9 73,7 72,1 69,9 69,6 73,3 75,5 77,0 70,9 60,6 

Kvinnor 73,9 73,3 72,0 70,6 70,9 73,9 82,0 86,5 88,4 81,9 74,0 

Og 50-64 

Män 19,3 18,0 20,3 22,6 23,6 24,9 24,1 23,4 24,3 25,1 30,8 

Kvinnor 38,6 32,7 32,7 34,2 34,5 36,5 32,7 28,1 22,4 21,3 21,7 

G 50-64 

Män 80,7 82,1 79,7 77,4 76,4 75,1 75,9 76,6 75,7 74,9 69,2 

Kvinnor 61,7 67,3 67,3 65,8 65,5 63,5 67,3 71,9 77,6 78,7 78,3 

Og 65-

Män 42,4 37,6 40,0 41,4 42,9 44,4 42,8 40,8 37,9 36,5 36,1 

Kvinnor 68,8 60,1 61,4 62,0 61,7 63,0 62,2 61,1 58,8 57,0 51,3 

G 65-

Män 57,6 62,4 60,0 58,6 57,1 55,6 57,2 59,2 62,1 63,5 63,9 

Kvinnor 31,2 39,9 38,6 38,0 38,3 37,0 37,8 38,9 41,3 43,0 48,7 

Totalt 

Og Män 47,8 46,4 49,5 51,2 51,9 49,1 42,6 41,4 41,2 44,0 46,7 

Og Kvinnor 52,8 49,6 50,8 51,5 50,6 46,2 38,7 37,8 36,9 40,8 41,5 

G Män 52,2 53,6 50,5 48,8 48,2 50,9 57,4 58,6 58,8 56,0 53,3 

G Kvinnor 47,2 50,4 49,3 48,5 49,4 53,8 61,3 62,3 63,1 59,2 58,5 

Källa: Folkräkningarna. 
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Bilaga 4. Ålders- och könsspecifik nuptialitet i Stockholm (St), Göteborg och Malmö (G) 
samt i landsortsstäderna (L) 1870-1990 (m=män, k=kvinnor). 

1870 1890 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 
St ml5-29 9,9 13,8 13,7 13,0 14,5 23,1 31,0 22,1 20,1 11,7 9,3 
St kl5-29 14,5 17,9 17,3 17,4 19,1 29,2 41,3 31,9 30,5 19,8 13,3 
G ml5-29 16,3 16,2 14,0 13,8 23,2 30,1 27,0 27,5 13,6 10,7 
G kl 5-29 19,5 20,6 20,4 20,5 32,0 42,8 39,1 39,8 23,4 17,8 
L ml5-29 16,1 16,8 13,9 13,6 22,1 29,5 25,9 33,0 10,9 
L kl5-29 19,0 22,0 20,6 20,6 29,9 42,6 37,4 41,9 18,9 
St m30-49 56,5 63,6 63,2 65,9 71,3 75,4 78,8 76,8 72,3 60,3 54,8 
St k30-49 44,6 51,3 50,2 53,7 57,3 61,3 69,4 74,0 73,6 64,0 56,7 
G m30-49 73,6 71,0 69,6 73,1 77,5 81,0 80,6 75,1 66,8 61,1 
G k30-49 59,9 58,5 60,3 63,6 68,4 76,1 80,5 78,5 71,7 64,1 
L m30-49 74,4 74,1 74,0 78,6 80,7 82,5 82,9 82,7 67,7 
L k30-49 60,3 62,0 64,1 65,8 69,8 79,3 84,1 83,7 71,7 
St m50-64 63,3 67,6 71,3 71,3 73,1 75,1 80,0 79,1 78,1 74,1 69,8 
St k50-64 28,4 37,3 41,9 43,7 47,2 48,4 51,7 57,1 63,0 64,9 60,8 
G m50-64 75,8 77,3 75,6 75,4 76,7 80,6 81,0 79,4 75,8 73,0 
G k50-64 49,5 51,2 51,0 53,2 55,3 58,7 64,0 68,8 70,3 67,2 
L m50-64 78,5 79,4 79,9 82,3 82,6 82,8 81,3 83,2 78,7 
L k50-64 49,9 53,3 54,2 57,9 58,5 61,4 68,4 72,6 69,1 

St m65- 52,6 57,1 57,4 57,2 57,4 55,5 61,5 67,2 69,4 69,9 70,2 
St k65- 9,1 19,3 18,8 20,7 22,6 22,8 25,7 27,1 29,6 33,6 35,9 
G m65- 59,9 61,0 59,6 56,9 56,8 60,2 65,2 68,5 69,4 67,8 
G k65- 25,2 26,5 27,2 28,6 28,3 30,6 32,7 34,1 37,7 38,9 
Lm65- 61,7 61,8 60,7 65,1 63,1 62,0 65,8 69,5 70,4 
Lk65- 25,6 28,1 36,2 31,4 31,0 32,9 35,8 55,8 38,0 

Totalt 
St män 38,1 42,5 42,6 46,9 50,9 57,9 65,0 61,9 57,5 52,7 48,1 
St kv 29,5 34,2 33,5 36,2 39,0 45,5 53,3 52,2 50,7 48,3 42,3 
G män 50,0 48,6 48,0 50,9 58,4 65,2 64^6 60,2 55,5 51,8 
G kv 40,6 39,6 41,1 42,9 50,5 58,4 59,2 57,2 52,3 47,5 
L män 51,5 50,4 50,6 55,9 60,5 65,5 65,2 65,9 54,4 
L kv 40,0 41,8 43,4 45,5 50,2 59,7 61,0 60,4 50,5 

Källa: Folkräkningarna. 
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Bilaga 5. Ålders- och könsspecifik nuptialitet i Linköping 1890-1990. G=gifta, 
Og=ogifta. 

1890 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 

Og 15-29 

Män 84,9 83,8 86,3 86,5 80,2 68,8 72,7 71,5 69,4 74,5 

Kvinnor 83,8 79,8 81,2 80,9 69,2 54,8 61,6 61,4 56,3 61,8 

G 15-29 

Män 15,1 16,2 13,7 13,6 19,8 31,2 27,3 28,6 30,6 25,5 

Kvinnor 16,2 20,2 18,9 14,1 30,8 45,2 38,4 38,6 43,7 38,2 

Og 30-49 

Män 22,7 28,6 21,5 21,9 21,3 17,4 15,2 17,4 22,5 30,6 

Kvinnor 42,6 41,8 36,5 36,4 32,5 21,1 15,3 17,7 19,9 25,7 

G 30-49 

Män 77,3 71,5 78,6 78,1 78,7 82,6 84,8 82,6 77,5 69,4 

Kvinnor 57,4 58,2 63,5 63,7 67,5 78,9 84,7 82,3 80,1 74,3 

Og 50-64 

Män 20,7 22,6 21,5 19,4 18,8 16,1 17,3 17,8 18,1 21,8 

Kvinnor 55,0 49,1 47,0 45,1 43,0 40,6 34,5 28,6 23,4 26,3 

G 50-64 

Män 79,3 77,4 78,5 80,7 81,2 83,9 82,8 82,2 81,9 78,2 

Kvinnor 45,0 50,9 53,0 54,9 57,0 59,4 65,6 71,4 76,6 73,7 

Og 65-

Män 38,0 40,0 39,9 39,1 40,8 37,0 33,8 30,5 29,3 28,5 

Kvinnor 81,0 73,6 72,6 69,5 69,7 68,2 67,6 66,5 59,9 57,7 

G 65-

Män 62,0 60,0 60,1 60,9 59,2 63,0 66,2 69,5 70,7 71,5 

Kvinnor 19,0 26,4 27,4 30,5 30,3 31,8 32,4 33,6 40,1 42,3 

Totalt 

Og Män 45,9 51,0 46,8 46,5 45,4 34,7 33,4 36,5 35,0 40,5 

Og Kvinnor 63,3 60,6 58,4 57,6 50,9 40,3 38,9 41,3 38,3 42,5 

G Män 54,2 49,0 53,2 53,5 54,6 65,3 66,6 63,5 65,5 59,5 

G Kvinnor 36,7 39,4 41,7 42,4 49,1 59,7 61,2 58,7 61,8 57,5 

Källa: Folkräkningarna. 
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Bilaga 6. Ålders- och könsspecifik nuptialitet i Sundsvall 1890-1990. G=gifia, 
Og=ogifta. 

1890 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 

Og 15-29 

Män 82,2 89,1 88,7 86,7 82,2 69,9 76,7 75,3 69,4 72,8 

Kvinnor 75,1 87,5 84,1 81,6 74,5 59,6 69,0 64,7 54,1 59,9 

G 15-29 

Män 17,8 10,9 11,3 13,3 17,8 30,1 23,3 24,7 30,6 27,2 

Kvinnor 24,9 12,5 16,0 18,4 25,5 40,4 31,0 35,3 45,9 40,1 

Og 30-49 

Män 39,1 38,9 32,4 31,3 24,1 16,9 16,9 20,3 22,6 30,0 

Kvinnor 39,2 42,3 42,6 39,5 31,9 21,7 17,4 17,3 18,5 24,3 

G 30-49 

Män 60,9 61,1 67,6 68,7 75,9 83,1 83,1 79,7 77,4 70,0 

Kvinnor 60,8 57,7 57,4 60,5 68,1 78,3 82,6 82,7 81,6 75,7 

Og 50-64 

Män 46,1 30,7 26,6 26,0 25,4 19,2 20,5 18,3 21,7 23,8 

Kvinnor 56,9 47,9 47,8 48,6 48,5 41,8 37,2 28,2 23,1 25,4 

G 50-64 

Män 53,9 69,4 73,5 74,0 74,6 80,8 79,5 81,7 78,3 76,2 

Kvinnor 43,1 52,1 52,2 51,4 51,5 58,2 62,8 71,9 77,0 74,6 

Og 65-

Män 56,7 37,9 40,3 44,9 51,5 43,5 34,0 33,6 31,4 33,0 

Kvinnor 73,0 72,7 74,9 71,5 76,6 73,5 62,3 66,2 59,9 59,7 

G 65-

Män 43,3 62,1 59,7 55,1 48,5 56,5 66,0 66,5 68,6 67,0 

Kvinnor 27,0 27,3 25,1 28,6 23,4 26,5 37,7 33,9 40,1 40,3 

Totalt 

Og Män 56,7 57,2 53,8 51,2 43,6 34,1 36,7 39,0 35,4 39,4 

Og Kvinnor 57,5 65,2 63,1 60,7 52,9 43,0 43,1 41,5 36,9 41,0 

G Män 43,3 42,8 46,2 48,8 56,4 65,9 63,3 61,0 64,6 60,6 

G Kvinnor 42,5 34,8 36,9 39,3 47,1 57,0 56,9 58,5 63,1 59,0 

Källa: Folkräkningarna. 

190 



FAMILJER I VÄXANDE STÄDER 

Bilaga 7. Upplösta äktenskap i Sverige 1840-2000 i förhållande till ingångna äktenskap 
i promille. 

600 

500 

I I  400 

300 

200 

100 

1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

Källa: Statistiska centralbyrån. 

Bilaga 8. Andelen utomäktens kap ligt födda per 1000 levande födda 1831-1990. 
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Källa: Historisk statistik för Sverige del 2. 
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omkringliggande landsbygden. 

212 



FAMILJER I VÄXANDE STÄDER 

Figurer 

Figur 1. Urbaniseringsgraden i Sverige 1860—1980. 

Figur 2. Den demografiska transitionen i Sverige 1750—2000. 

Figur 3. Barnadödligheten i procent upp till 10 års ålder och antalet barn per 

familj. Medeltal för Linköping och Sundsvall 1840-49, 1870-79\ 1900-09 

och 1930-39. 

Figur 4. Andelen gifta män och kvinnor i städerna i åldersgruppen 30—49 år, 

1870-1990. 

Figur 5. Andelen gifta män och kvinnor i Linköping 1890—1990 i åldersgruppen 
30—49 år. 

Figur 6. Andelen gifta män och kvinnor i Sundsvall 1890—1990 i åldersgruppen 

30—49 år. 

Figur 7. Befolkningen i Linköping och Sundsvall 1840—1940. 

Figur 8 a. Den demografiska transitionen i Sundsvall 1861—1930. 

Figur 8 b. Den demografiska transitionen i Linköping 1861—1930. 

Figur 9 a. Andelen gifta män i åldersgruppen 30—49 år i Linköping och Sunds
vall 1890-1990. 

Figur 9 b. Andelen gifta kvinnor i åldersgruppen 30-49 år i Sundsvall och 

Linköping 1890—1990. 

Figur 10 a. Första barnet fött före giftermålet. 1840—1930—talen i Linköping 

och Sundsvall. Procent av medlemmarna i giftermålskohorter. Socialgrupp 

L 

Figur 10 b. Första barnet fött före giftermålet. 1840—1930—talen i Linköping 

och Sundsvall. Procent av medlemmarna i giftermålskohorter. Socialgrupp 
LL 

Figur 10 c. Första barnet fött före giftermålet. 1840—1930—talen i Linköping 

och Sundsvall. Procent av medlemmarna i giftermålskohorter. Socialgrupp 
LLL 

Figur 11. Antalet inflyttare till Linköping och Sundsvall 1830—1899, medeltal 
för de olika tioårsperioderna. 

Figur 12. Flyttarnas ålder och kön på 1840—talet, åldersgrupper i procent, a) 
Linköping och b) Sundsvall. 
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Figur 13. Flyttarnas ålder och kön på 1870—talet, åldersgrupper i procent, a) 

Linköping och b) Sundsvall. 

Figur 14. Inflyttare som valde att bo kvar i Linköping och Sundsvall under 

1840— och 1870—talen, efter 1 år, efter 2 år o.s.v, procent. 

Figur 15. Inflyttare från regionen och från längre avstånd, Sundsvall och 

Linköping, 1840— och 1870—talen, procent. 

Figur 16 a. Andelen gifta kvinnor i åldersgruppen 30—49 år, i städerna och på 

landsbygden, 1870—1990. 

Figur 16 b: Andelen gifta män i åldersgruppen 30—49 år, i städerna och på 

landsbygden, 1870—1990. 
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FAMILJER I VÄXANDE STÄDER 
Strukturer och strategier vid familjebildning i Sverige 1840—1940 

FAMILJEHISTORIA är i dag ett expansivt forskningsområde över hela 
världen i skärningspunkten mellan ämnen som antropologi, ekonomisk 
historia, historia, historisk demografi och historiesociologi. Familj och hus
håll är också viktiga analysredskap inom genetisk, epidemiologisk och 
hälsohistorisk forskning. 

I den här boken studeras den svenska stadsfamiljens historia under 
perioden 1840-1940 men också med utblickar fram till i dag. Det är en 
tid under vilken Sverige förvandlas från jordbruksland till modernt indu
striland med flertalet människor bosatta i städer och tätorter. Särskild 
uppmärksamhet ägnas åt utvecklingen i två mellanstora städer, Linköping 
och Sundsvall. De nya möjligheter att belysa stadsbefolkningars demo
grafiska beteenden som Demografiska databasens i Umeå digitaliserade 
kyrkobokföring erbjuder utnyttjas. Men också folkräkningar, folkräk
ningsmanuskript och olika kvalitativa källor kommer till användning. 

I fokus för undersökningen står familjebildning och reproduktion inom 
åtta giftermålskohorter av män och kvinnor som ingick äktenskap åren 
1840-49, 1870-79, 1900-09 och 1930-39. Den historiskt viktiga över
gången till små familjer i Sverige och som kulminerade i början av 1930-
talet när makarna Myrdal skrev sin klassiska bok Kris i befolkningsfrågan 
analyseras med hänsynstagande till social struktur, bostadsförhållanden, 
informationsspridning i stadsmiljön, familjestrategier och tidig feminis-
tisk debatt om barnbegränsning. Kärnfamiljens centrala men tidvis starkt 
hotade ställning under Sveriges industrialisering belyses. 

HANS NILSSON är universitetslektor i historia vid Linköpings universitet. 

LARS-GÖRAN TEDEBRAND är professor emeritus i historisk demografi vid 
Umeå universitet och tidigare styresman för Centrum för befolkningsstu
dier vid Demografiska databasen. 
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