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Abstract 

The background to this study is that there is no studies on youth and their transition to 
adulthood in preindustrial Sweden. The main objecti ve of this thesis has therefore been to 
analyze young peoples transitio n to adulthood during the late 18 th and 19th centuries in a 
region of the north ern part of Swede n. The social con text of the region wa s mainly ag rarian 
during the investigated period despite the fact that in the later part of the 19th and beginn ing of 
20th century, a development of a growing fores t industry had sta rted. The main questions is: 
How and when in life did different social categories of young people establish an independent 
and adult life? Where there any changes in transitional pattern s and was the establishment 
smoother or more troublesome at different times during the investigated period ? Where there 
any changes regarding social norms related to the establishment of adult life? 

The transition to adult life is studied from a life-course approach and four key-transitions; The 
First Holy communi on, leaving home, marriag e and parenthood are regarde d as significant 
steps within the process to a independent social position. Individual data related to 
keytransitions is mainly collected from cathec tical examination records and com prised 2206 
individuals born in six different cohorts between 1770 and 1900. The selected cohorts 
represents individuals that had to deal wit h different social conditions during their youth an d 
transition to adult life. 

The main results regarding the transition to adult life can be summarized in two words, 
complexity and varia nce. Usually it was a "long" transitio n but the number of acc omplished 
keytransitions and the order between them varied, as well as ages w hen taking the first Holy 
Communion, leaving home, marriag e and entering parenthood varied. Transitional patterns 
varied between different categories of youth. A dividing line existed between the sexes, those 
from households strongly roote d in the agricultural structu re and those with backg round in 
social categories that didn't own or was in possession of land. Social norms related to 
keytransitons changed along this dividing line during the investigated period of time, and 
became less permissive within landowning or land-possessing categories and less prescriptive 
in other categories. 

Transitional patterns were also influenced by the so cial situation at diff erent historical times. 
The need for labor , war and years of fam ine directly intervened in timi ng and sequ encing of 
keytransitions. A long term development was that the transition to adult life became more 
problematic in the later part of the 19th century, especially among young people who were less 
integrated in the social con text and among socially stigmatized youth. Final ly, young people 
were active and reflexive in seek ing social space to make the transi tion to adult life, act ions 
that sometimes caused tensions and conflicts between generations. 

Keywords: Youth, Transition to adulthood, Pre-industrial society, Lifecourse, Key-
transitions, Social categories. 
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Abstract 

The background to this study is that there is no studies on youth and their tran
sition to adulthood in preindustrial Sweden. The main objective of this thesis 
has therefore been to analyze young peoples transition to adulthood during the 
late 18th and 19th centuries in a region of the northern part of Sweden. The social 
context of the region was mainly agrarian during the investigated period despite 
the fact that in the later part of the 19th and beginning of 20th century, a deve
lopment of a growing forest industry had started. The main questions is: How 
and when in life did different social categories of young people establish an 
independent and adult life? Where there any changes in transitional patterns and 
was the establishment smoother or more troublesome at different times during 
the investigated period ? Where there any changes regarding social norms rela
ted to the establishment of adult life? 

The transition to adult life is studied from a life-course approach and four key-
transitions; The First Holy communion, leaving home, marriage and parenthood 
are regarded as significant steps within the process to a independent social posi
tion. Individual data related to keytransitions is mainly collected from cathecti-
cal examination records and comprised 2206 individuals born in six different 
cohorts between 1770 and 1900. The selected cohorts represents individuals that 
had to deal with different social conditions during their youth and transition to 
adult life. 

The main results regarding the transition to adult life can be summarized in two 
words, complexity and variance. Usually it was a "long" transition but the num
ber of accomplished keytransitions and the order between them varied, as well 
as ages when taking the first Holy Communion, leaving home, marriage and 
entering parenthood varied. Transitional patterns varied between different cate
gories of youth. A dividing line existed between the sexes, those from house
holds strongly rooted in the agricultural structure and those with background in 
social categories that didn't own or was in possession of land. Social norms 
related to keytransitons changed along this dividing line during the investigated 
period of time, and became less permissive within landowning or land-
possessing categories and less prescriptive in other categories. 



Transitional patterns were also influenced by the social situation at different 
historical times. The need for labor, war and years of famine directly intervened 
in timing and sequencing of keytransitions. A long term development was that 
the transition to adult life became more problematic in the later part of the 19th 

century, especially among young people who were less integrated in the social 
context and among socially stigmatized youth. Finally, young people were acti
ve and reflexive in seeking social space to make the transition to adult life, ac
tions that sometimes caused tensions and conflicts between generations. 

Keywords: Youth, Transition to adulthood, Pre-industrial society, Lifecourse, 
Key-transitions, Social categories. 
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Förord 

När man står inför en 'nyckelövergång' som ett avslutat avhandlingsarbete och 
en disputation onekligen utgör i den akademiska världen väcks en del känslor 
och tankar. Känslor som kommer fram är både tillfredsställelse och lättnad när 
den tilltänkta avhandlingen är att betrakta som klar för tryckning. Tankarna som 
väcks är framförallt tacksamhetens med adress till de personer som på ett eller 
annat sätt bidragit till att avhandlingen lämnat datorns hårdisk och ramminne. 
Några personer har givetvis bidragit på ett högst påtagligt sätt medan andra 
kanske inte vet vilken betydelse de haft. 

Först och främst vill jag varmt tacka min handledare, Ulf Drugge vid Sociolo
giska Institutionen, Umeå Universitet, vars historiesociologiska kunskaper, syn
punkter och rådgivning definitivt förde mitt arbete framåt. Tack också för ditt 
engagemang och din uppmuntran när man ibland körde fast i skrivandet eller 
höll på att drunkna i 1700-och 1800-talens husförhörslängder, hospitalhandling
ar eller fanglistor! Ett annat varmt tack vill jag rikta till Lars Göran "Basso" 
Karlsson för all "peppning" genom åren. Det kändes skönt att få höra att man 
"kopplat greppet" under ett avhandlingsseminarium. Jag vill också rikta ett tack 
till Stefan Svallfors för ett värdefullt opponentskap och förslag på förändringar i 
manus när det presenterades vid ett slutligt avhandlingsseminarium. Thomas 
Boje och Rune Åberg vill jag tacka för synpunkter på manus. Tack också till er 
som läst och kommenterat olika delar av avhandlingen i samband med fredags
seminarierna vid Sociologen i Umeå. 

Det finns givetvis också en både informell och värdefull forskarmiljö där tankar 
och idéer på olika områden har diskuterats. Alla dessa samtal med Calle Hans
son, Peter Waara, Katarina Fredriksson, Fredrik Miegel, Anders Nordlund, 
Björn Halleröd, Jonas Edlund i Umeå och Thomas Öhlund i Norrköping för att 
nämna några, har bidragit till att betrakta givna föreställningar i ett annat och 
ofta bättre ljus. Tråkigt har jag i vaije fall inte haft. Tack till er och alla andra på 
Sociologen i Umeå. 

Naturligtvis finns personer utanför den sociologiska sfären vars insatser varit 
betydelsefulla för tillblivelsen av denna avhandling. Till personalen på Forsk
ningsarkivet vid Umeå Universitet, särskilt Mats Danielsson, Ingegerd Sten
ström och Anders Lindberg, som jag plågat med allehanda frågor kring olika 
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historiska arkiv och källor riktas ett stort tack för en både kunnig och tillmötes
gående hjälp. Detsamma gäller till Carin Sjöström och Inez Egerbladh vid De
mografiska databasen vid Umeå Universitet i samband med "uttaget" från data
basen. Tack också till Lotta Jarl för redigering av manus och Charlotte Nyman 
för bearbetning av den engelska sammanfattningen. 

Ett liv levs ju också utanför den akademiska världen med erfarenheter som ger 
en välbehövlig distans till allt som har att göra med forskarutbildning och av
handlingsskrivande. Mitt största tack går till mina barn Leo, Maja och Stina som 
på ett mycket konkret sätt fått mig att förstå att det egentligen finns betydligt 
viktigare saker att göra än att skriva en avhandling. Till Annica som varken stått 
bakom, framför, över eller under mig, utan funnits bredvid mig genom de sista 
15 åren riktas ett speciellt tack. Jag förstår att det inte alltid varit så lätt att stå ut 
med en ibland både fysiskt och själsligt frånvarande person. Men, har du stått ut 
så här länge, är min förhoppning att du gör det också genom senare nyckelöver
gångar och fram till den som vi alla förr eller senare går igenom. 

Till sist går en tacksamhetens tanke till Humanistisk-Samhällsvetenskapliga 
Forskningsrådet för deras finansiering av projektet "Livsbanor, ungdomstid och 
vuxenblivande i tre århundraden" inom vilket denna avhandling har kommit till. 

Mats Jacobsson 

Svartöstaden / Luleå, November 1999. 
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Inledning 

Mitt avhandlingsprojekt skulle ursprungligen ha omfattat hur ungdomar i Norr 
och Västerbotten uppfattade sig själva och vilka framtidsplaner de hade utifrån 
de speciella livsvillkor som kännetecknar denna nordligaste landsända. Av sär
skilt intresse var hur de planerade och reflekterade kring att etablera ett vuxet 
liv. Anledningen till valet av detta studieobjekt var att den forskning som bedri
vits om ungdomar från slutet av 1980-talet och under några år framåt i stor ut
sträckning hade haft fokus på storstadens ungdomar, olika ungdomskulturer och 
ungdomars livsstilar.1 Betoningen låg på ungdomars kulturella särart vilket 
medförde att betydelsen av kopplingar till andra livsstadier och ungdomars del-
tagande i det övriga samhällslivet inte var föremål för intresse. Det sociala 
vuxenblivandet blev därför ett jämförelsevis outforskat område, särskilt med 
avseende på landsortsungdomens förutsättningar och i synnerhet villkoren för 
ungdomar i övre Norrland.3 

I likhet med andra sociologer som i något avseende studerat ungdomar ville jag 
sätta in mitt undersökningsobjekt i ett längre historiskt sammanhang. Anled
ningen var att en ungdomstid och etablerandet av ett vuxet liv formas av histo
riska omständigheter, dvs sociala och kulturella villkor som råder under olika 
tidpunkter. Avsikten med en historisk tillbakablick var att lyfta fram det unika 
och särpräglade med situationen för nutida ungdomar i övre Norrland. Detta 
visade sig vara en tämligen besvärlig uppgift och svårigheterna kan samman
fattas i några punkter. 

Den första var att det i studier om nutida ungdomars livsvillkor visserligen 
fanns historiska översikter om ungdomar "förr i tiden" men de gick sällan läng
re tillbaka än till 1900-talets början. Ursprunget till ungdomstiden som vi kän
ner den idag betraktades vara en konsekvens av industrialismen. Några förlagor 
tycktes knappast ha existerat i bondesamhället. I relativt ytliga historiska över
sikter förekom att ungdomar i bondesamhälle respektive industrisamhälle ställ-

1 Se Jakobsson & Waara (1991 och 1992). Löfgren (1991). 
2 Se t ex Hannevik & Hastrup (1996). 
3 Jonnson (1994) och Jönsson/Trondman/Arnman/Palme (1993) genomförde studier där intresset 
var riktat mot ungdomar utanför de större städerna. Se också Waara (1996) vars avhandling be
handlar ungdomar i Tornedalen. Hägg (1993) behandlar också ett ungdomstema i avhandlingen 
"Kvinnor och män i Kiruna". 
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des mot varandra i tankefigurer som antog dikotoma former. Bondesamhällets 
ungdomar representerade bofasthet, kontinuitet mellan generationer och under
ordning i förhållande till äldre generationer. Industrisamhällets ungdomar be
skrevs som dynamiska genom att anamma nya beteenden och värderingar, upp
roriska och relativt autonoma gentemot äldre generationer. 

Den andra svårigheten var att olika teoretiska perspektiv och empiriska studier 
som explicit diskuterar ungdom och vuxenblivande i förindustriella samhällen 
lämnade delvis motsägelsefulla beskrivningar. Ibland beskrevs en mycket lång 
ungdomstid som implicerade att etablerandet av ett vuxet liv var en utdragen 
process.41 andra fall betraktades ungdomstiden som kort och vuxenblivandet 
som en snabb och smidig process och i vissa fall att inte ens ha existerat.5 

Gemensamt för perspektiven var att ungdomar tämligen friktionsfritt socialise-
rades till på förhand givna vuxenroller. Ungdomar var inte som idag "ett ideal, 
trendsättare och orosmoment".6 

Ett tredje problem var att fa studier fanns att tillgå som behandlar ungdomar och 
vuxenblivandet i Norr- och Västerbotten, vare sig under 1900-talet eller under 
tidigare perioder. De flesta berörde antingen andra delar av Sverige eller också 
omfattade temat svensk ungdom i allmänhet.7 Ungdomstid och etablerandet av 
ett vuxet liv har utgjort underordnade teman i bredare upplagda undersökningar 
som handlat om bondesamhällets livsformer och kultur.81 dessa finns enstaka 
referenser till Norr- och Västerbotten, och då i sammanhang där "nattfrieriets" 
utbredning, form och funktion i bondesamhällets Sverige diskuterats.9 Nattfrie
riet var föremål för intresse bland etnologer under 1930-talet10 och deras under
sökningar har senare citeras flitigt.11 Ungdomars liv och vuxenblivande har i 
många stycken helt enkelt betraktats utifrån det som framgått av studierna kring 
nattfrieriet. 

Ett Q är de område som komplicerade den tänkta historiken var empiriska impli
kationer som stod att finna i olika källor. I min "moderna" uppfattning var ex

4 Se t.ex Kett (1977), Gaunt 1983, 
5 Demos & Demos (1969), Aries (1982) 
6 Frykman (1988), sid 97. 
7 Se exempelvis Franzén mfl (1998) Bergren (1995), Svärd (1993), Wennhall (1994) Frykman 
(1988) Löfgren (1969). 
8 Se exempelvis Gaunt (1983), Hellspong & Löfgren (1974), Losman (1986). 
9 Gaunt (1983), Hellspong & Löfgren (1974) 
10 Se, Vikman (1937), Erixon (1938) 
11 Se fotnot 4,5 och 6. 
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empelvis nutida unga kvinnors (i jämförelse med unga män) oftare uttalade 
flyttningsvilja, flyttande till större städer samt deras orientering mot utbildning 
och arbetskarriär ett uttryck för en moderniserad kvinnlig könsroll.12 Ur en hi
storiskt synvinkel skulle fenomenet vara kopplat till en ungdomstid och ett vux-
enblivande i ett industrialiserat samhälle. 

Av tillgänglig statistik om 1800-talet framgår dock att unga och ogifta kvinnor 
betydligt oftare flyttade till de större städer som fanns vid denna tid, jämfört 
med unga och ogifta män.13 Mönstret över kvinnors flyttande från Norrland var 
därmed inget nytt fenomen, utan nutida unga kvinnor visade i detta avseende 
upp ett "traditionellt" beteende. Hur skall då denna typ av implikationer tolkas? 
Är det nutida unga kvinnor som är traditionella och 1800-talets unga kvinnor 
som var moderna i förhållande till sin tid? 

Man kan hävda att orsakerna bakom flyttandet i det moderna samhället oftare 
handlar om individuella preferenser, exempelvis självförverkligande och möj
ligheten till en "friare" kvinnlig social roll i storstaden, än om forsöijningskäl. 
Frågan är då om 1800-talets unga kvinnor enbart flyttade av materiella skäl eller 
fanns också liknande preferenser som hos "moderna kvinnor", exempelvis en 
förhoppning om mindre grad av social kontroll och större självständighet? Om 
så vore fallet skulle man kunna påstå att 1800-talets kvinnor på samma sätt som 
unga kvinnor på 1990-talet, var moderna i förhållande till sin samtid. Ett analy
tiskt dilemma uppstår som berör hur man skall tolka och förstå likartade feno
men i olika historiska skeden. 

Detta har också implikationer för hur man skall betrakta en samtida ungdom och 
dess väg till ett vuxet liv i förhållande till bondesamhällets ungdom. Vilka in
slag är historiskt specifika och vilka verkar vara gemensamma för unga männi
skor i ett längre tidsperspektiv? Givetvis måste fler aspekter än relativt ytliga 
iakttagelser av flyttningsstatistik vävas in för att kunna besvara en sådan fråga. 
Tillsammans med de diskuterade svårigheterna blev denna fråga i praktiken 
inledningen till ett omformulerat avhandlingstema, ett tema som handlar om att 
etablera ett vuxet liv under 1700- och 1800-talen i övre Norrland. 

12 Jakobsson & Waara (1991 och 1992). 
13 Sundbärg (1910). 
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1. Undersökningens syfte, genomförande 
och disposition 

Det finns åtminstone ett gemensamt drag för unga människor oavsett när, var 
och hur de lever; de skall integreras i någon form av vuxenliv. Gränser mellan 
olika livstadier, den status och roll som är knutna till dessa och socialisationen 
av det uppväxande släktet är däremot bundna i historiska, sociala och kulturella 
rum. Unga människor har helt enkelt olika förutsättningar för sitt vuxenblivan-
de. Ett sådant historiskt, socialt och kulturellt rum utgörs av Skellefteåregionen 
under 1700- och 1800-talen, ett område som i många avseenden förändrades 
under denna tidsperiod från ett renodlat bondesamhället till ett som böljat in
dustrialiseras. 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka när och hur man "blefvo sin 
egen", eller med andra ord: när och hur man etablerade ett vuxet och självstän
digt liv i regionen under nämnda historiska period.14 Studien skulle därmed vara 
ett bidrag till att belysa ett tämligen outforskat problem - unga människors väg 
till ett vuxet liv i en nordlig periferi före industrialismens genombrott.15 Ytterli
gare en avsikt är att problematisera olika teoretiska modeller och antaganden 
om etableringen av ett vuxet liv i bondesamhället genom att pröva hur väl dessa 
avspeglas i det empiriska material som föreliggande studie baseras på. Slutligen 
skall olika förändringar av etableringsmönster relateras till övergripande sociala 
förändringar i regionen under tidsperioden. Avsikten är att belysa kopplingen 
mellan förändrade livsvillkor och vägarna till ett vuxet liv. 

14 "Blefvo sin egen" är en fängelseprästs benämning när han beskriver en fånges slutliga inträde i 
vuxenlivet efter att denne konfirmerats, flyttat från föräldrar för tjänst som dräng och slutligen 
gift sig och blivit förälder. 
15 Lund (1995) beskriver forskningsfältet med anknytning till den problemställning som detta 
arbete utgår från enligt följande: Our understanding of the life cycle perspective's different phases 
in traditional societys was originally based on ethnological studies but this has been expanded in 
several areas through studies in social history and historical demography. The majority of our 
knowledge is about family and old age, while our understanding of the situations surrounding 
childhood and youth is more limited./.../ Studies regarding children and youth in Sweden have 
been primarily concerned with conditions in cities and industry. Sid 36. 
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Den konkreta frågeställningen har utifrån detta syfte formulerats enligt följande: 
När i livet och hur etablerade människor en vuxen social position med hänsyn 
till deras sociala bakgrund? Fanns någon dominerande modell (exempelvis att 
nyckelövergångar inföll i samma ordning och vid samma tidpunkter i livet för 
de allra flesta)? Hur pass integrerade eller åtskilda var olika nyckelövergångar -
(exempelvis om äktenskapet alltid föregick föräldraskapet)? Förändrades etable-
ringsmönster mellan olika historiska tidpunkter? 

I korthet genomförs undersökningens på följande sätt: Ungdomstiden betraktas 
som en dynamisk fas av livet bestående av mentala, sociala och ekonomiska 
processer genom vilka ungdomar integrerades till ett vuxet liv. Vuxenblivandet 
antas därför vara en successiv process där olika nyckelövergångar markerar 
viktiga steg på väg mot att etablera en vuxen eller självständig social position. 
Undersökningens fokus är inriktat på själva etableringen av ett vuxet liv och 
inte på ungdomstiden i sig. Teoretiskt utgår studien från ett livsbaneperspektiv 
där fyra nyckelövergångar kommer att studeras, nattvard, flyttningen från för
äldrar, giftermål och föräldraskapet. Den undersökta populationen består av sex 
födelsekohorter som omfattar samtliga födda, totalt 2206 personer inom regio
nen under åren 1770/1771, 1790/1791,1810/1811,1830, 1850 och 1870. En rad 
olika individuella uppgifter har samlats in om dessa personer, som sedan i hu
vudsak bearbetats med kvantitativa tekniker. 

Avhandlingen är disponerad i elva kapitel. I kapitel 2 kommer olika teoretiska 
perspektiv och studier av ungdomstiden och vuxenblivandet i det förindustriella 
samhället att presenteras och diskuteras. Kapitlet avslutas med några kritiska 
reflektioner. I kapitel 3 presenteras avhandlingens teoretiska utgångspunkter 
genom en diskussion av studier som utgår från ett livsbaneperspektiv. Kapitlet 
avslutas med en diskussion av vilka olika sociala kategorier som kommer att 
undersökas och vilka empiriska indikatorer som tillämpas. I kapitel 4 diskuteras 
olika metodologiska överväganden, urval, datainsamling, bortfall och källmate
rial presenteras. 

Kapitel 5 är det första empiriska kapitlet och utgörs av en historik över Skel
lefteåregionen och omfattar perioden 1770-1900. Här fastes särskilt avseende 
vid sociala förhållanden som torde ha påverkat förutsättningar för unga männi
skor att etablera ett vuxet liv. I kapitel 6 diskuteras hur ungdomar framträdde 
som social kategori och hur de betraktades av företrädare från äldre generatio
ner, hur olika sociala gränsdragningar mellan livsstadier framträdde i lokalsam
hället. Kapitel 7, 8, och 9 ägnas åt beskrivning och analys av olika livsbane
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mönster. Ordningen, tidpunkter och den tid som förflöt mellan vissa övergångar 
analyseras. Det tionde kapitlet behandlar hur olika "avvikande" grupper etable
rade ett vuxet liv. Oäkta barns, föräldralösa och straffade personers livsbanor 
analyseras för att illustrera betydelsen av att vissa övergångar "bör" göras vid 
vissa tidpunkter och i en viss ordning. En annan avsikt med kapitlet är att via 
nämnda kategorier belysa om etablerandet av ett vuxet liv blev enklare eller 
svårare under den studerade tidsperioden. I det avslutande kapitlet diskuteras 
kopplingen mellan social förändring i Skellefteåregionen och etableringsmöns-
ter samt vilka implikationer resultaten har för bilden av dagens vuxenblivande. 
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2. Synsätt på ungdomstid och vuxenblivande 
i förindustriella samhällen. 

2.1 Sociologiska modeller 

Sociologiska teorier och synsätt på ungdomar och vuxenblivande i förindustri
ella samhällen växte fram under 1900-talets första decennier. Adolescensen, dvs 
åren efter puberteten, blev inom olika vetenskapliga discipliner ett erkänt och 
angeläget fenomen att studera. Stanley Halls arbete "Adolescence, It's psycho
logy and It's Relations to Physiology, Anthropology, Sociology, Sex, Crime, 
Religion and Education" som publicerades 1904 har betraktats som banbrytande 
i den utvecklingen.16 Hall såg adolescencen som en avskild livsfas mellan barn
dom och vuxenhet och liknade den vid en andra födelse. Under adolescensen 
böljade unga människor särskilja sig från andra i umgänge och värderingar och 
strävade efter en egen individuell autonomi. Det sexuella uppvaknandet var en 
viktig drivkraft och perioden kännetecknades av att de sökte sig till jämnåriga, 
gick emot föräldrars vilja och uppvisade beteenden som ibland kunde anses vara 
moraliskt förkastliga. Den adolescenta perioden uppfattades som ett sökande 
efter en känslomässig och social identitet. 

Sociologiska synsätt på ungdomar och adolescensen kom alltså till under en 
period när konsekvenserna av industrialisering och urbanisering böljat upp
märksammas.17 Arbetslöshet, kriminalitet och andra problem bland ungdomar 
antogs vara orsakade av nämnda förändringar och problemen betraktades som 
tecken på en djupare social integrationsproblematik som det moderna samhället 

16 Se t ex Hendrick (1990), Kaplan (1987). Enligt Berggren (1995) var Ellen Keys "Barnets År
hundrade" ett annat viktigt bidrag med internationellt genomslag där en förändrad syn på barn och 
ungdom fördes fram. Berggrens avhandling beskriver på ett genomlysande sätt hur synen på och 
idéer om ungdomen förändrades under 1900-talets första decennier i Sverige. I Stafseng (1997) 
ges fler exempel på svensk ungdomsforskning under 1900-talets första decennier. 
17Se t.ex Kett (1993). På frågan om varför adolescencen "konstruerades" och "uppfanns" och i 
viss mån "upptäcktes" ungefär samtidigt i Nordamerika och Västeuropa under tidigt 1990-tal är 
att: "it was only toward the end of the 19th century that teenagers became a sharply delineated 
age-group in advanced industrial society. The roots of this change lie in the history of seculariza
tion, industrialization, and more broadly modernization", sid.606. 
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orsakade.18 Ungdomar blev ett angeläget område för utredningar och undersök
ningar. I dessa kom unga människor i det förindustriella samhället att ställas 
mot den tidens moderna ungdom.19 Ben-Amos menar att sådana jämförelser var 
påverkade av samtidens upplevelse av det industrialiserade samhället. Detta 
ledde i sin tur till antaganden att exempelvis "city lads' were wilder, more 
reckless and disorderly than their village counterparts. The latter, by implica
tion, represented a vanishing past in which the transition to adult life was sup
posedly healthier, more secure, and shorn of tensions and turmoil".20 Med andra 
ord skapades en något idyllisk bild av det förflutna på grundval av vad man 
uppfattade vara ett nytt socialt fenomen, det industrialiserade samhällets indivi-
dualisering, som bl a uttrycktes i den besvärliga adolescensen och bångstyriga 
ungdomen. 

Möjligtvis var det liknande iakttagelser och tankar som låg bakom sociologen 
Karl Mannheims teoretiska bidrag om ungdomar och generationer.21 De först
nämnda var för honom ett universellt fenomen knutet till kroppens utveckling 
och existerar i alla samhällen oavsett tid och rum. Generationer är däremot 
bundna i tid och rum. En generation består av individer som befinner sig i unge
far samma ålder och som dessutom delar specifika historiska omständigheter i 
det samhälle de lever i. De erfar och upplever detta samhälle på ett annat sätt än 
föregående generationer, eftersom man lever under förändrade historiska om
ständigheter i vilka också äldre generationer ingår. En ny generation upprättar 
därmed en "fresh contact" med samhället och utvecklar ett medvetande, attity
der och värderingar som särskiljer dem från både föregående och efterkomman
de generationer.22 

I statiska samhällen eller samhällen som endast förändras långsamt och gradvis 
var generationsskillnaderna små enligt Mannheim: 

18 Mörch (1985) menar att socialpsykologins tillkomst vid 1900-talets böljan motsvarade ett 
behov av kunskap om hur den individualiserade människan skulle kunna integreras i det moderna 
samhället. Uppmärksamheten på adolescencen kan möjligtvis betraktas mot en sådan bakgrund. 
Ungdomar upplevdes representera den "nya" människan vilken på något sätt måste integreras och 
socialiseras in i samhället. 
19 Ben-Amos (1994). 
20 Ibid sid 3. 
21 Mannheim (1928 och 1943). 
22 Mannheim (1952) sid 297-298.1 Kecskemeti (1952). Original publicerad 1928 'Essays on the 
sociology of knowledge'. 
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"I believe that static societies which develop only gradually, and in which the 
rate of change is relatively low, will rely mainly on the experience of the old. 
They will be reluctant to encourage the new potentialities latent in the young. 
Their education will be focussed on the transfer of tradition, their methods of te
aching will be reproductive and repetitive. The vital and spiritual reserves of Yo
uth will be delibirately neglected, as there is no will to break with existing ten
dencies in society".23 

I förindustriella samhällen skulle sålunda, till skillnad mot det industrialiserade, 
vuxenblivandet varit en tämligen smidig och problemfri process eftersom gene
rationskillnaderna var små. Yngre människor anpassade sig till äldre generatio
ner: "Static conditions makes for attitudes of piety - the younger generation 
tends to adapt itself to the older, even to the point of making itself appear ol-
der".24 

Liknande tankegångar finns också hos S. N. Eisenstadt som studerade åtskillna
den mellan olika ålderskategorier och vilka sociala roller som knöts till dessa i 
ett samhälle. Eisenstadt menade att påverkan i traditionella och primitiva sam
hällen från jämnåriga kamrater var liten.25 En ung person formades i betydligt 
större utsträckning av sin familj och av släktingar inom ramen för det lilla lokal
samhällets byagemenskap. Olika ungdomliga uttryck och aktiviteter var under 
överinseende av någon äldre släkting. Normer och värderingar fördes över täm
ligen intakta och friktionsfritt från en generation till nästkommande. Ungdoms
tiden var kort och hade ingen signifikant betydelse för den vuxenroll som senare 
skulle bäras upp av en ung person. Vuxenblivandet var en snabb process där 
övergången från ungdomstadiet markerades via passageriter under en begränsad 
tidsperiod. 

Både Eisenstadt och Mannheim representerar en ståndpunkt som innebär att i 
samhällen som kännetecknades av en låg grad av arbetsdelning, låg teknologisk 
nivå, tidigt inträde i arbete efter endast en kort läroperiod, ingen obligatorisk 
skolgång och familjen som dominerande socialisationskontext var skillnaderna 
små mellan olika ålderskategorier.26 Vuxenblivandet i denna typ av samhällen 

23 Mannheim (1943). Sid 33. 
24 Mannheim (1928) sid 302. 
25 Eisenstadt (1958 och 1963). 
26 Coleman & Husen (1985) är modernare exempel på en likartad syn "in many preindustriai 
'primitive' societies no periods is singled out as being one of 'youth' Sid 13. Även Hurrel-
man (1989) ansluter till synsättet med hänvisning till bl a Aries (1960). 
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skedde därför relativt tidigt i livet och dessutom snabbt. Själva övergången var 
smidig och fri från konflikter samt förutsebar eftersom utrymmet för unga män
niskors egen vilja och självbestämmande var begränsat eller nästan obefintligt. 
Olika val, exempelvis vilka yrken man skulle söka sig till, var givna på förhand. 

Förindustriella samhällen hade, som man uppfattade det under 1900-talets första 
decennier, dessa egenskaper. Ben-Amos menar att detta synsätt fortfarande 
lever kvar och innebär att: "It is assumed that, not unlike primitive societies in 
which the transition to adult life is short and marked by a series of rites that 
extend for up to several months, the transition to adulthood in the preindustrial 
past was smooth and of relatively short duration".27 

2.2 Socialhistoriska synsätt 

Till skillnad från nämnda sociologiska modeller har socialhistoriker ofta lyft 
fram ungdomstiden som en lång period i avvaktan på en vuxen status, en period 
som avslutades först flera år efter puberteten.28 Bland familjehistoriker som 
Peter Laslett29 och John Hajnal30 var etableringen av det egna hushållet och 

27 Ben-Amos (1996) 
28 Alla socialhistoriker delar inte synen på ungdomstiden som en lång period. Philippe Ariès 
1982 (1960) framfor en extremare variant om den korta ungdomstiden och snabba övergången till 
vuxenlivet. Den utgår i viss mån från hur barnet framställdes symboliskt i konst och litteratur 
under medeltiden. Eftersom en symbolisk avgränsning av barn var frånvarande drogs slutsatsen 
att medeltidsmänniskan inte hade några specifika känslor och uppfattningar relaterade till barn. 
Han skriver att dessa människor "... hade ganska oklara begrepp om barn och ännu mer om ung
dom. Till barndomstiden räknades bara den allra spädaste åldern då det lilla barnet inte kunde 
klara sig självt; då sammanfördes barnet med de vuxna så snart som möjligt, när det ännu knappt 
var fysiskt redo, delade deras arbete och deras lekar. Från att ha varit ett mycket litet barn blev det 
med ens en ung människa utan att ha passerat de ungdomsstadier, som kanske hade tillämpats 
före medeltiden och som kommit att bli så viktiga aspekter i dagens utvecklade samhälle" (Ariès 
a.a., s. 4). Dessa slutsatser har sedermera kritiserats av bl.a. Mount 1984 (1982), s. 177f, Gillis 
(1981), s. 2ff och Davis (1975), s. 107f. 
29 Laslett (1977). Laslett ledde under 1970-talet "Cambridge Group for the History of Population 
and Social Structures". Forskargruppen rekonstruerade familjeformationer i olika historiska epo
ker med hjälp av olika hushålls- och forsamlingsregister, ett arbete som har haft stort inflytande 
på den historiska familjeforskningen. Arbetet resulterade t.ex. i ovan nämnda typologi. Denna har 
prövats i en rad olika arbeten och applicerats på olika geografiska regioner. Dessa studier har visat 
på tämligen stora regionala avvikelser från typologin. Den familjehistoriska forskningen har också 
sökt sig nya vägar. Man har i större utsträckning sökt relatera hushållets form till olika och förän
derliga behov över tid, huvudsakligt näringsfång, släktrelationer, egendomsöverlåtande, lands
bygd och stad, etc. Forskningsområdet är vittomfattande och för en översikt, se Hareven (1991). 
30 Hajnal (1983). 
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familjebildning avslutningen på ungdomstiden. Enligt Gaunt kännetecknades 
det förindustriella Sverige av olika institutionella hinder som jordbrist och skrå
förordningar, som gjorde att unga människor fick vänta relativt länge innan de 
kunde gifta sig och ordna en egen försörjning.31 Lasletts och Hajnals typologi-
sering av den västerländska familjetypen respektive västeuropeiska giftermåls
mönster kännetecknades av några grundläggande egenskaper:32 

Den västerländska familjetypen (Laslett) Västeuropeiska giftermålsmönstret (Hajnal) 

• Familjens form begränsades till föräld- • Äktenskapen ingicks sent. Män var vanligtvis 
rar och barn. 26 år eller äldre, kvinnorna 23 år eller äldre 

• Modern födde sitt första barn relativt • 
sent i livet och sent i sin fruktsamhets
period 

• Åldersskillnaden mellan makar var • 
liten, en relativt stor andel av kvinnorna 
var äldre än sina makar och äktenskapet 
var kompletterande, d.v.s. med på 
könsbasis avgränsade arbetsuppgifter 
inom hushållet. 

• Att tjänstefolk, ofta unga och inte nöd
vändigtvis släkt med övriga i hushållet, 
relativt ofta förekom som fullvärdiga 
medlemmar, exempelvis att de åt vid 
samma bord och sov under samma tak 
som sin arbetsgivare 

Paren blev direkt efter giftermålet ansvariga för 
egna hushåll 

Både män och kvinnor hade tjänat i andra hushåll 
innan giftermålet 

Modellerna prövades genom omfattande empiriska studier av bl a ett antal eu
ropeiska regioner. Man fann ett ganska distinkt nordvästeuropeiskt mönster där 
en majoritet av hushållen kännetecknades av nämnda egenskaper.33 Andra hus
hållsformer som flerfamiljs- och flergenerationshushåll förekom sällan. Dessut

31 Gaunt (1983). 
32 Laslett (1977) s. 13. Hajnal (1983). Förekomst och utbredning av dessa mönster har dock 
diskuterats av andra forskare. Exempelvis menar Mendels (1986) att hushålls och familjemönster 
varierade och skriver: "The organization of the household and family of yesteryear was not uni
formly, generally or typically nuclear, and its composition was not generally 'simple'. Neither 
was it usually and normally extended or complex. There were local, regional, and temporal vari
ations and contrasts before,during, and after the advent of modern industrial society". Sid 83. 
33 I exempelvis England, Belgien, norra Frankrike, norra Italien och i Tyskland. 
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om kunde man konstatera att mönstret med en dominerande förekomst av kärn
familj shushåll hade varit tämligen stabilt under såväl 1700- som 1800-talen.34 

Giftermålsmönstren visade på ungefar samma utbredningsområden. 

Det finns ett par gemensamma aspekter värda att ta fasta på hos Laslett, Hajnal 
och Gaunt. Den ena är att nygifta par förväntades etablera ett eget hushåll och 
den andra att förekomsten av tjänstefolk var omfattande. För att kunna etablera 
ett hushåll krävdes förmodligen ofta att paret ackumulerat materiella resurser 
som gjorde det möjligt att sätta eget bo. Detta skulle innebära att många gifter
mål inte blev av förrän man hade inkomster som garanterade hushållets över
levnad. Giftermålsåldern inföll därför relativt sent i människors liv. 

Detta leder in på den andra aspekten, nämligen förekomsten av tjänstefolk i 
hushållen. Att ta tjänst innebar säkerligen för många unga människor möjlighe
ter att böija spara ihop resurser till senare giftermål och att bilda eget hushåll. 
Förmodligen planerades många giftermål långsiktigt i materiell mening, utan att 
en på förhand tilltänkt och bestämd partner existerade. Möjligtvis var tiden man 
var i tjänst i hushåll utanför föräldrahemmet också en period under vilken man 
sökte en partner som man senare tänkte gifta sig med och bilda hushåll med. I 
detta perspektiv föreslås sålunda en "tågordning" för hur man skulle etablera ett 
vuxet liv. Först flyttade man hemifrån för att leva en tid som tjänstefolk varefter 
man gifte sig och skaffade barn. 

Denna period i livet av olika förberedelser och sökande efter möjligheter att 
etablera ett självständigt liv placerade unga människor i en social position mel
lan barndomen och ett vuxet liv. Bondesamhällets sociala struktur avsöndrade 
därmed en livsfas som i stor utsträckning kunde betraktas som en socialt av
gränsad ungdomstid. Om denna period skriver Gaunt: "All denna väntan för 
könsmogna och fullt arbetsdugliga människor - både män och kvinnor - ska
pade en grupp som är unik för den europeiska kulturen: ungdomen. Då fullt 
medborgarskap i det agrara samhället kom först med äktenskapet, levde ung
domen mellan 15 och 25 i ett slags limbo".35 

Frågan om en ungdomsfas överhuvudtaget existerade i människors liv under 
tidigare historiska epoker har annars varit föremål för diskussioner inte minst 

34 Laslett 1977. 
35 Gaunt (1983) sid 28. 
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bland socialhistoriker. Den engelske historikern Lawrence Stone sammanfattar 
diskussionen om ungdomstiden som historiskt fenomen enligt följande: 

"Far more controversial is the dating of the emergence of the concept of adole
scence as a clearly defined period of life after puberty during which a young per
son remains in a position of dependency. Hall saw it emerge only in the late ni
neteenth century. Demos and Gillis place it in the early nineteenth century, Kett 
puts it later, and others - including myself - much earlier. Duby and others point 
to the medieval concept of 'youth' and to its strong peer group organizations. 
They argue that apprentices formed a large, dependent, often riotous sub-culture 
which was well recognized at least as early as the sixteenth century. The dispute 
seems to be more about boundaries and definitions than about concrete social re
alities, and the différencies between 'youth' and 'adolescence' to be mainly one 
of terminology".36 

Enligt Stone beror de olika uppfattningarna på hur man definierat och studerat 
ungdomar. Ett exempel är en studie som tar fasta på hur det samtida samhället 
betraktade "sina" ungdomar. John och Virginia Demos menade att någon ung
domlig livsfas knappast existerade i det tidiga bondesamhället.37 De studerade 
hur unga människor i Nordamerika beskrevs i litteratur under perioden 1800-
1875. Man fann en snabbt växande flora av texter med råd om barnuppfostran 
samt böcker och pamfletter som riktades till ungdomar med förmaningar rö
rande moraliska problem. Man tolkade detta som framväxten av en annan syn 
på unga människor vilken kom att avgränsa ett "nytt" livsstadium, nämligen 
"adolescensen".38 Makarna Demos såg också vuxenblivandet före 1800-talet 
som en tidig och snabb etablering. Deras slutsatser har i viss mån ifrågasatts av 
senare forskning. En invändning har varit att avsaknaden av benämningar som 
"adolescence" och frånvaron av ungdomar i litteratur inte behövde innebära att 
livsfasen ej existerade i realiteten. Det kan vara så att framväxten av begreppet 
endast återspeglar det etablerade samhällets, exempelvis byråkraters, socialar
betares, företagares och föräldrars, "upptäckt" av livsfasen.39 Därmed är det fullt 

36 Stone (1981), sid 69 
37 Demos & Demos (1969). Ariès 1982 (1960) framför en liknande ståndpunkt. 
38 Den "adolescenta" livsfasen är en period efter puberteten under vilken ungdomar söker ut
veckla en identitet socialt och känslomässigt. Detta kunde ta sig olika uttryck som revolt mot 
föräldrar och specifika ungdomliga beteenden. 
39 Springhall (1986). 

25 



möjligt att "adolescensen" har en historia som sträcker sig längre tillbaka i tiden 
än till senare delen av 1800-talet. 

Detta leder in på ett andra exempel där forskaren koncentrerat sig på ungdomars 
beteende. Natalie Zemon Davis menade att en ungdomlig livsfas fanns redan på 
1500-talet på franska landsbygden. Ungdomar utgjorde en avgränsad social 
kategori formerade kring exempelvis olika rituella beteenden som 'charivarys'.40 

Enligt Davis bars företeelsen upp av unga människor under en period av livet 
där de nått pubertetsålder och var ogifta fram till 20-25 års ålder. Dessa ung
domliga yttringar hade olika egenskaper. Bl a konstituerades ungdomar som 
grupp genom en intern gemenskap och utgjorde en sorts "lagom ungdomsre
volt" som accepterades av äldre generationer bybor. Davis menade också att 
företeelsen hade funktioner som skulle säkerställa lokalsamhällets sociala kon
tinuitet genom att skillnaderna mellan olika livsstadier bearbetades och dramati
serades under upptågen. Detta klargjorde i sin tur vilket ansvar ungdomar senare 
skulle fa som gifta och vad som krävdes för att vara en "god" äkta hälft. Dessa 
ritualer ingick sålunda i en process där ungdomar socialiserades till en "vuxen" 
social identitet. För Davis var sålunda vuxenblivandet en utdragen process som 
avslutades i samband med äktenskapet åtskilliga år efter puberteten. 

Joseph Kett lade i sin analys av ungdomstiden tyngdpunkten på hur sociala 
strukturer påverkade ungdomar. Han studerade hur unga människor mellan 
1790 och 1840 gradvis etablerade sig som ekonomiskt oberoende gentemot sina 
föräldrar och hur institutioner, t.ex. familj, skola, tjänstehjonssystem och lär-
lingsskap, påverkade denna process. Det empiriska materialet bestod till stor del 
av nedtecknade biografier, dagböcker och personliga brev. Hans slutsats var att 
någon adolescent livsfas inte existerade i Nordamerika före 1840.41 Teoretiskt 
avsåg Kett med adolescence en period i livet efter puberteten, där unga männi
skor till stor del är institutionellt avgränsade från kontakter med andra vuxna, 
utöver dem i deras närmaste omgivning. Hans studie visade att åtskillnaden 
mellan exempelvis familj och arbete förekom i ringa utsträckning. Ungdomar 
var sålunda tämligen väl integrerade i de vuxnas liv. Däremot existerade en 

40 Davis ( 1975). Studien baseras på antropologers arbeten och arkivmaterial om folkliga seder 
och bruk i Frankrike. 'Charivarys' kan beskrivas som en festival med upptåg i grupp där man klär 
ut sig, spelar instrument och häcklar olika personer, t.ex. myndighetspersoner och äldre män, som 
visade alltför stort intresse för byns unga och ogifta kvinnor eller andra bybor som i något avse
ende ansågs förtjäna en neslig behandling. Festivalerna var löst organiserade av ungdomar själva. 
Enligt Davis förekom liknande företeelser i stora delar av det rurala Europa. 
41 Kett (1978). 
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ungdomstid som kännetecknades av ett "halvberoende" av föräldrarna. Denna 
inföll vid ungefar 10-års ålder och varade till närmare 25-års ålder. Unga män
niskor var under denna del av livet periodvis i tjänst i annat hushåll, var lärling 
eller försöijdes av sina föräldrar. 

John Gillis har kommit fram till liknande ståndpunkter. Människor i det förin
dustriella samhället skildes från sina föräldrar för tjänst i andra hushåll eller för 
att lära sig ett hantverk vid mycket unga år eller redan i 7-8 års ålder.42 Detta var 
böljan på en lång och utdragen ungdomstid och någon adolescent livsfas av
gränsad till åren efter puberteten existerade inte förrän en bit in på 1800-talet. 
Ungdomstiden kännetecknades av ett "halvberoende" av antingen föräldrar eller 
den husbonde där man för tillfallet var inhyst. Generationskonflikter förekom 
inte i någon nämnvärd utsträckning, eftersom unga människor var underordnade 
i "patriarchal government in its many forms was a necessary agent in maintai
ning the long period of semidependency that constituted 'youth' in the preindu-
strial life cycle".43 Ungdomstiden avslutades med giftermål och bildandet av ett 
eget hushåll efter att man funnit bärgning i något yrke. 

Under perioden mellan åren 1770 och 1870 ägde fundamentala förändringar 
rum i Storbritannien som i grunden ändrade förutsättningarna för hur ungdomar 
avgränsades från vuxna och hur övergången till ett vuxet liv såg ut enligt Gillis. 
Industrialisering och urbanisering samt en snabbt växande befolkning, där an
delen unga mellan 15 och 29 år ökade till att omfatta mellan 65 och 70 procent 
av befolkningen bidrog till förändrade familj e- och hushållsstrukturer. Unga 
människor pressades ut från städernas kärnfamiljshushåll för att inte belasta 
hushållet. Gatan och kvarteret blev ungdomars territorium och utgjorde arenor 
för framväxten av distinkta ungdomskulturer, samtidigt som andelen ungdomar 
som levde enligt traditionella mönster på landsbygden minskade. 

Övergår man till att betrakta det svenska bondesamhället fanns många konkreta 
exempel på att ungdomar utgjorde en avgränsad social kategori. Etnologer har 
framhållit ungdomars egna sociala aktiviteter, ofta organiserade som ynglinga
lag eller ungdomslag.44 Ungdomslaget ordnade med ungdomars nöjesliv men 

42 Gillis (1981). 
43 Ibid sid 22. 
44 Hellspong & Löfgren (1974). Wennhall (1994) menar att det existerat specifika ungdomskul-
turer redan på 1700-talet och att en väl avgränsad ungdomsfas existerade i alla befokningslager. 
Samhällets modernisering (industrialisering, urbanisering, individualisering) skapade inte ungdo
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hade också en viktig funktion i regleringen av den lokala äktenskapsmarknaden. 
Ungdomslaget hade exempelvis inflytande över vilka som tilläts att deltaga i 
nattfrieriet. En viktig ungdomlig institution utgjordes således av de s.k. nattfrie
rierna, där kontakter togs mellan könen som senare kunde utmynna i giftermål.45 

Nattfrieriet skall betraktas i relation till äktenskapets betydelse och den 
"giftermålspolitik" som existerade.46 Familjen var en ekonomisk enhet och valet 
av partner var viktigt ur den aspekten. Det förväntades att föräldrarna skulle 
försörjas på sin ålderdom av det barn och dennes partner som tog över gården. 
Graden av föräldrakontroll skilde sig mellan olika delar av landet bland annat 
när det gällde att påverka partnerval. I norra Sverige var ungdomarnas hand
lingsfrihet större eftersom sociala och ekonomiska skillnader mellan olika kate
gorier i befolkningen inte var lika utpräglade som i södra Sverige.47 

Bland etnologer beskrivs vuxenblivandet som en lång och utdragen process med 
skarpa gränser mellan barn, ungdomar och vuxna. Konfirmationen (13-16 år)48 

och äktenskapet utgjorde gränser för ungdomstiden, vilken var skiktad i olika 
åldersklasser, exempelvis för pojkar efter deras förmåga att klara olika kraft
prov. Skillnaderna markerades genom olika ritualer.49 Ungdomstiden betraktas 
utifrån detta perspektiv som en väntan på att få träda in i förutbestämda vuxna 
roller: 

"Att vara ung i bondens gård liksom i byhantverkarens eller lantarbetarens hem 
var att vänta på att bli vuxen. Föräldrarna visste vad barnen skulle bli. 'Slagen till 
slant bliver aldrig daler'. Bondens son övertog gården och dottern gifte sig 
grannbys. Skomakaren blev vid sin läst och det var sällan som statarens barn 
flyttades om i samhället - det blev i så fall bara till närmaste gods".50 

Utrymmet för egna funderingar över vad man skulle vilja bli eller vilka yrkes
ambitioner man hade skulle ha varit begränsat. I allt väsentligt bestämdes detta 
av föräldrarna och sociala roller fördes över tämligen intakta. 

men eller ungdomskulturer i sig utan har ändrat förutsättningar och omdefinierat dessa. Wenn-
halls slutsatser vilar på hans undersökning av Västerås mellan åren 1820 och 1945. 
45 Löfgren (1969), Gaunt (1983). 
46 Löfgren (1969). 
47 Ibid. 
48 Gaunt (1983) anger att konfirmationen inföll i 13-14 års åldern. Löfgren (1969) anger interval-
let 14-16 år. 
49 Ibid, Hellspong & Löfgren (1974). Gaunt (1983). 
50 Frykman (1988) sid 97. 
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2.3 Implikationer i svensk sociologi. 

När sociologer beskrivit ungdomstid och etableringen av vuxet liv i bondesam
hället har syftet varit att kontrastera den mot situationen för dagens ungdomar i 
olika avseenden.511 dessa jämförelser har ofta det etnologiska perspektivet 
utgjort grunden för beskrivningen av bondesamhällets ungdomar och livssitua
tion. Byn framställs som lokalsamhället per se med en stark kollektiv känsla av 
samhörighet. Människor identifierade sig med varandra och byns gemenskap 
hölls samman genom samarbete och av att man delade livets gemensamma ve
dermödor. Den sociala kontrollen var stark och "folk utifrån" betraktades med 
viss misstänksamhet. Den bild som återges av bondesamhället betonar vidare 
samhällets statiska karaktär; där rådde en kontinuitet mellan generationer och i 
sociala relationer som starkt förankrade individen i byn: 

"Till skillnad från industrisamhället kännetecknades bondesamhället av bofast
het. Den geografiska rörligheten var begränsad till den plats som garanterade 
sysselsättning och bärgning. Bofastheten sträckte sig ofta över flera generationer 
och bibehölls av vad den norske miljöskribenten Hartvig Saetra har betecknat 
som 'den gode husbondens princip': Gården skall vidarebefordras till sonen i 
samma skick som bonden själv övertog den'. I jämförelse med dagens samhälle 
framstår beständigheten och oföränderligheten som ett av de mest utmärkande 
dragen. Bondesamhället var ett statiskt samhälle. Ideer, trosföreställningar, seder 
och bruk fördes vidare från generation till generation och förändrades i liten ut
sträckning eller mycket långsamt"/.. ../Det gemensamma ansvaret för produktio
nen sammanlänkade de olika åldersklasserna inom den tre-generationella storfa
miljens gemenskap. Härigenom kunde också bam och ungdomar finna modeller
na för sina framtida vuxenroller inom familjen "52 

Den bild som förmedlas inbjuder till några slutsatser om bondesamhällets ung
domar. För det första flyttade ungdomar i mycket liten utsträckning. Man levde 
med sina föräldrar och ofta även med mor- eller farföräldrar så länge de var vid 
liv. Hushållen var stationära över generationer. Man var kvar på gården, gifte 
sig och fick barn vilka tidigt integrerades i olika sysslor på gården. Socialisatio-

51 Se t ex Coleman/Husén (1985), Ungdomsstyrelsen Ej till salu, (1981). Löfgren (1990). Jöns-
son/Trondman/Arnman/Palme (1993). Jonsson (1994). 
52 Bjurström (1980), sid 30 och sid 36-37. Citatet är hämtad ur "Generationsupproret", en bok 
som ofta refereras bland ungdomsforskare. 
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nen var uteslutande primär eftersom man i liten utsträckning hade kontakter 
med personer utanför familjen eller byn, vilket medförde att man i allt väsentligt 
blev som sina föräldrar. 

Bilden av den lokalt förankrade "bondeungdomen" och dess egenskaper korre
sponderar också med beskrivningar av vuxenblivandet i bondesamhället och 
med att sociala gränser fanns mellan olika livstadier. Ett exempel på en ganska 
vanlig sociologisk syn är att: 

"I det gamla bondesamhället spelade olika övergångs- eller invigningsriter en 
roll för att markera övergången från en åldersklass till en annan eller för att mar
kera övergången från ungdom till vuxenhet /.../. Idag markeras inte dessa över
gångar lika tydligt som i det gamla bondesamhället. Ungdomsperioden har blivit 
längre och gränserna mellan barn, ungdom och vuxen har blivit mer diffusa."53 

Följer man denna uppfattning skulle bondesamhällets unga etablera sig som 
vuxna enligt ett tämligen universellt mönster. Detta var ordnat enligt ett krono
logiskt schema som delade upp olika livsfaser, som i sin tur följde en viss ord
ning genom vilka individerna passerade. Det fanns färdiga och fixerade sociala 
roller och successionen mellan dessa markerades genom olika riter. Åldrar för 
och ordningen mellan olika livsfaser skulle därmed ha varit tämligen förutsebar. 
Kort sagt blev man vuxen vid ungefar samma tidpunkt i livet och på samma 
sätt. 

Dagens vuxenblivande betraktas istället ha blivit mer diffust. Bakgrunden är 
den modernisering som samhället genomgått under 1900-talet och som påverkat 
människors tankevärld och handlingar. Industrialisering, urbanisering, sekulari
sering, media och kommunikationer som pressat ihop tid och rum har individu
aliserat människan från olika traditioner och förändrat normer på en rad livsom
råden.54 Värderingar och världsbild har förändrats och handlingsalternativ eller 
en upplevd möjlighetshorisont har breddats vilket innebär att en rad olika val 
måste göras av den enskilda individen.55 Individualiseringen har medfört att 
faktorer som klass, kön och var man lever inte har samma strukturerande egen
skaper och kraft som tidigare. 

53 Ohlsson & Swärd (1996). 
54 Giddens (1991). 
55 Ziehe (1986). 
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Identiteter, könsroller och vuxenroller existerar inte som givna modeller på 
samma sätt som tidigare. De är foremål för bearbetning, förändring och har 
differentierats. Sociala roller är mer komplexa än förr. Exempelvis innehåller 
även vuxenrollen ungdomliga inslag vad gäller stil och levnadssätt. Ekonomiska 
förändringar och rationaliseringar inom produktion har medfört högre kvalifi
kationskrav för att få ett arbete. Skolgången har successivt förlängts, vilket in
nebär att ungdomar träder in i arbetslivet senare i livet än tidigare. För ungdo
mar som inte kan slå sig in på arbetsmarknaden kommer gränserna mellan ung
domstid och vuxenliv att bli än mer suddigt eftersom anställning och lön utgör 
viktiga förutsättningar för ett självständigt liv.56 

Sammanfattningsvis har samhällets utveckling fört med sig såväl strukturella 
som kulturella förändringar vilka påverkat ungdomars väg till ett vuxet liv. 
Vuxenblivandet i ett modernt samhälle kan betraktas vara integrerat i spänning
en mellan globala och lokala livsvillkor samt mellan traditionella och förändra
de kulturella mönster.57 Modellerna antas vara fler än tidigare och 
"vuxenblivandet har blivit till en diffus process. Ungdomar vet inte vad som 
förväntas av dem. Ska man stanna kvar eller flytta iväg? Ska man studera eller 
försöka få ett arbete? Hur ska man bo nu och i framtiden? När ska man skaffa 
barn och med vem?"58 

2.4 Sammanfattning och några kritiska reflektioner 

Man kan urskilja två huvudsakliga och delvis motsägelsefulla tankemodeller för 
hur ungdomar och vuxenblivande har beskrivits i det förindustriella samhället. 
Den första modellen betonar en kort ungdomstid med en snabb övergång till ett 
vuxet liv. Jämnåriga kamraters påverkan var marginell och en primär socialisa
tion tillhandahållen av familj och släktingar var ett dominerande mönster av 
fostran. Ungdomar var underordnade och kände vördnad inför den äldre gene
rationen, vilket innebar att normer och värderingar fördes över tämligen intakt 
mellan generationerna. Själva vuxenblivandet kännetecknades av en relativt 
trygg, smidig och konfliktfri övergång till vuxenroller där mycket lite utrymme 
fanns för individuella önskemål och ambitioner. Olika passageriter markerade 

56Se t ex "En krokig väg till vuxenhet" Ungdomsstyrelsen, (1996) och Vogel (1994). 
57 Waara(1996). 
58 Ibid sid 26. 
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en förändrad status mellan olika livsstadier där en ung människa blev vuxen 
"över en natt". 

Den andra modellen betonar istället en lång ungdomstid där unga människors 
sociala position och status kännetecknades av ett "halvberoende" gentemot för
äldrar eller husbonde. Man var underordnad äldre generationer via en patriarkal 
ordning och ungdomars individuella val begränsades av föräldrars eller husbon
dens vilja. Man flyttade från sina föräldrar i mycket unga år och vuxenblivandet 
var en lång period av att etablera sig i ett yrke som öppnade vägen för giftermål 
och bildandet av ett eget hushåll. Vuxen var man inte förrän man själv var hus
bonde eller husmor, en status som sällan uppnåddes före 25-års ålder. Orsaken 
står att finna i de olika institutionella arrangemang som begränsade unga männi
skors möjligheter att etablera att vuxet liv. 

De två modellerna kan sägas överbetona aspekter på ungdomar och deras eta-
blering av ett vuxet liv på bekostnad av andra viktiga inslag. Modellen som 
betonar en snabb övergång uppmärksammar den tidiga integreringen i arbetsli
vet. Betydelsen av arbetslivets differentiering i bondesamhället blir däremot satt 
åt sidan. Även om den teknologiska nivån var låg och inhämtandet av kunska
per om hur olika arbetsuppgifter skulle genomföras inte krävde någon längre 
"formell"59 skolning fanns en differentiering av arbetet. Många arbetsuppgifter 
var så pass tunga och krävande att man var tvungen att uppnå en viss fysisk och 
mental mognad för att klara en vuxen människas arbetsinsats. Inom arbetslivet 
konstituerades gränser mellan olika åldersgrupper beroende på vilka uppgifter 
en person klarade av att utföra. 

Mitterauer menar att dessa differentierade ungdomar i en statushierarki som 
bland annat kom till uttryck i olika arbetsuppgifter och lönenivåer bland ungt 
tjänstefolk. Ju äldre man var, desto oftare hade man uppgifter som bedömdes 
vara en "vuxens", vilka betalades bättre än en yngre persons arbete.60 Ett viktigt 
inslag på vägen att etablera ett vuxet liv skulle därför utgöras av en yrkessocia-
lisation. Förutom att en gradvis erövring av en vuxenstatus ägde rum, öppnade 
bättre lönevillkor möjligheterna att spara till den egna hushållsetableringen. 

59 Man kan också tänka sig att kunskapsinhämtandet var erfarenhetsbaserat, dvs att kunskaperna 
för att sköta ett hemman på bästa sätt kom från en relativt lång tids "observerande" av hur exem
pelvis grödor växte i en viss jordmån etc. 
60 Mitterauer (1992). Studien omfattar ett antal österrikiska städer och byar mellan åren 1632 och 
1909. 
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I modellen ryms inte heller konsekvenserna av separationen från föräldrar och 
det socialisationskontext som jämnåriga kamrater torde ha utgjort i samband 
med tjänst i andra hushåll eller som lärlingar. För ungdomar i bondesamhället 
innebar flyttningen från föräldrar att man hamnade under styret av en ny hus
bonde, som hade rätt att prygla tjänstefolket om han fann det nödvändigt. Med 
all sannolikhet ökade debuten i arbetslivet hos en främmande husbonde ungdo
mars utsatthet, bl a för olika övergrepp. Förutom misshandel förekom sexuella 
övergrepp, och föräldrar var förmodligen medvetna om riskerna eftersom flick
or oftare än pojkar placerades i tjänst hos släktingar.61 För många ungdomar 
som saknade ett sådant socialt nätverk var vuxenblivandet med all säkerhet inte 
en särskild tiygg eller säker livsfas. 

Utflyttningen från föräldrar innebar också att sociala kontakter med personer i 
ungefar samma ålder kunde etableras i samband med tjänst på större gårdar med 
mycket tjänstefolk eller hos någon hantverkare. I dessa sammanhang fanns ett 
socialt utrymme för en "ungdomlig" kultur och till kontakter mellan unga män 
och kvinnor. Inom denna fanns i sin tur förmodligen en hackordning där äldre 
och mer erfarna ungdomar dominerade yngre och nykomlingar.62 Sammantaget 
erbjöd systemet med tjänst utanför hemmet "alternative role-model" och 
"offered alternative channels for socialization".63 En inte oviktig aspekt är att 
utrymmet för individuella val ökade och ungdomar var mindre styrda av föräld
rar: "Under such conditions parents influenced to a far lesser degree personal 
decisions, for instance, the choice of a marriage partner. Probably, therefore, 
service ultimately produced a higher degree of self responsibility".64 

Den andra modellen har förtjänster genom att påvisa den långa transitionen och 
ungdomen som en distinkt livsfas med ett rikt socialt liv. Samtidigt hamnar 
andra aspekter i bakgrunden. En är att relativt många människor i unga år, t ex 
20-22 år gamla, hade etablerat eget hushåll med försöijningsskyldigheter gent
emot anhöriga. Etableringen kunde ske av egen fri vilja men också ofrivilligt. I 
det senare fallet kunde det handla om att äldsta barnet redan vid 20 års ålder 
blev ansvarig för bruket av ett hemman och försörjningen av yngre syskon se
dan föräldrarna avlidit. Den tidiga föräldralösheten var inte särskilt ovanlig i 
bondesamhället på grund av den relativt korta levnadsåldern. Det långa per

61 Mitterauer (1986). 
62 Olika invigningsriter och trakasserier av nya lärlingar skildras bl a i Damton (1987). 
63 Mitterauer (1992), sid 29. 
64 Ibid sid 30. 
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spektivet tenderar att i viss mån överbetona unga människors sociala omogen
het, underordning och passivitet. De framstår som fullt upptagna av att vara 
tjänstefolk, syssla med nattfrierier och andra ungdomliga nöjen, under en lång 
väntan på att äntligen få bryta sitt "halvberoende", exempelvis när hemmanet 
skulle tas över och äktenskapet skulle ingås vid 26-27 års ålder. 

Ett annat problem berör hur personer som aldrig gifte sig betraktades av sin 
omgivning. Genom att betona äktenskapet som det slutliga steget till "fullt" 
medborgarskap och som inträdet i ett vuxet liv, skulle en relativt stor andel av 
befolkningen aldrig fått en vuxenstatus oavsett deras ålder, förmågor och sys
selsättning. De skulle fortfarande vara i en ungdomlig livsfas. Det förefaller 
tveksamt om en ogift 35-årig hemmansägare, torpare eller arbetskarl skulle ha 
betraktats som ungdomar av sin omgivning. 

Det finns också teman i de refererade svenska studierna som kan diskuteras. 
Dessa har i första hand syftat till att spegla den moderna ungdomstidens särart i 
förhållande till bondesamhällets motsvarighet. Möjligtvis är det den anledning
en som tillspetsat betydelsen av skillnader mellan förr och nu.65 Ett tema är att 
bondesamhället var statisk och att unga människor skulle ha levt på den plats 
där de var födda under hela sitt liv. Bondesamhället var säkerligen mindre soci
alt och geografiskt mobilt än det industrialiserade, men knappast statiskt. Åt
skilliga socialhistoriska studier har bl a visat på den omfattande geografiska 
rörligheten bland unga människors under 1700- och 1800-talen.66 

Ett andra tema är hur pass representativa beskrivningarna av ungdomstiden och 
vuxenblivandet är med avseende på hur de motsvarar olika kategorier i befolk
ningen. Ungdomar i det "statiska" bondesamhället har inte sällan beskrivits 
utifrån en mall som utgörs av bondsonen som tar över hemmanet och försöijer 

"Historikern Eva Österberg (1995), diskuterar olika synsätt med avseende på vad som känne
tecknar den moderna och icke-moderna människan och framfor några reflektioner om polariser
ingen som "metod". Hon skriver "Men själva polariseringen mellan den moderna och den icke 
modema människan leder lätt till att man hamnar i förenklad utvecklingstro och i en fatal övertro 
på den moderna människans autonomi och individualism. En tredje ståndpunkt är att ifrågasätta 
själva byggstenarna i idealtypen den moderna människan. Är det inte så att moderniseringsentusi
asterna i själva verket underskattar den reflektion som medeltidsmänniskor var mäktiga? Omvänt 
överskattar man måhända tankens frihet i det av masskultur översköljda 'informations- och kun
skapssamhället' sid 32. Möjligtvis finns här en parallell med avseende på hur ungdomar och 
vuxenblivande polariserats i bondesamhälle och industrisamhälle, dvs att man uppmärksammat 
skillnader och låtit likheter komma i skymundan. 
66 Se t.ex Wall (1978), Moch (1992), Harnesk (1990), Lund (1996). 
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sina åldrande föräldrar i den stora flergenerationsfamiljen. Bondsonen behöver 
dock inte vara särskilt representativ för alla ungdomar i detta avseende. Även 
om bondesamhället dominerades av jord- och skogsbruk samt boskapsskötsel, 
var långt ifrån alla människor söner till en självägande bonde. En stor andel av 
befolkningen var också kvinnor, söner och döttrar till inhysesfolk, torpare, sol
dater, hantverkare och arbetare för att nämna några andra kategorier. Dessa 
kategorier hade en annan förankring i bondesamhällets sociala struktur. Frågan 
är då i vilken mån detta påverkade vuxenblivandet, exempelvis med avseende 
på om och när ungdomar flyttade hemifrån. Den sociala bakgrunden kunde in
nebära att olika "pull och push-faktorer"67 var verksamma med stor betydelse 
för hur pass socialt och geografiskt mobil man var. För vissa ungdomar var det 
förmodligen ganska naturligt att av försöijningsskäl bo kvar hos föräldrarna, 
medan det för andra var nödvändigt att flytta av samma skäl. 

Detta leder över till ett tredje tema som handlar om det enhetliga och förutseba
ra i vuxenblivandet. Det förefaller vara en problematisk utgångspunkt att utgå 
ifrån antaganden om att unga människor var förutskickade till att få samma yrke 
som sina föräldrar eller att de gifte sig och bildade egna hushåll efter ett domi
nerande mönster. På samma sätt som den sociala bakgrunden kunde vara av 
betydelse för om man flyttade eller ej, är det inte orimligt att den också var av 
betydelse för andra inslag i vuxenblivandet. Alla bondsöner blev inte själva 
bönder. Några blev hantverkare eller arbetare och någon blev till och med präst. 
Många bonddöttrar flyttade betydlig längre än till grannbyn och en del hann 
vara piga, sömmerska, mejerska, lärarinna, barnmorska eller vaccinator innan 
de gifte sig. Det hände också att skomakarens son blev hemmansägare eller 
soldat.68 Det förutsebara när det gäller vuxenblivandet i bondesamhället kanske 
bara omfattar den som ofta fått stå modell för bondesamhällets ungdom - den 
förstfödde bondsonen som tog över gården. Andra ungdomskategorier hade 
kanske att i större utsträckning tampas med frågor om vad man skulle bli, var 
man skulle bo och när man skulle gifta sig och skaffa barn än vad man utifrån 
en "modern" uppfattning tror. 

67 Pull-faktorer är sådana som "lockar" en person att flytta. Push-faktorer är mer "tvingande". Se 
t.ex Holm och Öberg (1989). Exempel på dessa skulle under 1700- och 1800-talen kunna utgöras 
av giftermål respektive fattigdom. I det senare fallet flyttade man för finna någon form av bärg
ning på annat håll. 
68 Alla exemplen är hämtade från det empiriska material som denna studie bygger på. 
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Det är givetvis stora skillnader mellan att vara ung idag jämfört med hur det var 
i bondesamhället. Utan att på något sätt förringa betydelsen av de genomgripan
de sociala förändringar som har påverkat förutsättningarna för en ungdomstid 
och för vuxenblivande under 1900-talet, förefaller motsvarande fenomen i bon
desamhället ha beskrivits i väl förenklade bilder. Den övergripande hypotesen 
som drivs i denna studie är därför att vuxenblivandet var betydligt mindre förut
sebart och mer komplicerat, eller varierat, än vad som gjorts gällande i den 
forskning som diskuterats ovan. 
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3. Teoretiska reflektioner och historiska för
ändringar av livsbanor 

Det är relativt sällsynt med studier som beskriver generella mönster av unga 
människors etablerande av ett vuxet liv där tidsperspektivet går längre tillbaka 
än till 1900-talets böljan.69 En orsak är förmodligen den begränsade tillgången 
på källmaterial som gör kvantitativa studier möjliga att genomfora. En välkänd 
studie har dock haft stor betydelse för förståelsen av sådana generella mönster 
från slutet av 1800-talet och fram till modern tid. Historikern John Modell stu
derade tillsammans med sociologerna Theodore Hershberg och Frank Fursten
berg hur mönster av nyckelövergångar förändrades i Nordamerika mellan åren 
1880 och 1970.70 Nyckelövergångar man uppmärksammade var den avslutade 
skolgången, inträdet i arbetslivet, utflyttningen hemifrån, giftermålet och etable
randet av ett eget hushåll. Man tillämpade fem olika empiriska indikatorer vilka 
speglade förändringar med avseende på övergången till ett vuxet liv: Den första 
var hur allmänt förekommande (prevalence) en övergång var i populationen71. 
Den andra var den "timing" eller vid vilka tidpunkter i livet som olika över
gångar genomfördes för att avgöra om övergången genomfördes tidigt eller 
sent.72 'Spread', 'age-congriuty' och 'integration' utgjorde tillsammans indika
torer på ordningen och tidsrymden mellan olika övergångar.73 Den slutsats man 
kommer fram till är att etablerandet av ett vuxet liv efterhand har standardise
rats. Fram till 1970 blev det allt vanligare att övergångar genomfördes i samma 

69 Det finns åtskilliga studier som antingen studerat flyttning hemifrån eller giftermålsmönster var 
och för sig. 
70 Modell mfl (1976). Data omfattar Philadephia för 1880 och USA som helhet 1970. 
71 Populationema är "understood in cohortform". Ibid sid 36. 
72 Denna indikator var indelad i ytterligare två kategorier, dels åldern för när halva populationen 
har genomfört en övergång och dels åldrarna när första och femte decilen genomförde en över
gång. 
73 'Spread'=den tidsperiod som de mittersta 80 procenten i en population behövde för att genom
för en övergång, ' age-congriuty'=graden av överlappning mellan två övergångars "spreads", (om 
övergångar är inkongruenta i en population genomförs en övergång före en annan), samt 'integra
tion'^ vilken grad som en övergång är betingad av en annan, (exempelvis att avslutad skolgång 
också medförde en övergång till arbetsliv). Anledningen till att dessa tämligen komplexa indika
torer använts var att aggregat av data för 1880-talet tillämpades från bl. a folkräkningar. Detta 
innebär exempelvis att om 20 % av en population var gift vid 20 års ålder vid en folkräkning och 
40 % var gifta 5 år senare vid nästa folkräkning, antar man att 20 % gifte sig mellan 20 och 25 års 
ålder. Man vet dock ingenting om i vilken utsträckning det rör sig om samma individer och inte 
heller om när den exakta tidpunkten för giftermålet för enskilda individer inföll. 
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ordning, vid samma tidpunkt och att de tidsmässigt "betingade" varandra på 
samma sätt, exempelvis att man efter avslutad utbildning tämligen omgående 
trädde in i arbetslivet innan man gifte sig och omedelbart bildade eget hushåll 
efter giftermålet. Den moderna livsbanan i forhållande till den vid slutet av 
1800-talet kännetecknas av att: 

"the broad latitude of choices that characterized growing up in the nineteenth 
century has been replaced today by a more prescribed and tightly defined sche
dule of life course organization/.../ Growing up as a process, has become briefer, 
more norm fal. bounded and consequential - and thereby more demanding on the 
individual participants".74 

Orsakerna bakom denna utveckling står att finna i välfardstatens framväxt och 
familjens förändrade funktion. Olika institutionella arrangemang som exempel
vis skolan, strukturerar livsbanan på ett annat sätt ett än tidigare. Idag lämnar 
nästan alla skolan vid samma ålder för att söka sig in på en arbetsmarknad eller 
en fortsatt utbildning. Familjens roll har samtidigt förändrats från att vara en 
primär "försöijningsenhet". Tidigare var inkomster från ett eller flera barn nöd
vändiga för att hela hushållet skulle klara behovet av olika förnödenheter. Detta 
täcks idag i stor utsträckning av föräldrarnas yrkesarbete och välfardsstatliga 
transfereringar. Detta har bl a fatt till följd att antalet år som en yrkesarbetande 
son eller dotter bor kvar med sina föräldrar minskat drastiskt under 1900-talet. 
Tillsammans med dessa förändringar har också sociala normer utvecklats som 
föreskriver när det är lämpligt att genomföra olika övergångar. De tidigare 
"materiella" hindren för att etablera ett vuxet liv har delvis ersatts av en norma
tiv strukturering av livsbanan.75 

Det finns dock ett problem i denna studie som har att gör med hur den genom
förts. Eftersom jämförelsen endast omfattar två kohorter åtskilda av en lång 
tidsperiod, framstår förändringen av hur livsbanorna strukturerats närmast som 
en linjär utveckling. Eventuella variationer mellan dessa historiska tidpunkter 
hamnar utanför diskussionen. Detta öppnar för tolkningar som exempelvis inne
bär att den successiva framväxten av moderna välfardstatliga institutioner i mot
svarande takt standardiserar övergången till ett vuxet liv. Konsekvenser av hi
storiska utvecklingsförlopp som kan ge cykliska effekter på när man exempelvis 

74 Modell mfl (1976), sid 53,54-55. 
75 Modell (1976). 

38 



gifter sig och skaffar barn blir således svåra att upptäcka om endast två historis
ka tidpunkter jämförs. 

Frågan om livsbanor uppvisar en successiv standardisering eller varierar mellan 
historiska tidpunkter leder över till en studie av hur ett vuxet liv etablerats under 
1900-talet. En fråga som diskuterades i denna studie var om livsbanor har des-
tandardiserats som en konsekvens av samhällets modernisering eller om livsba
nor varierar med historiska förutsättningar. Juijen lederna med kollegor prövade 
två olika teoretiska modeller applicerade på när ungdomar trädde in i arbetsli
vet, flyttade hemifrån, gifte sig eller blev sambo och slutligen när man blev 
förälder.76 Den första teoretiska utgångspunkten utgick från att moderniseringen 
av samhället (sekularisering, urbanisering, ekonomisk specialisering) inneburit 
en individualisering och detraditionalisering.77 Faktorer som exempelvis klass, 
kön och etnicitet får allt mindre strukturerande betydelse. Detta leder i sin tin
tili att "people must plan and organize their own biography, leading to a repla
cement of the standard biography by a choice biography".781 nästa steg innebär 
detta att människor vartefter "moderniteten" konsolideras allt oftare skulle upp
visa olika livsbanor. 

Den andra modellen hade en generationsteoretisk utgångspunkt. Man antog att 
olika generationer påverkades av och hade olika historiska villkor att hantera. 
Från Karl Mannheim hämtades tanken om att socialisationen hos olika genera
tioner inte har samma innehåll och att de därmed även utvecklar olika normer 
och beteenden. Olika födelsekohorter antogs därför representera olika genera
tioner. Från Inglehart hämtades idén om att generationer växer upp under soci
ala villkor som präglas av olikheter med avseende på materiella resurser och 
livschanser. Dessa erfarenheter skulle under de formbara uppväxtåren ha fått 
bestående konsekvenser för individens värderingsstruktur och beteenden senare 
i livet. Ett förbehåll finns dock eftersom man menar att en grundläggande värde
ringsstruktur endast bibehålls om denna understöds senare i livet. Man för där
för in en hypotes om "relative scarcity", att livschanser och materiell välfärd i 
ungdomsåren är av betydelse för hur livsbanan kommer att struktureras senare i 

76 lederna, Henk, Beck, & Sanders (1997). Data omfattade åtta kohorter födda i Nederländerna 
mellan åren 1930 och 1969. Hörnqvist (1994), har genomfört en liknande studie för Sverige och 
konstaterar flera generationsskillnader med avseende på ordningen mellan övergångar och vid 
vilka åldrar de inträffade, exempelvis att kvinnor födda på 1960-talet skjutit upp moderskapet. 
Han diskuterar däremot inte om livsbanorna blivit mer eller mindre standardiserade. 
77 Ibid. Den modemiseringsteori som tillämpas utgår från Beck (1992). 
78 Ibid sid 118. 
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livet. Lågkonjunkturer kan exempelvis föra med sig ett senare inträde i arbetsli
vet på grund av svårigheter att få en anställning, vilket i sin tur försenar andra 
övergångar som att etablera eget hushåll. 

Utfallet av analysen visade att den modell som implicerade en linjär utveckling, 
att olika övergångar successivt skulle ha destandardiserats mellan 1930-och 
1960-talet, inte fick något stöd. Istället hade "generationsmodellen" ett större 
förklaringsvärde eftersom den fångade effekterna av sociala villkor vid olika 
historiska tidpunkter, som i sin tur påverkade mönstret av övergångar till ett 
självständigt liv. Exempelvis kunde den ökande andelen med längre utbildning 
och senare inträde i yrkesarbete under 1970-talet förklaras med en ekonomisk 
recession. Fördelen med denna modell är sålunda att den också förmår att fånga 
effekten av olika historiska förlopp, exempelvis av cyklisk karaktär.79 Detta 
innebär att ett visst livsbanemönster kan vara vanligt förekommande i en kohort, 
för att vara sällsynt i efterföljande, men åter vanligt i nästa kohort. 

Den slutsats man kan dra utifrån dessa bägge studier är att den teori man tilläm
par bör fånga upp såväl linjära som cykliska utvecklingsförlopp på både makro
nivå (samhällsförändringar) och individuell nivå (livbanor). Dessutom bör flera 
kohorter eller generationer jämföras, för att det skall vara möjligt att diskutera 
och karaktärisera långsiktiga förändringar av livsbanor i allmänhet och etable
randet av ett vuxet liv i synnerhet. I nästa avsnitt presenteras avhandlingens 
teoretiska perspektiv vilket utgår från dessa premisser. 

3.1 Livsbanor - ett historiesociologiskt perspektiv 

Det primära intresset i denna avhandling är inte riktat mot ungdomstiden i sig 
utan mot vuxenblivandet. Skillnaderna mellan barndom, ungdom och vuxenhet 

79 Burke (1992), menar att man kan dela in teoretiska modeller om social förändring i fyra hu
vudtyper. En sådan huvudtyp utgår från ett linjärt antagande, exempelvis teorier om social mo
dernisering. En annan huvudtyp har ett cykliskt antagande och använder termer som långa vågor 
av social förändring ex, progression, stagnation och regression. Ekonomiska cykler är ett annat 
exempel inom denna huvudtyp. Burke exemplifierar själv med Paretos begrepp 'circulation of 
elites' sid 131. En tredje huvudtyp betonar interna eller endogena förklaringar. Samhället be
skrivs i organiska och evolutionära termer, exempelvis från mekanisk till organisk solidaritet. En 
fjärde huvudtyp är den exogena. Ett samhälle påverkas utifrån och förändras. Exempel på detta 
synsätt är olika diffusionsteoretiska ansatser där man antar att ett socialt fenomen förs över från 
ett samhälle till ett annat. Galtungs begrepp "kulturimperialism" passar in i denna typ av model
ler. Ett konkret nutida fenomen utgör kanske det allt populärare halloween-firandet i Sverige. 
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definieras därför som ett successivt tillägnande av ett oberoende gentemot för
äldrar eller förmyndare. En fullt utvecklad vuxenhet innebär att vara ansvarig 
för sin egen och sina eventuella barns överlevnad och fostran, dvs en etablering 
av en vuxen social position. Ungdomstiden utgör en livsfas som kännetecknas 
av "semidependency"80, dvs av ett delvist beroende av föräldrar, medan barn
domen är ett stadium av fullständigt beroende av dem. Vägarna till självstän
dighet har varierat i tid och rum. Sociala strukturer, institutioner och normer har 
påverkat när under livets gång man betraktades som vuxen. Även om gränserna 
mellan beroende och självständighet är flytande, uppfattas ofta skillnader mel
lan unga människor i samma ålder som tydliga med avseende på social position. 
En person som fortfarande bor hos sina föräldrar och är ogift, tillskrivs av den 
sociala omgivningen i allmänhet andra egenskaper i jämförelse med en lika 
gammal person som flyttat hemifrån, bildat eget hushåll och fått barn. En män
niskas vuxenstatus beror således till stor del på hur långt man kommit i att eta
blera ett självständigt liv. 

Den teoretiska utgångspunkten för avhandlingen utgår från ett livsbaneperspek
tiv. En människas liv antas bestå av olika livssituationer eller stadier.81 Dessa 
avgränsas genom olika nyckelövergångar82 som medför en förändrad status hos 
den som genomför övergången.83 Exempel på en nutida nyckelövergång är att 
lämna skola och utbildning för inträde i arbetslivet. Sociala relationer förändras 
genom att klasskamrater byts ut mot kollegor på en arbetsplats. En elev med sin 
studentstatus övergår till en yrkesverksamhet med förmåner och krav relaterade 
till arbetslivet. Dessa måste hanteras på ett annat sätt än de inom utbildnings
kontexten. Övergången till arbetslivet innebär också att individen kan etablera 
en egen ekonomi med bättre förutsättningar för ett ökat oberoende, exempelvis 
med avseende på att etablera ett eget hushåll. 

Den amerikanska sociologen och familjehistorikern Tamara Hareven samman
fattar livsbaneperspektivet på följande sätt: 

The life course approach is developmental and historical by it's very nature. Its 
essence is the synchronization of "individual time", "family time", and 

80Kett (1977). 
81 Stadier behöver i detta fall inte innebära att de alltid är hierarkiskt ordnade, irreversibla och att 
de förutsätter varandra som i vissa utvecklingspsykologiska teorier. 
82 Nyckelövergång är en direkt översättning av begreppet "keytransition". 
83 George (1993). 
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"historical time". Underlying the life course paradigm are three major dimen
sions: (i) the timing of life transitions in the context of historical change, (ii) the 
synchronization of individual life transitions with collective familial ones and 
their impact on generational relations, (iii) the impact of earlier life events, as 
shaped by historical circumstances previously encountered, on subsequent 
events. The timing of life transitions involves the balancing of individual's entry 
into and exit from different roles - education, family, work and community -
over their life course. /.../. It addresses the key question: How did individuals 
time and sequence these transitions in changing historical contexts? In all these 
areas , the pace and definition of timing hinge upon the social and cultural con
texts in which transitions occurred, and the cultural construction of the life cour
se in different time periods and in different societies.84 

Att studera livsbanor innebär således att man försöker integrera olika tidsaspek
ter i en människas liv. Individens tid skall relateras till institutioners historia, 
som exempelvis kyrka, församling, äktenskap och familj, men också till sam
hällsformationers historia, exempelvis till olika stadier av bondesamhälle och 
industrisamhälle. En central fråga när ett livsbaneperspektiv tillämpas är vid 
vilka olika tidpunkter människor genomför övergångar samt ordningen mellan 
dessa. För man över den tanken på ungdomars etablering till ett vuxenliv i olika 
historiska sammanhang, innebär det att tidpunkter för nyckelövergångar samt 
ordningen dem emellan måste fastställas. 

När och hur övergångar genomförs samt vilka övergångar som är centrala i en 
människas liv antas bero på strukturella förhållanden i det historiska sam
manhang i vilka de genomförs och på den reflekterande aktören själv. För ung
domars etablering av en vuxenstatus innebär detta att olika "sociala tidtabeller" 
har utvecklats.85 Dessa innehåller mer eller mindre sanktionerade rekommen
dationer med avseende på när det är rimligt att genomföra övergångar, t.ex. att 
man inte skaffar sig barn i för unga år. Ett annat exempel är att undvika föräld-

84 Hareven (1994), sid 439. Det finns även andra sociologiska ansatser där människors individu
ella levnadsöden utgör utgångspunkt för analys av exempelvis social mobilitet. En sådan ansats 
är 'life history approach' vilken utgår från enskilda biografier som vanligtvis har inhämtats med 
hjälp av intervjuer där den intervjuade fått berätta om olika omständigheter och erfarenheter under 
sitt liv utifrån olika teman som betraktats som relevanta for den studie som genomförts, se exem
pelvis Bertaux & Thompson (1997), Bertaux (1981). I föreliggande arbete är emellertid ett sådant 
arbetssätt av naturliga orsaker inte möjligt att genomföra eftersom de personer som omfattas av 
studien sedan lång tid är avlidna. 
85 Högan & Astone, (1986). 
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raskapet innan andra övergångar, som avslutad utbildning och integrering i ar
betslivet, har genomförts. Sociala tidtabeller är också mer eller mindre klart ut
tryckta i lagstiftningen på olika områden. Nutida exempel utgör myndighetsål
dern som innebär att man anses kompetent att rösta i riksdagsval vid 18 års ål
der men inte anses mogen att inhandla alkohol förrän man är 20 år gammal. 
Formellt innebär myndighetsåldern även att föräldrarnas vårdnadsplikt upphör 
och individen själv blir ansvarig för vad hon företar sig på en rad områden. 

Förankringen av livsbanor i tid och rum innebär också att det som kan betraktas 
som en nyckelövergång idag, t ex inträdet i arbetslivet, inte betraktades på 
samma sätt under exempelvis 1770-talet. I bondesamhället integrerades man 
vanligtvis tidigt i arbete genom att hjälpa till med olika sysslor på hemgården. 
Skolan existerade ännu inte som en generell utbildningsinstitution. Även ord
ningsföljden med avseende på när olika övergångar bör genomföras förankras 
historiskt i normer. På 1770-talet var det norm att man ingick äktenskap före 
föräldrarskapet. "Oäkta barn" kunde innebära en social stigmatisering86 medan 
barn födda utom äktenskap idag knappast innebär någon skillnad i olika avse
enden mot barn födda inom äktenskap.87 Övergångamas inbördes ordning och 
tidsföljd påverkar också senare övergångar i livet.88 Att bilda familj i unga år 
innebar exempelvis för kvinnor inte sällan en senare eller helt utebliven eta-
blering på arbetsmarknaden. 

När man studerat hur livsbanor formerats hos olika kategorier av människor i 
skilda historiska sammanhang har ofta kohorter jämförts.89 En kohort kan bestå 
av en grupp människor som är födda vid ungefär samma historiska tidpunkt. 
Kohorter behöver inte nödvändigtvis motsvara en åldersklass av människor utan 
kan bestå av en grupp människor som träder in i ett socialt system vid ungefar 
samma tidpunkt.90 Ett exempel kan vara en åldersheterogen grupp av im
migranter som anländer samtidigt till ett nytt land. Människor inom samma ko

86 Se t.ex. Goffman (1973). 
87 Etnologer har beskrivit den stigmatiserade och marginaliserade position kvinnor med "oäkta 

bam" ofta hade i 1800-talets Sverige. Se t.ex. Frykman (1977), Liljequist (1994). 
88 Högan & Astone (1986). 
89 Elder, m fl (1992). 
90 Riley definierar en kohort som " a set of people born (or entering a system) at approximately 
the same period". Riley (1986), sid 158. 
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horter antas således dela likartade yttre historiska förutsättningar för t ex ett 
socialt vuxenblivande.91 

Variationer förekommer givetvis inom vaije kohort eftersom alla människor 
inte har samma livsvillkor att hantera. Män och kvinnor samt olika sociala kate
gorier som exempelvis självägande bönder och inhyseshjon har sinsemellan 
olika förutsättningar för sina liv. De representerar vad Mannheim kallar olika 
'generationsenheter'.92 Människor som ingår i en kohort skall ingalunda be
traktas som passiva objekt som enbart formas av historiska omständigheter utan 
också som aktiva subjekt som reflexivt hanterar vardagslivet. Detta kan, för att 
knyta an till Riley, exempelvis innebära en ömsesidig påverkan mellan yngre 
och äldre kohorter som därmed förändrar relationerna mellan olika generationer, 
vilken i sin tur också påverkar samhällets utveckling i stort. 

3.2 'Att blifva sin egen' - fyra nyckelövergångar 

I föregående avsnitt framfördes tanken om att studera ungdomars etablering till 
ett vuxenliv genom att fastställa ordningen och tidpunkter mellan olika nyckel
övergångar och med hänsyn tagen till ett historiskt sammanhang. En avgörande 
fråga är vilka övergångar som kan antas avspegla viktiga steg i en sådan etable
ring. En viss hjälp med att definiera relevanta övergångar får man av en fängel
seprästs anteckningar från vilka man kan utläsa ett antal uppgifter om inhyses-
mannen Pehr Persson. Han föddes den 8 april 1838 i Degerbyn i Skellefteå mo
derförsamling, Västerbottens län och han konfirmerades 15 år gammal, varefter 
han tog tjänst som dräng hos bonden Olof Andersson i samma by. Han fostrades 
i hemmet av sina föräldrar fram till att "han blefVo sin egen", 27 år gammal. 
Samma år hade han gift sig med den tre år yngre Magdalena Svensdotter. Ett år 
senare köpte Pehr Persson ett hemman i Myckle dit paret flyttade. Ungefar sam
tidigt föddes deras första barn, en gosse. Ovanstående är ett utdrag ur en kortare 
levnadsberättelse nedtecknad av fängelseprästen vid länsfangelset i Umeå år 
1867.93 Denne förde liknande anteckningar om alla fångar. De händelser prästen 
noterat rörande fångamas liv betraktade han uppenbarligen som viktiga. Datum 

91 Riley menar också att "different cohorts , each experiencing a unique slice of history, cannot 
grow older in precisely the same ways" Riley, a.a., sid 156. 
92 Mannheim (1952). 
93 Länsfangelset i Umeå. Kyrkoböcker. Landsarkivet i Härnösand. Namn på personer och platser 
är fingerade för att skydda personernas integritet och eventuella efterlevande släktingar. 
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och plats för konfirmation, flyttning från föräldrar samt giftermål och föräldra-
skap är noggrant nedtecknade. Kort sagt beskrivs när och hur Pehr Persson eta
blerade ett självständigt liv. Kanske försökte prästen med hjälp av anteckning
arna bilda sig en uppfattning om varför människor hamnade i den situation de 
nu befann sig, som fångar i länsfangelset.94 Händelserna som noterats kan även 
antas avspegla viktiga steg i livet för den tidens människor. I detta avsnitt skall 
några av dessa händelser diskuteras, nämligen konfirmationen, flyttningen 
hemifrån, giftermålet och föräldraskapet, och vad de kan tänkas representera för 
steg på vägen mot att etablera sig som vuxen. 

Den första, konfirmationen eller första nattvarden, kan möjligtvis betraktas som 
en avgränsing mot barndomen och som ett första steg mot en social vuxenhet. I 
Sverige kunde konfirmationen betraktas som en form av examen för en ung 
människa. De hade undervisats i hemmen och förhörts av församlingens kyrko
herde, som kontrollerade att bibel- och katekeskunskap samt läsning var till
räckliga för att få delta i nattvardsceremonin, vilket var ett vuxenprivilegium. 
Enligt Mitterauer var konfirmationen i protestantiska områden en religiös myn
dighetsfest där de konfirmerade blev delaktiga i en del sociala vuxenrättighe
ter.95 Unga människor kunde börja bära kyrkodräkt, vilket för pojkar innebar 
hatt och långbyxor vid högtidliga tillfällen. I bondesamhällets Sverige marke
rade konfirmationen "barndomens avslutning och debuten i vuxnas arbetsliv".96 

Man upptogs i ungdomslagen med dess nöjesliv vilket medförde att man fick gå 
på dans och ha kontakter med det motsatta könen.97 Konfirmationen innebar 
med andra ord också en social "statuspassage", som relativt genomgripande 
förändrade en ung människas status och roll från att vara barn till att bli ung
dom. 98 

Den andra nyckelövergången, första flyttningen från föräldrarna, innebar att 
man separerades från dem för att därmed bli mer eller mindre utlämnad att klara 
sig på egen hand. Inte sällan sammanfaller denna övergång med etablerandet av 
ett eget hushåll i och med giftermålet. På vilket sätt flyttningen hemifrån utgjor-

94 Perssons br ott var misshandel på offentlig plats. Han hade i berusat tillstånd hanmat i bråk med 
landsfiskalen och tilldelat denne en spark och ett slag. Persson dömdes till tre månaders straffar
bete. 
95 Mitterauer (1986). 
96 Löfgren (1974), sid 319. 
97 A.a. 
98 Glausser & Strauss (1971). Med begreppet 'social status passage' avses en övergång från en 
livssituation till en annan där individen tillägnas en ny status och tillskrivs denne av omgivningen. 
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de en nyckelövergång har diskuterats i olika sammanhang. Gillis menar exem
pelvis att barn i det förindustriella samhället flyttade hemifrån tidigt, ibland 
redan i 7-10-års åldern, för att tjäna i andra hushåll. De skulle därmed ha befun
nit sig i böljan på en lång ungdomstid." Mitterauer är tveksam till detta och 
pekar på att långt ifrån alla ungdomar tjänade hos andra.100 Dessutom varierade 
detta mellan olika sociala skikt som bönder och hantverkare. Även inom dessa 
skikt förekom variationer, som exempelvis berodde på hur stort hushåll det egna 
jordbruket förmådde att föda. Därmed fanns ingen bestämd och generellt före
kommande ålder vid vilken unga människor tog tjänst utanför hemmet. Orsa
kerna var förmodligen oftare relaterade till behov inom det hushåll man växte 
upp i. Ungdomar som växte upp i fattiga förhållanden flyttade tidigare än de 
från mer välbärgade hem, för att inte belasta hushållet utan snarare bidra med 
inkomster. 

Ser man till svenska förhållanden under 1700- och 1800-talen varierade före
komsten av tjänst i andra hushåll bland ungdomar både historiskt och geogra
fiskt. Harnesk sammanfattar den kvantitativa utvecklingen av Ijänstehjonssys-
temet i Norrland som liten under 1600-talet, snabbt växande under 1700-talet 
för att minska i betydelse med framväxten av sågverksindustrin under 1860-ta-
let. I Sverige som helhet utgjorde Ijänstefolket cirka 15 procent av landsbygds
befolkningen år 1800. I södra Sverige var andelarna större jämfört med landets 
norra delar.101 Att flytta från föräldrarna för tjänst i annat hushåll var förmodli
gen inte någon ovanlig företeelse.1021 vissa norrlandssocknar hade omkring 60-
70 procent av den vuxna befolkningen vid något tillfälle under livet haft tjänst i 
ett främmande hushåll.103 

Det finns också exempel på ett mer eller mindre ömsesidigt beroende mellan 
barn och föräldrar långt efter det att barnen flyttat hemifrån och bildat eget hus
håll. Barn och ungdomar har i olika historiska sammanhang haft skilda roller 
och funktioner inom familjen, som både gynnat och hindrat en etablering av ett 
självständigt liv. Michael Anderson beskriver hur familje- och släktband utgjor
de en trygghetsförsäkring i 1800-talets Lancarshire i samband med olika hän

99 Gillis (1981). 
100 Mitterauer (1986). Harnesk (1990) har kommit till liknande slutsatser gällande svenska förhål
landen. Vanligaste åldern bland tjänstefolk var mellan 15 och 29 år. Tjänstefolk yngre än 15 år 
förekom sällan. 
101 Harnesk (1990). 
102 Se också Lund (1996). 
103 Harnesk (1990). 
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delser som kunde ha katastrofala följder för hushållet.104 Exempel på sådana 
händelser var plötsliga dödsfall, långvariga och svåra sjukdomar som drabbade 
någon vuxen i hushållet och med allvarliga konsekvenser för hela hushållet 
genom inkomstbortfallet. I sådana situationer förväntades både hemmavarande 
och utflyttade barn att bistå med hjälp. Denna typ av nätverk för ömsesidig hjälp 
mellan föräldrar och barn gör det givetvis svårt att dra en skarp gräns för när ett 
oberoende från föräldrar kunde vara ett faktum. Andra exempel är hur ungdo
mar i USA under tidig industrialisering i relativt unga år stimulerades att flytta 
till städer och bruksorter för att arbeta i fabriker. Ofta var de introducerade av 
redan anställda släktingar. Det förväntades ofta att en del av lönen skulle skick
as till föräldrarna och samtidigt förbereda en eventuell ankomst till bruksorterna 
av fler familjemedlemmar.105 På ett plan var de således självständiga men var 
samtidigt kontrollerade via släktingar och uppbundna ekonomiskt till sin upp
växtfamilj. Ett annat exempel på att utflyttningarna från föräldrarna många 
gånger var relaterad till uppväxtfamiljens behov är hur de yngsta döttrarna i 
bondesamhället ofta flyttade och gifte sig senare i livet än sina syskon och ofta 
först sedan föräldrarna avlidit. Omhändertagande av gamla och sjuka föräldrar 
föll ofta på deras lott.106 

Sammantaget torde flyttningen från föräldrarna ha inneburit att ungdomar i viss 
mån blev mer självständiga gentemot föräldrarna än de tidigare varit. Omgiv
ningens förväntningar omvandlades från att vara relaterade till det beroende 
barnet och till den socialt mer kompetenta unge mannen eller kvinnan. I fall då 
flyttningen, på grund av tjänst hos andra, skulle bidra med inkomster till föräld-
rahushållet, ökade den unges status gentemot föräldrarna. Förmodligen blev 
också kontakter med jämnåriga personer i samma situation både vanliga och 
mer betydelsefulla. Unga människor orienterade sig bort från uppväxtfamiljen 
genom fler och framförallt annorlunda sociala relationer och utvecklade därmed 
en självständigare position än de tidigare haft. 

Den tredje och fjärde övergången utgörs av giftermålet ochföråldraskapet. 
Socialhistoriker är tämligen eniga om att giftermålet markerade det definitiva 
slutet på ungdomstiden.107 Om bondesamhället skriver Mitterauer att "först i och 

104 Anderson (1971). 
105 Hareven (1993). 
106 Chudacoff & Hareven (1979). 
107 Mitterauer (1986), Kett (1977), Modell (1986), Modell & Furstenberg & Hersberg (1976). 
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med bröllopet ansågs människan ha uppnått sitt främsta mål i livet. I förhållande 
till detta är ungdomen ett ofullgånget och ofullkomligt tillstånd".108 

I och med giftermålet markerades det "nya" tillståndet på olika sätt, exempelvis 
i klädsel och placering i kyrkan.109 Med giftermålet följde också nya rättigheter 
och skyldigheter som reglerade olika sociala positioner. I bondehushållet sågs 
mannen som överhuvud och hans maka som underordnad, men samtidigt högst i 
rang bland kvinnorna i hushållet. Efter giftermålet förändrades dessutom um
gängesmönstren. Gifta kvinnor böljade umgås med varandra, ofta på grund av 
nya behov relaterade till det egna hushållsarbetet. Man hjälptes åt med tyngre 
och mer arbetskrävande eller monotona arbeten.110 

När de gifta senare fick barn konsoliderades deras vuxenstatus genom att föräld-
raskapet innebar ansvar för omvårdnad, socialisation och normöverföring. För-
äldraskapet är också intressant att studera i de fall det förekommer utan att vara 
förenat med giftermål. För ogifta kvinnor, som utan att senare gifta sig fick 
barn, var med all sannolikhet ungdomstiden över i och med att de skulle föda 
och fostra barnet. Föräldraskapet och inte äktenskapet skulle i så fall ha marke
rat en vuxenroll. 

Avslutningsvis bör det också framhållas att de nyckelövergångar som diskute
rats inte utgör de enda faktorer som avgjorde när människor betraktades som 
vuxna vid denna tid. De utgör dock otvivelaktigt viktiga indikatorer för att be
lysa denna process.111 

3.3 Empiriska indikatorer 

Vid tillämpningen av de teoretiska utgångspunkterna har några operationa-
liseringar genomförts som behöver diskuteras. De variabler som antas vara av 
betydelse är för det första kohort som utgör ungdomarnas historiska förankring. 
De antas ha olika förutsättningar att etablera ett vuxet liv eftersom de levt under 
olika historiska omständigheter. Social bakgrund och kön antas utrycka den 

108 Mitterauer (1986), sid 99. Gaunt (1983) uttrycker samma uppfattning med avseende på det 
svenska bondesamhället. 
109 I Skellefteå kyrka satt unga och ogifta personer på en särskild plats som kallades "ungdoms
läktaren". 
110 Gittins (1994). 
111 Modell mfl (1976). 
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sociala position från vilken ungdomar etablerade ett vuxet liv. Uppväxbyns 
storlek är en indikator på ungdomars "rumsliga" position, medan paritet och 
könsparitet utgör indikatorer på deras position inom hushållet eller familjen. 

Social bakgrund utgår från vilket yrke som fadern hade åren närmast före och 
efter kohortmedlemmens födelse. Indelningen i de olika sociala kategorierna är 
tämligen problematisk och kan diskuteras. Den syftar inte till att i första hand 
belysa en klasstruktur i sig utan att skapa kategorier som indikerar levnadsom
ständigheter präglade av likartade materiella och statusmässiga villkor. Princi
pen för indelningen är tämligen grov och består av individernas förhållande till 
de gängse produktionsmedlen. Kategorierna är inte alltid ömsesidigt uteslutande 
och spännvidden i materiellt välstånd och social status kan vara betydande inom 
kategorierna. Därmed är det också svårt att avgöra huruvida de kan sägas kon
stituera en social grupp eller klass som generellt delar likartade existensvillkor. 

De som ägde och brukade sin jord utgör kategorin bönder.I12 Inom bondekate
gorin fanns en stor spännvidd mellan relativt fattiga och rika. De förstnämnda 
var exempelvis tvungna att även ta dagsverken hos större bönder när det egna 
hemmanet inte räckte till att försöija hushållet. I materiellt avseende var de 
därmed mer lika torpare som inte ägde sin jord. 1 1870-års kohort är det dessut
om inte ovanligt att man både är bonde eller hemmansägare och samtidigt ar
betare. Sådana förhållanden förekom framförallt i Byskeområdet där Furuö-
grunds ångsåg var belägen. Dessa har dock noterats som bönder i denna under
sökning. En del storbönder var också delägare i sågverk som etablerades i regi
onen; de var därmed också företagare. 

Tjänstemän, handlare och hantverkare brukade inte jorden men "kontrollerade" 
sina "produktionsmedel", dvs sitt yrkeskunnande och tjänster. I tjänstemanna
gruppen ryms både "högre" tjänstemän som officerare, kyrkoherdar, läkare och 

112 Wohlin (1909) delade in landsbygdens befolkning i Bönder och underklasserna: torpare, 
backstugu- och inhysesklasserna (arbetsföra) samt statare. Mellan 1751 och 1850 växte 
"underklasserna" från 20 % till 48% av landsbygdsbefolkningen. Enligt Seyler (1983) utgjorde de 
ingående kategorierna i "underklasserna" inga klasser formerade i den mening man i en marxis
tisk tradition givit begreppet. De var snarare jordrättsligt än socioekonomiskt bestämda. I stort 
kan man sammanfatta deras ställning som att jordbitar upplåtits på annan jordägares mark som de 
arrenderat i utbyte mot vissa motprestationer i form av dagsverken, natura eller penningbetalning. 
"Underklasserna" var ännu inget modernt proletariat. Samtidigt står det klart, att bakom dessa 
betydande förskjutningar mellan de jordrättsliga kategorierna dolde sig en ekonomisk och social 
differentiering i agrarsamhället". 1983, sid 63-64. Enligt Åberg (1957) ledde dettatili sociala 
skillnader både ekonomiskt och socialt mellan olika kategorier. 
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häradshövdingar men också lärare, tulltjänstemän, skrivare och skrivbiträden. 
Skillnaderna var givetvis stora med avseende på social status och levnadsom
ständigheter mellan en officer, som inte sällan var av adlig bakgrund och ett 
skrivbiträde. Det gemensamma var att de inte hade jorden som den primära 
grunden för levebrödet. Även inom kategorin handlare och hantverkare var 
spännvidden stor. En grosshandlare åtnjöt både ett högre anseende och större 
materiellt välstånd än en skomakare. Det finns emellertid även en praktisk an
ledning till att dessa grupper sammanförts. Var för sig är handlare, hantverkare 
och tjänstemän få till antalet och sammanslagningen underlättar den kvantitativa 
analysen. 

Torpare brukade visserligen jorden men var lösare knutna till den jämfört med 
bönder eftersom de inte ägde den. Rätten till jorden reglerades med olika former 
av arrendeavtal gentemot den som ägde jorden. Torpare arrenderade vanligtvis 
en bit mark av någon bonde i trakten mot betalning i form av dagsverken eller 
med delar av vad man producerade, exempelvis spannmål. Det fanns också 
torpare som arrenderade på kronans egendomar. Nybyggare fick en bit mark 
upplåten av staten mot att de också bröt ny odlingsmark. Nybyggen var befriade 
från skatt under ett visst antal anläggningsår. Många nybyggen övergavs dock, 
vilket talar för att det var besvärliga företag med många umbäranden. Både 
torpare och nybyggare tillhörde de minst materiellt bemedlade kategorierna i 
bondesamhället och är inte sällan noterade som fattiga i husförhörslängder. 

Detsamma gällde ofta soldater och sjömän vilka också var mindre knutna till 
jorden än bönder, torpare och nybyggare. Soldater var visserligen ibland lant
brukare och hade tilldelats ett torp tillhörigt en soldatrote, men de var ofta borta 
i kortare och längre perioder.113 Sjömännen var borta under långa perioder från 
socknen och är de som i kyrkobokföringen oftast förts över till en lista över 
skrivna men obefintliga i socknen. Dessutom var det inte ovanligt att de notera
des som fattiga när de var iland. 

Inhys esfolk, arbetare och drängar i tjänst ägde endast sin arbetskraft. De var
ken ägde eller hade någon besittningsrätt till jord utan var dagsverkare eller 
anställda att under bestämd tid utföra ett arbete. Den första gruppen bestod av 
dem som bodde och levde på en bondgård eller i en stuga tillhörande gården. I 
utbyte mot bostad eller annan betalning utfördes ofta dagsverken hos den bonde 

113 Se exempelvis Andersson (1995). 
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man var inhyst hos. Drängar var också inhysta på gården och en del av lönen 
bestod av mat och bostad. Arbetarna var ofta säsongsanställda som flyttade dit 
arbeten fanns. Dessa grupper stod längst ned på en social rangskala om man 
undantar s k löst folk (dvs de som saknade någon form av försvar i form av 
arbete och boende och därmed en husbonde) fattighjon och samer.114 

I gruppen övriga ryms bl a de som inte har någon fader, dvs betraktades som 
"oäkta barn". Andra kategorier motsvarar beteckningar som lappman, lappkvin
na och finne, inhyseshjon, fattighjon och gammal, för att ta några exempel. 
Dessutom ingår de fäder som inte har noterats för något yrke. En annan relativt 
vanlig kategori var förgångsfolk och födorådstagare, vilka var personer som 
vanligtvis hade upprättat ett kontrakt med sina barn om försörjning. Föregångs
folk och födorådstagare har kontrollerats utifrån husförhörslängder med avseen
de på vilket yrke de haft under sin tidigare levnad och har sedan kodats till nå
gon av de andra nämnda kategorierna. Vanligtvis hade man varit bonde. 

Att kön utgör en självskriven bakgrundsvariabel har sin utgångspunkt i den 
patriarkala sociala strukturen under 1700- och 1800-talen. Kvinnors position 
kännetecknades av underordning både i juridiska och religiösa termer. Först 
från 1845 är arvsrätten formellt likställd mellan son och dotter och 1858 far 
kvinnor bli myndiga vid 25 års ålder, dock först efter domstolsbeslut. Vid gif
termål blir hon åter omyndig. Först 1864 förlorade emellertid mannen den for
mella rätten att aga sin hustru Kvinnors sociala position innebar att deras vux-
enblivande genomfördes under delvis andra livsbetingelser än männens. 

Paritet och könsparitet avser i vilken turordning man kom till världen bland 
syskon respektive syskon av samma kön. Syskonskarorna var i allmänhet stora 
under 1700- och 1800-talen vilket hade en social betydelse.115 De som föddes 

114 Carlsson (1956), Winbergh (1977). Även bland arbetare kan det uppstå komplikationer med 
hur en person skall klassificeras vilket tangerar ett annat problem, nämligen att yrkestitlar är 
tidsbundna och kan beteckna olika egenskaper vid olika tidpunkter. Yrkesbenämningar som såg-
dräng, sågkarl och sågarbetare är svåra att särskilja trots att de kan ha haft olika innebörd vid 
samma tidpunkt. Studerar man individerna närmare med hjälp av husförhörsböckerna förefaller 
det troligt att de skilda benämningarna är tidsbundna, och avspeglar hur pass vanligt förekom
mande det var att arbeta vid ett sågverk. Sågdräng förekommer som beteckning längre tillbaka i 
tiden än sågarbetare och utgjorde vanligtvis en person som var bonddräng men som säsongsvis 
arbetade vid en såg. Detsamma gäller sågkarl; det som skiljer honom från sågdrängen var åldern 
eftersom sågkarlen var en äldre gift person medan sågdrängen fortfarande var ogift. Benämningen 
sågarbetare blev vanlig först senare när sågverksindustrin expanderat och omfattar såväl yngre 
som äldre, gifta och ogifta arbetare. 
1151 medeltal hade vaije individ i denna undersökning ca sju syskon oavsett kohort. 
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sent löpte större risk att bli föräldralösa i relativt unga år vilket sannolikt påver
kade deras etablering av ett vuxet liv. De som föddes tidigt kunde i fattigare 
hushåll tvingas flytta hemifrån tidigare i livet när yngre syskon föddes än ung
domar som levde under bättre omständigheter. Att vara förstfödd pojke innebar 
om man även beaktar hur arvsrätten tillämpades, att man ofta var den som för
väntades ta över ett hemman och försöija föräldrarna. Yngre pojkar kunde an
tingen flytta eller leva kvar som inhysing hos brodern. Att vara förstfödd flicka 
kunde innebära att man ofta fick ta hand om yngre syskon, men kunde också 
föra med sig en tidigare flyttning hemifrån när yngre syskon föddes, jämfört 
med yngre systrar. På de senare kunde ansvaret av omvårdnaden om åldrande 
föräldrar hamna. Positionen i syskonskaran kunde sålunda vara av stor betydel
se för när man genomförde olika övergångar. 

Uppväxtbyns storlek kunde ha betydelse för vilka möjligheter som unga män
niskor hade att finna tjänst för sitt uppehälle i närmiljön.116 Med uppväxtby 
avses den plats som en person tillbringat längst tid under sina första 15 levnads
år. Många byar var små och bestod endast av ett eller några hemman. Detta 
gällde särskilt de relativt sett nyare byarna och de nybyggen som etablerades i 
de inre delarna av regionen. I de större byarna var förutsättningarna generellt 
sett bättre med avseende på arbetstillfällen än i mindre byar. Dessutom kan man 
tänka sig att ungdomars sociala liv med jämnåriga var intensivare i de större 
byarna eftersom det helt enkelt fanns fler att umgås med där. Uppväxbyns stor
lek skulle därmed vara av betydelse bl a för vilka övergångar som genomfördes, 
exempelvis att flytta hemifrån för tjänst eller att ha möjligheter att finna en äk
tenskapspartner. 

116 Det finns ingen befintlig befolkningsstatistik på bynivå för Skellefteåregionen utan denna har 
framställts av författaren. Det är en närmast oöverstiglig uppgift att "manuellt" räkna vilka indivi
der som fanns i en by i husförhörslängderna mellan 1770 och 1890 eftersom personer flyttar in 
och ut under den tidsperiod som längderna omfattar. Folkräkningar finns tillgängliga från 1860 
för regionen men uppgift om vilken by personen lever i finns först från 1870. Befolkningsstatisti
ken togs därför fram på följande sätt: För åren 1770, 1802,1810,1836,1853 tillämpades CD-
skivan "200-år i Skellefteå" på vilken husförhörslängderna är överförda. Med hjälp av cd-skivans 
sökverktyg var det möjligt att räkna antalet personer som överfördes från en husförhörsvolym till 
en annan. De som fördes över mellan volymerna var de personer som levde och befann sig i byn. 
Årtalen blev därför avhängiga de år när en ny volym infördes. För vaije volym finns förteckningar 
på vilka sidor som noteringar förts om en by. Sista steget var helt enkelt att räkna antalet "träffar" 
(individer) inom de sidor som omfattade en by. Validiteten prövades genom att jämföra utfallet 
för 1870 och 1880 utifrån detta förfaringssätt med folkräkningarna motsvarande år. Överens
stämmelsen var mycket hög och den största differensen var 24 personer i en by med drygt 700 
invånare. För 1890 användes folkräkningarna som underlag. 
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När det gäller hur olika livsbanemönster formerats kommer fyra olika indikato
rer att tillämpas. Den första är omfattningen, dvs hur stora andelar i en kohort 
som genomfort en statusövergång. Med större andelar som genomfört en sär
skild övergång ökar sannolikheten att den är "rigidly prescribed", dvs att den 
betraktas som nödvändig för att etablera ett vuxet liv i det samhälle den genom
förs.117 Tidpunkten, eller den ålder som olika statusövergångar genomförs, är en 
indikation på hur snabb transitionen till ett vuxet liv är. Tidpunkterna kan vara 
mer eller mindre varierande inom en kohort. Infaller de ungefar samtidigt för en 
majoritet är den standardiserad. Är spridningen relativt stor är "valfriheten stör
re" och övergången mindre standardiserad. Ordningen mellan statusövergångar 
är främst en indikation på vilka normativa förväntningar som kan antas vara vid 
handen med avseende på hur en etablering skulle genomföras, exempelvis hur 
viktigt det var att giftermålet föregick födelsen av det första barnet. Ordningen 
är också en indikator på om etableringsmönster förändrats över tid och standar
diserats, varierat eller destandardiserats. Tidsrymden mellan statusövergångama 
berättar om vilka förväntningar som fanns om att en övergång "banade vägen" 
för eller betingade senare statusövergångar, exempelvis om det var naturligt att 
konfirmationen omedelbart följdes av en flyttning hemifrån eller av äktenskap. 
Tidsrymden är sålunda också ett mått på hur länge man befann sig i olika sta
tuskonfigurationer, exempelvis hur länge man befann sig i en situation av ett 
mer utpräglat beroende av föräldrar. Tillsammans utgör omfattning, tidpunkt, 
ordning och tidsrymd indikatorer som speglar hur sociala och normativa förut
sättningar påverkade ungdomars etablerande av ett vuxet liv vid olika historiska 
tidpunkter. 

1,7 Modell m fl (1976) 

53 



54 



4. Metodologiska överväganden 

För att kort rekapitulera syftet med föreliggande studie är det av vikt att visa om 
mönstret av nyckelövergångar förändrades mellan 1770 och 1900 med avseende 
på när i livet de genomfördes samt ordningen mellan dessa och den tid som 
förflöt mellan vissa övergångar. Sammantaget skulle detta belysa om etable-
ringen av ett vuxet liv var relativt snabb och friktionsfri eller om det var en ut
dragen process som mötte olika hinder. Tanken är också att få reda på om vux-
enblivandet följde generella modeller, dvs om olika kategorier av ungdomar 
genomförde övergångar på ett identiskt sätt. 

Ett sätt att hantera denna problemställning är att jämföra födelsekohorter födda i 
samma region under en viss tidsperiod.118 Bakgrunden till en sådan strategi är 
att samhällen och sociala strukturer förändras över tid. Den rumsliga avgräns-
ningen syftar till att göra det lättare att identifiera vilka historiska förändringar 
som en social kontext genomgått och som omgärdat olika kohorter, samt vilka 
konsekvenser dessa förändringania haft för människors beteende utifrån olika 
kohorter. 

För att kunna studera kohorter och de sociala kontexter som omgärdat dessa 
krävs att olika typer av historiska data inhämtas från flera källor. När det gäller 
kohorterna är intresset riktat mot generella mönster, dvs kvantitativa föränd
ringar med avseende på när människor konfirmerade sig, flyttade hemifrån, 
gifte sig och fick barn. Detta ställer krav på källor som på ett tillförlitligt sätt 
kan erbjuda information om ett stort antal individer, där uppgifter om sådana 
händelser i en människas liv är systematiskt noterade. Sociala kontexter och 
enskilda biografier kräver en annan typ av information. Denna skall anknyta till 
de livssammanhang i vilka unga människor fanns, dvs materiella livsvillkor, 
seder, vanor, normer och värderingar vid olika historiska tidpunkter. I de följan
de avsnitten presenteras det källmaterial som utgör avhandlingens empiriska 
grund och som motsvarar nämnda krav. 

118 Rosenmayer (1979) menar att "The study of cohorts and generation is the logical continuation 
and refinement of the research into the historical roots of youth and adolescence. It further repre
sents a linkage between the historical and the social research approach", sid 59. 



4.1 Källmaterialets ursprung och innehåll 

Kyrkobokföringen 

Kyrkobokföringens historia i Sverige går tillbaka till 1600-talet.1191 den 
kyrkoordning som kom till 1571 fanns inga föreskrifter om kyrkobokföring, 
men en sådan växte fram på initiativ av enskilda präster. Dessa hade behov av 
att hålla reda på vilka avgifter och gåvor som förekom i samband med olika 
förrättningar och på kyrkans egendom. Kyrkohandlingarna bestod sålunda i 
böljan av räkenskapshandlingar och inventarieförteckningar120. Prästen förde 
också andra anteckningar om församlingens medlemmar för att exempelvis 
kunna kontrollera att inga "förbjudna äktenskap" ingicks samt att det också var 
lättare att upprätthålla kyrkodisciplinen med hjälp av anteckningarna. 

Efterhand utvecklades kyrkobokföringen i Sverige genom att "intresserade bis
kopar tar hand om initiativet och föreskrifter skapades för ett flertal av de 
svenska stiften, med mer eller mindre god efterföljd".121 Dessa införde ett utför
ligt system av kyrkoanteckningar där dop, vigsel och begravningsböcker bölja
de föras. En föregångare till vad som senare skulle kallas husförhörslängder, s k 
"folkalängder", infördes av Rudbeckius under 1620-talet i Västerås stift. Läng
derna kom till för att kontrollera församlingsmedlemmarnas kunskaper i den 
kristna trosläran. I folkalängderna antecknades alla personer inom församlingen 
som var över 10 år i samband med katekesundervisning och förhör. 

Även kronan eller staten hade intressen av en kyrkobokföring under denna tid. 
Under stormaktstiden, med krig och svenska arméer ute i Europa, krävdes re
surser både i form av skatter och i form av personer som kunde skrivas ut som 
soldater. Längder upprättades i statlig regi vilka kom att underlätta detta. 
Tyngdpunkten i registreringen försköts därmed från enbart gården som skatte
underlag till att omfatta individer och hushåll. I detta sammanhang blev präster
nas personlängder intressanta. Statens insyn i kyrkobokföringen fortsatte senare 
genom att den statliga mantalsskrivningen skulle stämmas av mot den kyrkliga 
folkbokföringen. 

119 Beskrivningen av kyrkobokföringens historia utgår från Lext (1979) och Andersson (1996). 
120 Johansson (1972). 
121 Andersson (1996), sid 13. Biskoparna som nämns i detta sammanhang är Johannes Rudbeckius 
i Västerås och Johannes Botvidi i Linköping vilka kom att spela en stor roll i den svenska kyrko
bokföringen under 1620- och 1630-talen. 
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Med 1686:års kyrkolag infördes en kyrkobokföring som gällde för hela det 
svenska statsområdet. Kyrkolagen föreskrev att en förhörslängd skulle föras, 
som skalle visas upp vid biskopsvisitationer och som skulle innehålla redovis
ning av församlingsbornas kunskaper i katekesen. Förhörslängden betraktades 
inte som en del av kyrkoboken. Kyrkoböckerna skulle bestå av dop-, vigsel-
,begravnings- och flyttningslängder. Utöver dessa handlingar fanns också för
teckningar över inventarier i kyrka och prästgård, kyrkbänkslängder där för
samlingsbornas placering i kyrkan framgick, uppgifter om vad som beslutats på 
sockenstämma, visitiatioshandlingar samt noteringar om händelser 'utöver det 
vanliga' i socknen. Alla dessa handlingar var samlade i en och samma bok. 
"Detta enbokssystem var till en böljan förhärskande och försvann sedan efter
hand vid olika tidpunkter i olika församlingar".122 Själva utformningen av böck
erna var den enskilda prästens angelägenhet, bara kyrkolagen uppfylldes. Följ
aktligen varierade böckernas utformning mellan olika stift och församlingar. 

Det fanns stora skillnader mellan den kyrkobokforda och den mantalsskrivna 
(statens längder) befolkningen. Kraven på en bättre folkbokföring växte efter
hand och en viktig orsak var tabellverkets etablering 1748123. Tabellverket var 
beroende av kyrkobokföringen som utgjorde källa till befolkningsstatistiken. I 
syfte att förbättra underlagen för den statistik man förde, sökte man infora ett 
enhetligt husförhörsformulär, vilket dock misslyckade124. Enhetligheten ökade 
dock genom att anvisningar och formulär böljade tryckas i de handböcker och 
lagsamlingar som tillämpades inom kyrkans områden. Från omkring 1770 var 
förtryckta husförhörslängder, med instruktioner om hur de skulle föras, vanligt 
förekommande, men "fullständigt enhetliga kyrkoböcker kom först i och med 
kyrkobokföringsförordningen 1894".125 Förutom att enhetligare böcker efter
strävades, utvecklades också rutiner för när prästen skulle notera olika händelser 
för att dessa inte skulle glömmas bort. Under senare delen av 1800-talet genom
fördes folkräkningar av SCB som baserades på husförhörslängderna. Dessa 
ägde rum inom två år efter det årtal som folkräkningen avsåg vilket ökade kra
ven på att prästen förde aktuella noteringar. 

122 Andersson (1996) sid 18. 
123 Tabellverket upphörde 1858 och dess funktion togs över av det nybildade Statistiska centralby
rån. Dessförinnan hade det organiserats som en myndighet frän och med 1756 under benämningen 
'Tabellkommisionen". 
124 Tabellkommisionen lämnade ett sådant förslag 1761. 
125 Andersson (1996) sid 19. 
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På församlingsnivå fördes sålunda i kyrklig regi olika register bl a bestående av 
husförhörslängder, födelse- och dopböcker, lysnings- och vigselböcker, död-
och begravningsböcker samt in- och utflyttningslängder.1261 dessa förde prästen 
in uppgifter om församlingens medlemmar. Informationen är riklig vilket fram
går av bilaga 1 där ett uppslag i en husförhörslängd illustreras. Uppgifterna i 
husförhörslängdema täcker hela den tid en person vistades i var och en av de 
olika församlingarna, vilket innebär att det är möjligt att följa individers livs
lopp ur olika aspekter, exempelvis i vilken ålder enskilda personer flyttade från 
sina föräldrar, gifte sig och fick barn. Tillsammans erbjuder husförhörslängder-
na och de andra registren en rad sociologiskt intressanta uppgifter vilka presen
teras nedan: 

• Vilka personer som ingick i hushållet • 
• Var och när man föddes samt börd • 

(äkta/oäkta barn) 
• Datum för nedkomst av egna barn samt 

börd • 
• Om personen vaccinerats 
• Datum för konfirmation och senare • 

nattvardsgång 
• Civilstånd och datum för lysning och • 

gifermål samt eventuella omgiften 

Noteringar om yrken 
Flyttningar till och från församlingen, inom 
denna samt om man flyttade ensam eller med 
familj 
Tidpunkt för dödsfall och eventuellt även 
Dödsorsak 
Betyg i läsning samt kunskaper och förståelse 
av katekesen 
Eventuella anmärkningar om brott, "moraliska 
övertramp" samt mentala och fysiska handikapp 

Utifrån dessa uppgifter är det fullt möjligt att konstruera ett stort antal 
"variabler" som kan anpassas till olika sociologiska frågeställningar och bearbe
tas i analyser. Med andra ord erbjuds här många intressanta möjligheter för en 
kvantitativ bearbetning. 

Att samla in dessa uppgifter "manuellt", genom att registrera dessa ur husför
hörslängder och följa upp ett stort antal människor är, ett mödosamt och tids
krävande arbete. Svårigheten består inte i första hand i att hitta de personer man 
söker, eftersom kyrkobokföringen är systematiskt upplagd. Det är snarare det 
praktiska handhavandet när det gäller att genomsöka registren och själv notera 
uppgifterna som ibland skapar problem. Exempelvis kan noteringar om en och 
samma person återfinnas på ett flertal olika uppslag i husförhörslängdema, vilka 
i sin tur finns i olika volymer. Dessutom kan relevanta uppgifter om samma 
person finnas i andra register, exempelvis i flyttningslängderna. Tillgänglighe

126 Se också Drugge (1994 och 1997) där dessa källor beskrivs utförligt med avseende på sociolo
giska tillämpningar. 

58 



ten har dock underlättats väsentligt eftersom materialet för ett urval av försam
lingar i Sverige har förts över till ett digitalt format.127 

Fängelsehandlingar; kyrkböcker och fånglistor 

Alla personer som levde i Västerbotten under 1800-talet och begick något brott 
som efter rättegång ledde till fängelsestraff fick avtjäna detta i länsfängelset 
beläget i Umeå. Grova brottslingar med straff som ledde till straffarbete på fäst
ning var där i väntan på transport till fästning i södra Sverige. Även rannsak-
ningsfångar, dvs de som var häktade i väntan på rättegång, fanns bland de in
tagna. Dessutom fick personer bördiga från Västerbotten men dömda i domsto
lar i exempelvis södra Sverige avtjäna straffet i länsfängelset. Det är därmed 
sannolikt att de allra flesta Skellefteåbor, födda under 1800-talet och som dömts 
till fängelsestraff finns noterade i Umeå länfängelses kyrkböcker och fanglistor. 

Uppläggningen av kyrkböckerna i länsfängelset skiljer sig en del från de böcker 
som hittills diskuterats och som vanligtvis förknippas med kyrkobokföringen. 
Noteringarna handlar i stor utsträckning om fangens levnadsomständigheter före 
ankomsten till fängelset och om dennes uppförande i fängelset. Fängelseprästen 
samlade in uppgifterna genom att ett särskilt prästbetyg om fången skickades 
från dennes födelseförsamling med uppgifter som församlingens präst hade 
noterat. Dessutom förde fängelseprästen samtal med fångarna om deras liv och 
gärningar vilket innebar att olika uppgifter kunde korrigeras eller kompletteras. 
Uppgifterna sammanställdes i kyrkoboken i speciella kolumner enligt nedan. 

127 Förutom Skellefteåregionen är Sundsvalls och Linköpings regioner färdiga eller håller på att 
färdigställas. 
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Fångens namn och födelseförsamling. 
Födelseår, Föräldrars Uppfost Ogift eller Den för Om, när Innanläs
månad och namn, ran, förra gift samt samling, i och af ning och 
dag samt stånd, och yrke eller om maka vars man hvad an kristen
ställe, vilkor, närings och nära talslängd ledning doms
uppgifvet samt om fång, samt anförvan personen tillförene kunskap 
till by, de lef tiden och ter lefva, senast häktad, m.m 
socken va,och stället för uppgift å varit upp förbrott 
stad, hä hvarest, första och deras förd tilltalad, 
rad och eller när sista natt namn och fri
län och hva vards vistelseort känd,bestr 

rest de gången af-fad eller 
avlidit benådad 

Att prästen besökte fångarna var en del av hans arbetsuppgifter. I kyrkohandbo
ken föreskrivs prästens skyldigheter och syftet med prästgärningen gentemot 
fångar och sjuka. 1 1824:års kyrkohandbok anges att "Presterna skola med all 
flit söka deras omvändelse och bättring som föra ett ogudaktigt lefverne och 
falla uti en hastig sjukdom eller anfaktning. De bör ej öfvergiva dem, så länge 
de ännu lefva. Om sådane framhärda i sin ondska, bör de ej blifVa delaktiga av 
Herrens nattvard och om de dö bort i sina synder; så kungöres Församlingen, 
hurudant afsked de tagit, med förmaning av Guds ord, att taga sig deras fall och 
förderf till åtvarning". För livstidsdömda fångar och de som dömts till döden 
gällde att prästen skulle undervisa dem i, och trösta med Guds ord. "Derför 
skole ock Presterne, förr än de ordineras, göra sig väl kunniga uti samvets-mål 
och frågor, och lära sig, huru de blödiga och af djefVulen eller annan svaghet 
anfäktade, sjuka eller bedröfvade, eller till döden dömda menniskor bäst kunna 
böra hugsvalas. När Prester följa fångar till döden , skola de gifva akt uppå, att 
dem icke gifves för mycket vin, så att de varda druckne, och derigenom obe-
qväme till att hafva botfardiga tankar samt bedja Gud om en salig ändalykt och 
sin själs eviga välfärd".129 

Prästens uppgift var sålunda förutom stöd och tröst att förmå fångarna att inse 
sin skuld och erkänna vilka synder de begått för att de skulle kunna få förlåtelse 
och möta Gud.130 Detta innebar också att prästen hade en viktig roll i fall där en 
fånge nekade till brott och inga bindande bevis fanns att tillgå. Genom prästens 

128 Här noterade prästen också uppförande i fängelset, begivenhet på starka drycker, om den 
intagne var berusad vid ankomst respektive frigivande m.m 
129 Wåhlin (1824) Citat ur Kyrkohandbok utgiven 1824, § 19, artikel D och F. Sid 126. 
130 Det förekom att fångar konfirmerades i fängelset. Särskilt gällde detta bland yngre interner. 
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själasöijande insatser kunde fångar förmås att erkänna brott de begått.131 Pres
sen kunde förmodligen vara tämligen stark på en fånge i dessa situationer. För
utom hotet om att inte bli frälst kunde de också bli uthängda inför församlingen 
som varnande exempel. Även om detta skedde efter deras död, drabbade 
"skammen" anhöriga och släktingar till den avlidne. 

Fånglistorna tillhörde fängelsets administrativa rutiner. I dessa noterades fång
arnas namn, vilka brott de dömts för och av vilken domstol som dömt samt 
utdömt straff. Vidare anges när de försattes på fri fot eller transporterades till 
andra fängelser eller till fästning. Anteckningar fördes även om de som dömts 
till döden och sökt om nåd hos konungen och vilka som då fick sitta i cellfäng
elset medan ansökan behandlades. Fånglistorna var sålunda även ett sätt att 
hålla ordning på när fångar skulle bl a friges. Anteckningarna fördes av fängel
sets personal. Fånglistorna skilde sig därvidlag från kyrkböckerna, som syftade 
till att "kartlägga" en fånges sociala bakgrund, livsföring, själsliga och moralis
ka tillstånd som sedan skulle påverkas. 

Kyrkoråds och sockenstämmoprotokoll 

Under 1700-talet och fram till 1800-talets första hälft fungerade fortfarande 
kyrkoråden som organ att kontrollera hur religion och goda seder upprätthölls i 
församlingen. Råden leddes en ordförande som vanligtvis var socknens kyrko
herde eller en person som han utsett. I rådet satt också 4-8 församlingsmedlem
mar och ute i byarna fanns valda och edsvurna sk sexmän som hade att överva
ka kyrkotukten och goda seder. Dessa var förpliktigade att anmäla eventuella 
missförhållanden till kyrkoråden. Till råden kallades församlingsmedlemmar 
som på ett eller annat sätt avvek från kyrkotuktens normer eller uppvisade andra 
klandervärda beteenden. Kyrkoråden kom därför att hantera en rad olika frågor 
som omfattade i vilken mån församlingens medlemmar besökte högmässan och 
skälen till eventuell frånvaro, hur de betedde sig i samband med denna (t ex 
drack sprit i kyrkan), hur närvaron var vid husförhör och vilka kunskaper i läs
ning och kristendom som församlingsmedlemmarna hade, tjänstefolks, barns 
och ungdomars olydnad mot husbonde och föräldrar, äktenskapsproblem, lös
aktiga förbindelser och oäkta barnalstrande, falskt skvaller, spel och dans samt 
överträdelser av stadgar som sockenstämman beslutat om, osv. Däremot skulle 

131 Hisoriesociologen Ulf Drugge har i ett pågående projekt om grova våldsbrott under 1800-talet 
i rättegångshandlingar funnit att prästen spelat en aktiv och viktig roll när det gällde att få brotts
lingar att erkänna sina gärningar. 
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inte råden befatta sig med brott som föll under domstolamas ansvar, t ex grövre 
stölder och bedrägerier, rån, mord och liknande. 

Råden hade också sanktionsrätt gentemot dem som överträtt någon bestämmelse 
eller betett sig på annat sätt än som betraktades som god sed. Straffskalan bölja
de vanligtvis med varningar; därefter var böter och skamstraff, t ex stocken, de 
vanligaste påföljderna. Kyrkoråden kunde också överlämna ärenden till den 
värdsliga rättvisan, domstolarna. I praktiken var uppdelningen mellan kyrkorå
den och domstolarna inte vattentät i lokalsamhället. Kyrkoråden fungerade ofta 
som konfliktreglerare mellan parter i ärenden som annars skulle ha varit föremål 
för domstol. 

Sammantaget upprätthölls via råden en långtgående social kontroll som trängde 
djupt in i vad vi idag skulle kalla en privat sfar. "De handlingar som kyrkan 
övervakade kan kanske synas triviala i många fall. Å andra sidan täcker de 
många aspekter av den vardagliga tillvaron i människors liv. Det gällde relatio
ner mellan barn och föräldrar och mellan husbönder och tjänstefolk. Det gällde 
uppfostran och utbildning och fritiden under helgen. Församlingsbornas dryck-
esvanor och språk, deras förhållande till grannar och andra var kyrkans och 
kyrkorådets sak"132. 

På sockenstämman avhandlades ärenden som framförallt anknöt till sockenin
nevånarnas gemensamma angelägenheter. Sockenstämmoprotokollen innehåller 
därför mest noteringar som rör ekonomiska frågor, exempelvis om medel till 
fattigvård, bortaktionering av barn, väghållning, skolfrågor osv. På stämman 
prövades också om olika inflyttade personer skulle fa bo kvar i socknen och om 
hantverkare skulle få etablera sig och där utöva sitt yrke.133 På sockenstämman 
kunde man också besluta om införandet av olika ordningsstadgor för socknen. 
Alla statliga kungörelser behandlades av stämman och förmedlades till försam
lingen i samband med gudstjänsten. Även mer ovanliga händelser och tillstånd i 
socknen diskuterade på stämman och noterades i protokollen. 

Sockenstämman leddes av en ordförande som ofta var socknens präst. Vanligt
vis fanns en representant för vaije större by i socknen med på stämman. Arbetet 
med olika frågor skedde ofta i form av kommittéer, som exempelvis 
"fattigvårdscommitteen" och "väghållningscommitteen". Stämman utsåg de 

132 Sundin (1982) 
133 Detta var före näringsfrihetsförordningens införande. 
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personer som skulle ingå i komitteema och i Skellefteå utgjorde dessa oftast de 
mer prominenta medborgarna, dvs rikare bönder, grosshandlare, kyrkvärdar, 
officerare, sågverksägare och liknande personer. 

Tillsammans ger protokollen från kyrkorådets och sockenstämmans möten goda 
möjligheter till inblickar i församlingens sociala liv och i de aspekter som rörde 
t ex unga människors, kvinnors och mäns sociala utrymme med avseende på 
vilka beteenden som beivrades. 

Hospitalhandlingar och läroverksmatriklar 

Till Gådeå hospital som inrättades 1851 skickades församlingsmedlemmar vars 
sinnessjukdom inte kunde hanteras av anhöriga eller av socknen. Ofta hade 
personen varit sjuk under en lång tid och symtomen hade sådana konsekvenser 
att omgivningen betraktade denne som en fara både för sig själv och för andra, 
exempelvis kunde personen vara våldsam, ovarsam med eld eller utgöra en sui-
cid risk. Vanligtvis tillhörde dessa personer socknens sämst ställda och deras 
vård betalades av socknen. Av den anledningen skrevs de in som 3:e klassens 
patienter eftersom det alternativet var billigast. Givetvis innebar detta en mindre 
intensiv vårdinsats samt en betydligt enklare inackordering än för dem i de 
andra klasserna. 

På hospitalet fördes patientlistor och journaler över diagnos, patienternas men
tala tillstånd, den behandling de fått och om sjukdomsförlopp. I journalerna 
finns också ett formulär som berättade om patientens tillstånd vid ankomsten till 
sjukhuset. I dessa beskrivs patientens utseende, längd, vikt och humör samt 
fysiska hälsa. Denna "besiktning" utfördes av en läkare. Förutom dessa doku
ment finns ansökningshandlingar för vaije patient, som ifyllts av anhöriga och 
ofta med hjälp av socknens kyrkoherde om patientens närmaste inte var skriv-
kunniga. Ansökningshandlingarna bestod förutom av ett prästbetyg även av ett 
frågeformulär där upplysningar om patienten skulle ges av dennes närstående. 
Formuläret innehöll ett tjugotal frågor om patientens tidigare livshistoria, upp
fostran, familjeförhållanden, hur och när sjukdomen yttrade sig första gången, 
patientens humör, vanor och beteenden, dryckesvanor och vilka orsaker som 
kan ha framkallat sjukdomen. I frågeformuläret anges exempel på ett dussintal 
olika sjukdomsorsaker som de anhöriga kunde ta ställning till och med hjälp av 
dessa avgöra om någon var relevanta. Alternativen "vet ej" och "annan orsak" 
fanns också angivna. Sammantaget ger hospitalhandlingarna en god inblick i 
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patientens livsbiografi, sociala bakgrund och hur denne betraktades av personer 
i sin närhet. 

Att gå i skola eller läroverk var långt ifrån förunnade alla i 1700- och 1800-
talens Skellefteå. Beståndet av arkiv med skolmaterial är från Skellefteåregio
nen dessutom ringa. En viss inblick i vilka som fick någon form av utbildning 
vid skolor får man av elevmatriklarna från läroverken i Skellefteå, Piteå och 
Umeå. Skellefteå saknade läroverk fram till 1865 vilket innebar att de ungdomar 
(pojkar) som skulle studera fick läsa i Piteå eller Umeå, där läroverk fanns från 
mitten av 1700-talet. 

I elevmatriklarna, som fördes av lärare vid skolan, noterades en rad uppgifter 
om eleven. Dennes namn, födelseuppgifter, vilken klass han skrevs in i, faderns 
namn och yrke, eventuell annan undervisning som föregått läroverkets, när ele
ven slutade skolan samt anledningen till studieavbrottet, elevens uppförande och 
slutligen i några fall, vilken yrkesposition eleven nådde registrerades. Ur skol
materialen får man sålunda en viss insyn i vilka sociala kategorier som lät utbil
da sina barn samt när i barnens liv detta inträffade. 

4.2 Källmaterialens tillämpning och källkritiska 
reflektioner 

Från kyrkobokföringen har uppgifter hämtats för att utnyttjas vid jämförelser 
mellan olika födelsekohorter. Dessa data utgör sålunda grunden för jämförelser 
av olika uppkomna mönster över tid. Uppgifterna från kyrkobokföringen har 
kodats som en "platt matris" med data på individnivå som sedan bearbetas med 
statistiska tekniker (se appendix).134 Kyrkobokföringen har också tillämpats när 
individuella biografier konstruerats över kohortmedlemmar, vilka fått utgöra 
underlag för olika exempel i avhandlingens empiriska delar. I dessa fall har 
dock originalkällan, dvs husförhörslängden, använts istället för nämnda matris 
med individ-data. Anledningen till detta är att originalkällan ger en rikligare 
information genom att den kontextuella inramningen kring individen då också 
framträder. Ett uppslag eller foliand, i en husförhörsbok omfattar vanligtvis en 
tidsperiod på 10 år. Av uppslaget framgår, förutom en rad upplysningar om 
individen också information om bl a dennes föräldrar och syskon, födelseupp

1341 appendix framgår den "tekniska" aspekten av datainsamlingen. 
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gifter, deras yrken, nattvardsgång, läs och katekeskunskaper, noteringar om 
fattigdom, frej danteckningar och eventuella handikapp, hemmanets storlek, 
flyttningar, hushållsformation och barns börd osv. Den primära källan ger så
lunda en tämligen fyllig bild om en individ och helheten av de sammanhang 
som individen levde i, jämfört med de mer fragmentariska data som visas i 
matrisformat. 

Fånglistorna och fängelsets kyrkböcker har tjänat som utgångspunkt för att ska
pa ett referensmaterial där fångarnas etablering av ett vuxet liv skall jämföras 
med övriga medlemmar av födelsekohortema. Kyrkoråds- och sockenstämmo
protokollen, hospitals- och läroverkshandlingar har framförallt utgjort underlag 
för att illustrera historiska kontexter och enskilda händelser. På en social nivå 
handlar det om hur samtida vittnesmål upplever eller beskriver situationen i 
regionen. På ett individuellt plan handlar det om noteringar om enskilda indivi
der vilka fogats in i livsbiografier. 

Källmaterialet som tillämpas innehåller uppgifter om och ibland målande be
skrivningar av händelser och situationer under olika tidsperioder. Man bör dock 
ha klart för sig att källorna är sekundära, dvs de har skapats av någon i ett speci
fikt syfte. De källor som beskrivits ovan utgör alla ett "överhetens instrument" 
för bl a social kontroll. Det är olika dåtida eliter som definierat vilka uppgifter 
som var viktiga att notera. Det socialt avvikande eller det förkastliga var baserat 
på de normer som i första hand dessa grupper hade.135 

Allmogens och ungdomens syn på olika förhållanden och deras värderingar är 
betydligt svårare att ta reda på. En anledning är att dessa sällan kommer till tals 
i de källor som tillämpats i denna studie. Visserligen förekommer enstaka cite
rade yttranden i kyrkorådsprotokoll och hospitalhandlingar, men dessa är för fa 
för att utgöra en källa till förståelse av den "tysta majoritetens" liv. Andra källor 
som skulle kunna belysa sådana spörsmål, exempelvis dagboksanteckningar, 
personliga brev eller andra dokument, finns inte att tillgå i någon nämnvärd 
utsträckning bland dem som levde i Skellefteåområdet och som representerar 
"vanligt folk". Anledningen är att skrivkunskaperna inte räckte till; däremot 
kunde så gott som alla läsa.136 Detta innebär dock inte att de källor som tilläm
pats helt saknar värde eller möjligheter att ge inblickar i allmogens normer. 

135 Se också Drugge (1997) för en utförligare diskussion om möjligheter att avtäcka olika menta
liteter med utgångspunkt i diskuterade källmaterial. 
136 Se Johansson (1972). 
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Trots allt visar dessa på vilka normativa ramar som man hade att hålla sig inom 
och överträdelser visar var gränserna gick.137 Avvikandet och utmanandet av 
gränser verkar dock i första hand varit en manlig företeelse eftersom kvinnor 
förekommer i mindre utsträckning i källor där olika brott mot den sociala ord
ningen noterats. Kvinnor, i synnerhet med hemvist i de folkliga lagren, är därför 
kanske den historiskt "tystaste" gruppen i denna studie. 

4.3 Urval, undersökningspopulation och representativitet 

I grundmaterialet utgörs undersökningsgruppen av sex kohorter. Dessa består av 
samtliga födda i Skellefteåregionen under åren 1770/1771,1790/1791, 
1810/1811,1830, 1850 samt 1870. Totalt omfattar kohorterna 2206 personer. 
Bakgrunden till att dessa kohorter valts är att de täcker en historisk period under 
vilken Skellefteåområdet genomgick tämligen omfattande sociala förändringar. 
I böljan av perioden var det ett agrart samhälle där jordbruket dock efterhand 
genomgick omfattande rationaliseringar och kapitaliserades dessutom under 
1800-talet. Mot slutet av detta sekel hade regionen böljat industrialiseras. Där
med är det möjligt att relatera strukturella förändringar till andra sociala ut
vecklingstendenser, exempelvis förändrade flyttnings- och giftermålsmönster. 
Ett annat skäl har att göra med det relativt korta tidsintervallet mellan kohorter
na. Längre tidsintervall gör det svårare att avgöra när konsekvenser av olika 
sociala förändringar framträder. Ytterligare ett skäl var att undvika kohorter 
födda vid tidpunkter som kännetecknades av alltför speciella historiska omstän
digheter. Exempelvis rådde krigstillstånd med ryska trupper i området 1809 och 
slutet av 1860-talet inbegrep år med svår missväxt och svält. Barnadödligheten 
var hög under sådana omständigheter. Detta hade i sin tur medfört ett "bortfall" 
av ett relativt stort antal personer vilket försvårat analysen. 

Avgränsningen bakåt i tid beror på att prästens noteringar började föras in i 
förtryckta husförhörslängder från omkring år 1770 och framåt, dvs att samma 
typ av uppgifter om olika personer fördes in enligt tämligen väldefmierade kri
terier i bestämda kolumner. Registreringsarbetet rutiniserades och blir lättare att 
följa mellan olika församlingar jämfört med tidigare registrering. Det blir även 
lättare att uppskatta omfattningen av vilka uppgifter som kan ha förstörts i ska

137 Se exempelvis Kitsuse (1972) som menar att det är svårt att upptäcka och identifiera normer 
som inte är formaliserade i lagböcker och författningar såvida inte någon bryter mot dessa. 
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dade längder. Dessa uppgifter kan i en del fall rekonstrueras med hjälp av andra 
register. 

Avgränsningen framåt i tid beror på tre omständigheter. För det första finns inte 
uppgifter tillgängliga i Skellefteåmaterialet efter år 1900. För det andra fanns 
önskemålet att erhålla data om när personer hade gift sig och fått sitt första barn. 
För det tredje fanns det tidigare nämnda "problematiska" 1860-talet. Kohorten 
med personer födda 1870 uppfyller i stort sett dessa önskemål. Man kan visser
ligen inte följa individerna längre än till 30-års åldern, vilket medför att man 
inte för samtliga personer kan få reda på ålder vid deras första giftermål och 
födelsen av första barnet. Bortfallet av information har dock åtgärdats genom att 
olika uppföljningar har genomförts om individer för vilka olika relevanta upp
gifter har saknats (se appendix).138 

En annan avgränsning är att personer som avlidit innan de fyllt 15 år har exklu-
derats. De som avlidit i tidig ålder har inte genomlevt någon av övergångarna 
som speciellt uppmärksammas här och är därför inte intressanta i detta sam
manhang. I tabell 4:1 redovisas kohorterna med avseende på antal individer, fö
delseår, kön, dödsålder samt hur många individer som den slutliga undersök
ningsgruppen består av. 

Tabell 4:1 Kohort, kön och dödsålder, procent. 
1770/71 1790/91 1810/11 1830 1850 1870 

Kön Män Kvin Män Kvin Män Kvin Män Kvin Män Kvin Män Kvin
Ålder nor nor nor nor nor nor 
0-14 37 28 33 37 25 27 32 16 28 17 38 31 
15-19 3 - 3 1 2 1 - 2 6 3 1 1 
20-24 3 1 1 3 1 1 2 3 4 3 1 2 
25-30 1 4 1 1 2 4 2 2 2 2 2 1 
31- 57 66 62 59 70 68 64 78 61 78 57 66 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Ursprung-
ligt antal i 161 152 162 166 162 166 175 160 200 203 260 255 
kohort 
Antal i 
undersök 101 109 100 101 122 121 119 135 145 168 162 177 
nings
grupp 

138 Det har dock inte varit möjligt att följa upp samtliga personer om vilka det saknats uppgifter. 
Effekterna av detta "bortfall" diskuteras utförligt i appendix. 
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Referensmaterialet med fångar har också avgränsats. Detta består endast av 
personer som dömts till ett fängelsestraff. Åtskilligt fler personer bördiga från 
Skellefteåregionen fanns förtecknade som fångar. Dessa hade endast dömts till 
böter för smärre förseelser, exempelvis för fylleri eller olovlig försäljning av 
alkohol139. Eftersom de inte kunde betala böterna omvandlades deras bötesstraff 
till fängelse på vatten och bröd i mellan 9-14 dagar140. Anledningen till att den
na kategori har uteslutits är att de lindrigare brotten inte antas ha varit särskilt 
stigmatiserande. I husförhörslängder finns ytterst sällan noteringar om att per
soner med omvandlade bötesstraff suttit i fängelse. Några beskrivs som 
"begifvna på starka drycker" eller "liderliga" men däremot inte som straffade 
eller "brottfälling". Däremot är de som dömts till fängelse nästan alltid noterade 
med avseende på vilket brott de begått och vilka straff de erhållit. Detta innebär 
att de med all sannolikhet fick ett stigma som kan ha följt dem livet ut. Om de 
exempelvis flyttade, följde denna anmärkning med i prästbetyget till den nya 
församlingen. Dessutom följde ofta andra påföljder med fängelsestraffet som 
förmodligen hade en direkt påverkan på en straffad, ung och ogift människas 
möjlighet att etablera ett vuxet liv. Många blev också dömda till "förlustig av 
medborgerligt förtroende" i ett visst antal år. Detta innebar att den dömde stod 
utanför samhället genom att inte vara vittnesgill och sakna rättigheter, exempel
vis att få fattighjälp. En sådan person var knappast ett parti som lockade en 
partner till att sätta gemensamt bo. Denna avgränsning medför att referensmate
rialet när det gäller de som dömts till fängelsestraff endast omfattar 185 perso
ner födda mellan 1792 och 1878. 

Hospitalmaterialet har avgränsats till att endast omfatta personer där orsaken till 
deras sjukdomstillstånd angivits vara "olycklig kärlek". Anledningen till denna 
avgränsning är att nästan samtliga bland dem var mellan 20-25 år när 
"sjukdomssymtomen" yttrade sig för första gången. Gruppen är därför intressant 
eftersom symptomen och ålderskategorin anknyter till avhandlingens över
gripande tema om vuxenblivandet. 

139 Sockenstämmoprotokoll visar flera fall där den åtalade haft ett stånd på torget i kyrkstaden i 
samband med marknader. Förutom försäljning av sina varor såldes också varmt kaffe. Detta kun
de man få spetsat med brännvin mot en extra slant. Givetvis såldes också rent brännvin utan 
tillstånd. Påfallande ofta var det kvinnor som arresterades för detta eftersom de skötte försäljning
en. Förmodligen var det make, bror eller fadern som producerade drycken. 
140 Den angivna strafftiden baseras på observationer i fangelseprotokollen. Den är inte hämtad 
från något lagrum. 
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Slutligen skall en annan fråga behandlas som gäller i vilken mån som Skellef
teåregionen kan betraktas som representativ för ett agrart samhälle. Regionen är 
att betrakta som en huvudsakligen agrar social miljö om utgångspunkten utgör 
de strukturella förhållanden som var rådande under den undersökta perioden. 
Tabell 4:2 understryker Skellefteåregionens relativa särart i detta avseende i 
jämförelse med några andra av Norrlands kustregioner. 

Tabell 4:2 Den sociala strukturen i fyra Norrlandsregioner 
Skellefteå
regionen 

Sundsvalls
regionen141 

Umeåregionen1^ Luleåregionen 

Andel infödda i tre 
födelsekohorter* 

Födda 1830 
Födda 1850 
Födda 1870 

94% 
84% 
85% 

38% 
26% 
47% 

-

-

Antal invånare i 
Skellefteå stad, 
Sundsvall stad, 
Umeå stad och 
Luleå stad, år 1865 
och 1907 

433/1388 5327/16347 2 179 / 5410 1779/9294 

Andel hemmans
ägare i befolkning
en år 1900 

13% 4% 10% 7% 

Andel yrkesarbe
tande inom jord
bruk och fiske år 
1900 

76% 19% 33% 40% 

Andel yrkesarbe
tande inom indu
stri år 1900 

17% 61% 36% 30% 

Inflyttnings
överskott 1861-
1900 

-1690 + 17 343 -1269 -1180 

•Uppgifterna är inhämtade från demografiska databasen via sökverktyget "Indiko". 
Övriga uppgifter i tabellen är bearbetningar av statistik hämtad ur Sundbärg (1910). 

141 Observera att med Sundsvallsregionen avses Sundsvalls stad och församlingarna Skön, Nju-
runda, Alnö, Timrå, Tuna, Sättna, Selånger, Attmar, Ljustorp, Hässjö, Tynderö och Indal och 
Svartvik . Skellefteåregionen består av Skellefteå stad, Skellefteå landsförsamling och Byske 
församling, Umeåregionen består av Umeå stad och Umeå landsförsamling medan Luleåregionen 
består av Luleå stad och Nederluleå församling 
142 Umeå och Luleåregionen finns inte tillgängliga i Demografiska Databasens material. Motsva
rande andelar av infödda som beräknats för Skellefteå och Sundsvallsregionen har därför inte 
genomförts. 
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Tabellen visar på väsentliga skillnader mellan regionerna där Sundsvallsregio
nen och Skellefteåregionen kan sägas utgöra varandras "motsatser" medan Lu
leå och Umeåregionen hamnar mellan dessa med avseende på den sociala 
struktur som regionerna uppvisade. Sundsvallsregionen är i betydligt större 
utsträckning industrialiserad, urbaniserad, och sannolikt mer socialt differentie
rad an de andra regionerna och var dessutom i hög grad en inflyttningsregion. 
Skellefteåregionen är vid en jämförelse att betrakta som en jordbruksbygd med 
en relativt sett tämligen blygsam industriell etablering. Huvuddelen av befolk
ningen bodde i byar. Regionens centrum, Skellefteå stad, var vid denna tid den 
minsta bland samtliga städer längs hela Norrlandskusten. Vid en jämförelse 
mellan Sundsvalls- och Skellefteåregionen kan man på goda grunder säga att 
dessa var för sig representerar antingen det "nya" industrialiserade samhället 
eller ett kvarvarande bondesamhälle, trots att de existerade under samma histo
riska period och i samma landsände av Sverige. En slutsats skulle därmed vara 
att den etablering av vuxet liv som utgör avhandlingens forskningsproblem ägde 
rum i en i huvudsak agrar social miljö. 

4.4 Etiska överväganden 

I denna studie återges enskilda biografier, citat och exempel ur människors liv, 
som syftar till att belysa sociala sammanhang och människors synsätt i olika 
avseenden. I källorna framstår dessa personer med namn samt vilken församling 
och by man levde i. En del namn är ovanliga och släktingar lever fortfarande 
kvar i regionen. Även om de undersökta personerna för länge sedan är avlidna 
lever släktnamn kvar och det kan vara relativt enkelt att identifiera släktskapet 
mellan en anhörig och den som "deltagit" i denna studie. En del av uppgifterna 
om en person är också hämtade ur källor där innehållet kan betraktas som käns
ligt, t.ex. ur fängelse och hospitalhandlingar. Detta innebär att en efterlevande 
släkting riskerar att få sitt släktnamn kopplat till en "dråpare" eller 
"bamamörderska" om namn och boendeort utlämnas som de är noterade i origi
nalkällan. 

För att undvika denna typ av kopplingar, oavsett om en efterlevande faktisk är 
släkt eller bara råka ha samma släktnamn med någon individ som ingått i under
sökningen, har namn på personer och byar antingen förvanskats eller uteslutits i 
de exempel på levnadsöden som ges. Dessutom är de personer som deltagit i 
studien av naturliga skäl inte tillfrågade om de verkligen ville delta, och rätten 
till personlig integritet kvarstår enligt mitt förmenande, också efter döden. 
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5. Skellefteå mellan 1770 och 1900. 

Skellefteåregionen är ett relativt vidsträckt, ca 7 000 km2 till ytan eller drygt 
halva Skånes yta eller lika stort som Uppsala Län, och är beläget vid kusten i 
norra Västerbotten. Området är närmare 7 mil långt från Övre Bäck143 i söder 
till Kinnbäck i norr med Skellefteå stad som centralort. Bebyggelsestrukturen 
kan stort beskrivas bestå av en mindre stad omgiven av flera större byar eller 
samhällen. Idag lever omkring 75 000 personer i regionen varav 45 procent 
inom centralorten. Den offentliga sektorn står för omkring hälften av alla ar
betstillfällen, den privata domineras av gruvindustri och verkstadsföretag och 
omfattar nära en fjärdedel av kommunens arbetskraft. Jord- och skogsbruket 
utgör endast en mindre del av näringslivet eller 2,5 procent av samtliga yrkes
verksamma.144 Skellefteåregionen är givetvis ett annat samhälle idag än det var 
för drygt tvåhundra år sedan. Det är konturerna av det samhälle som det fram
trädde mellan 1770 och 1900 som skall återges i detta kapitel. 

Avsikten är således att deskriptivt belysa den socialhistoriska utvecklingen ur 
några aspekter mellan 1770 och 1900. Den historik som tecknas syftar till att ge 
en inblick i de sammanhang som omgärdat vuxenblivandet både på en struktu
rell och institutionell nivå. Ett annat syfte är att placera in regionen i en vidare 
svensk kontext eftersom den regionala variation i olika avseenden var stor inom 
riket under denna tidsperiod. Det är givetvis omöjligt att täcka in alla aspekter 
och dimensioner i ett samhälles utveckling under drygt 100 år. Därför avgränsas 
beskrivningen till att beakta de omständigheter som antas vara av särskild bety
delse för ungdomars etablerande av ett vuxet liv. 

1431 nutida Skellefteå Kommun ingår också Lövånger församling med dess huvudort drygt två mil 
söder om Övre Bäck. Under den studerade tidsperioden utgjorde Lövånger en egen församling 
och ingick därmed inte i Skellefteå moderförsamling medan Övre Bäck var Skellefteå Landsför
samlings sydligast belägna by. Detsamma gäller för övrigt även Burträsk församling som tidigare 
var egen församling men som idag är en del av Skellefteå kommun. 
144 SCB 1996 och 1997. 

71 



5.1 En växande befolkning 

Sverige hade en omfattande befolkningsökning under den tidsperiod som denna 
studie omfattar. Rikets befolkning ökade från drygt 1,7 miljoner invånare år 
1750 till något fler än 5,1 miljoner år 1900.145. 

Befolkningen tredubblades sålunda under en 150-års period. Det fanns dock 
regionala skillnader i denna utveckling. Tre olika demografiska huvudområden 
kan urskiljas. 

Sveriges demografiska huvudområden 1816-1910 

Västsverige 

Östsverige 

Skellefteå
regionen 

Nordsverige 

145 Hofsten och Lundström (1976). 
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I emigrationsutredningen från 1910 framhåller Sundbärg att Östsverige känne
tecknades av en för Sverige hög äktenskapsfrekvens och att äktenskapen inföll 
tidigt i människors liv. Fruktsamheten var låg inom äktenskapet. Dödligheten 
var hög och den naturlig folkökningen var relativt liten. Trots den höga äkten
skapsfrekvensen föddes många "oäkta" barn. Utflyttningen var ringa från områ
det. Västsverige hade låg äktenskapsfrekvens och sena giftermål, men den äk
tenskapliga fruktsamheten var hög. Antalet oäkta födda var också mycket lågt. 
Dödligheten var låg vilket medförde en stark naturlig folkökning trots att en 
ganska betydande utflyttning ägde rum. 

Med Sundbärgs egna ord beskrivs det sista området enligt följande: 

" Norra Sveriges utmärkande drag voro den utomordentligt höga äktenskapliga 
fruktsamheten (större äfVen än i Västra Sverige) samt en mycket ringa dödlighet, 
hvaraf såsom resultat framgick ett mycket högt födelseöfverskott och - då ut
flyttningen var ringa - likaledes en mycket stark folkökning. Äktenskapsfrekven
sen däremot var snarast lägre än medelförhållandet för hela riket. Antalet oäkta 
födelser var ringa"146. 

Med avseende på befolkningsökningen passar Skellefiteåregionen väl in i det 
nordsvenska mönstret. Födelsetalen var höga och dödligheten sjönk under peri
oden. Regionen växte befolkningsmässigt i en takt som överskred riksgenom
snittet. År 1770 levde omkring 3800 personer i området, ett antal som vuxit till 
nära 27000 personer år 1897, vilket innebar att befolkning hade ökat med nästan 
700 procent. 

146 Sundbärg (1910), sid 7 
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Befolkningsutveckling 1770-1896 i Skellefteåregionen (Skellefteå landsförsamling, 
Byske, Ytterstfors). Källa: Basstatistik Skellefteåregionen. Demografiska Databasen, Umeå. 
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Av diagrammet framgår att denna ökning av befolkningen intensifieras under 
1800-talet, särskilt under den senare hälften av detta sekel. Det finns några brott 
i utvecklingen som behöver kommenteras. Ett första äger rum från 1809 under 
två år framåt med en minskande befolkning. Orsakerna var att ryska trupper 
fanns i området i samband med 1809-års krig med epidemier och höga dödstal 
som följd. Krigsåret avled 595147 människor vilket kan jämföras med den före
gående 5-års perioden där drygt 100 människor dog årligen. Under den efter
följande 5-årsperioden avled omkring 120 människor årligen. Striderna skörda
de inte särskilt många offer i jämförelse med de sjukdomar som följde med 
trupperna och spreds till civilbefolkningen. En annan orsak bakom folkminsk
ningen är administrativ och inte reell.148 Norsjö som ingick i Skellefteå lands
församling, bildade egen församling 1811, vilket innebar att en del av befolk
ningen kom att skrivas över till denna. 

Nästa trendbrott infaller på 1830-talet. År med missväxt under böljan av decen
niet förde med sig fattigdom och svält. Ur sockenstämmoprotokoll från 1830-
talet framgår befolkningens ansträngda situation med svältande och tiggande 
barn. Nödhjälpssändningar av spannmål kom till stånd och medel insamlades i 
Göteborg, Stockholm, Uppsala och Gefle och skickades till socknen för att 
mildra nöden. Fattighjälpen blev en ansträngande börda för socknens invånare 
och många hemmansägare protesterade mot att de skulle öka sitt stöd till de 

147 Dödstalet motsvarar drygt 8 % av den totala befolkningen. 
148 Dvs fler avlidna än födda och/eller högre utflyttnings- än utflyttningstal. 
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drabbade eftersom "de sjelfVe till en stor del måste sig föda med bark och mås-
149 sa . 

Särskilt åren 1832 och 1834 verkar varit problematiska vilket avspeglas i högre 
dödstal, lägre födelsetal och en större utflyttning jämfört med andra år under 
1830-talet.150 

En annan orsak var att Jörn bildade egen församling som tidigare administrerats 
under Skellefteå landsförsamling. Detta ägde rum 1834. Även under denna pe
riod är det framförallt förändrade administrativa gränser som ligger bakom 
folkminskningen. De svåra åren i böljan på decenniet bromsade snarast ökning
en av befolkningen än förde med sig en minskande sådan. Under perioden 1841 
till 1845 finns också oklarheter gällande befolkningens storlek. Denna beror på 
att Ytterstfors (inom Byskeområdet) hade egen kyrkobokföring från 1838 men 
att första volymen saknas och nästa volym startar 1846. Ytterstfors finns dock 
noterat inom Skellefteå landsförsamling fram till och med 1840 då den anges 
vara utflyttad. I korthet innebär detta att sannolikt fler personer levde i regionen 
än vad som framgår av figuren. 

Från 1867 och fram till år 1870 minskade befolkningen. Mellan dessa år är 
dödstalen höga till följd av besvärliga år under i stort sett hela 1860-talet med 
missväxt, frostskadade skördar, och svält vilka medförde höga dödstal.151 I ett 
yttrande på sockenstämman från den 26:e maj 1867 gavs följande beskrivning 
av situationen: 

"Att kommunens innevånare igenom frostskador å årsväxten 1862,1863,1864 
och 1865 lidet betydlig förlust; Att de tillfölje deraf nästan allmänt måst skuld
sätta sig för att anskaffa de nödvändigaste matbehofven: att dessutom foderbrist 
bidragit till försämrande af ställningen; att förlidet års gröda, visserligen icke 
frostskadad, dock blifvit igenom svagt utsäde och ogynnsam väderlek mycket 
klen och alldeles otillräcklig: att barkbröd m.fl. dylika ohelsosamma nödfallsäm
nen måste till lifsuppehälle av mängden tillgripas: att igenom de ogynsamma 
konjunkturerna på ortens binäringsprodukter, trävaror, tjära m.m brist på arbets-

149 Ur Sockenstämmoprotokoll 1832. Landsarkivet Härnösand. 
150 Befolkningsstatistik, Skellefteåregionen, Demografiska databasen. Observera att flyttningsta
len är kalkylerade med hjälp av födelsetal, dödstal och total befolkningsförändring. 
151 Antal döda: 1860/236,1861/200, 1862/327,1863/330,1864/285,1865/358,1866/300, 
1867/363,1868/596,1869/441, 1870/312, 1871/215. 
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förtjenst uppstått, hvarigenom en mängd familjer, hvilka förut igenom dessa 
hjelpkellor haft sin utkomst, nu nödgas anlita fattigvården för sine daglige be-
hofver af mat, och sluteligen: att största delen af kommunens medlemmar, till 
följe af alla dessa orsaker, både äro i saknad af nödigt lifsuppehälle, af medel att 
derföre köpa sig dylikt, och af kredit att med löfte om framtida betalning anskaf
fa sig deraf erforderliga förråd".152 

Situationen förvärrades av den kalla våren 1867. Snön låg ännu kvar en bit in i 
juni, vilket innebar sen tjällossning och därmed ett ovanligt sent utsäde. Höstens 
frostnätter kom tidigare och var kallare än vanligt enligt hemmansägare August 
Brännströms dagboksanteckningar. Natten till den 14 augusti var så kall "att 
mossen är skarpt frusen och potatisen skadad på sina ställen" och den 10:e sep
tember är skörden "ännu största delen oskurit och bortfruset"153. Nödhjälps
sändningar kom visserligen till stånd men vintern 1868 blev den hittills svåraste 
för många människor i en rad av besvärliga år. 

Givetvis fick detta konsekvenser för svaga personer, bam154 och gamla, vilka i 
stor utsträckning dukade under av undernäring och svarta febern, dvs hungerty-
fus. Utöver högre dödstal flyttade exempelvis fler än någonsin tidigare från 
Västerbotten och färre barn föddes i länet. I Skellefteå föddes endast 364 barn 
under 1868, medan det under de fem föregående och efterföljande åren föddes 
mellan 550-650 barn per år. Under åren 1867 till 1869 minskade sålunda den 
totala befolkningen med drygt 500 personer när födelse, döds, in och utflytt-
ningstal räknas samman. 

Av diagrammet framgår att befolkningen ökade långsamt mellan 1890 och 
1891. Visserligen hade regionen en nettoutflyttning155 under åren 1889 till 1894 
där en relativt stor andel av de utflyttade emigrerade till Nordamerika156. Födel
setalen för samma period överstiger dock med god marginal både dödstal157 och 

152 Utdrag ur sockenstämmoprotokoll 26/5 1867, Skellefteå landsförsamling. 
153 Utförligare utdrag ur dagboksanteckningarna finns i Häger m fl (1978), sid 69. 
154 1868 utgjo rde bam som var 10 år och yngre drygt 28 % av samtliga döda under året. Dödlig
heten var i särklass högst i denna ålderskategori. 
155 Uppgifter hämtade ur flyttningslängder för Skellefteå Landsförsamling och Byske församling. 
156 Andelen bland utflyttade som lämnade regionen och hade Nordamerika som destination var 
1889/15 %, 1890/6 %, 1891/20 %, 1892/24 %, 1893/30 %. 
157 Födelsetal och dödstal är hämtade ur SCB:s folkräkningar 1890. Folkräkningen är baserad på 
kyrkböckerna och genomfördes inom två år efter det att volymerna för en tidsperiod slutförts. 
Detta innebär att en del uppgifter som förstörts vid exempelvis en senare brand kan hämtas ur 
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nettoutflyttningen. I själva verket avspeglas ett problem med källmaterialet där 
den första volymen av husförhörslängder, som täcker perioden 1891-1900, sak
nas helt. Detta innebär att personer som levde i de stora byarna Ersmark, Kus-
mark och Storkåge och som omfattades av volymen, inte finns med i den stati
stik som ovanstående diagram baseras på. I dessa byar bodde 1890 drygt 2600 
personer158. Tio år senare levde drygt 2700 personer i samma byar.159 Förutom 
nämnda byar ingick ytterligare 31 mindre byar i den förstörda volymen. I nästan 
samtliga ökade befolkningen med några personer. I realiteten ökade sålunda 
befolkningen snabbare under perioden 1890-1900 än vad diagrammet utvisar. 

Befolkningsökningen skedde i byarna, dvs utan att någon direkt urbanisering 
påverkade utvecklingen (se bilaga 2). Skellefteå stad grundades 1845 och hade 
då ca 400 invånare och hade fortfarande endast 1200 invånare år 1900. Den 
stadsbebyggelse som existerat tidigare var i anslutning till landsförsamlingens 
kyrka. Innan staden grundades fanns dock Kyrkstaden eller "bondstan", som 
den kallades i folkmun, vilken bestod av kyrkstugor som framförallt befolkades 
under helgerna av kyrkobeökare från byarna. Den utgjorde dock ett regionalt 
centrum och en mötesplats där en del myndighetspersoner bodde och där årets 
olika marknader ägde rum. Efterhand etablerade sig fler handlare, hantverkare, 
gästgivare och andra näringsidkare med deras tjänstefolk. När det så småning
om beslöts att en stad skulle anläggas ansågs området för litet och man beslöt att 
förlägga den till Norrböle by. Även om Skellefteå blev mer "stadslik", beskrevs 
den av en utsocknes betraktare så sent som 1910 med orden " bättre bebyggd 
by".160 

Även den åldersmässiga sammansättningen i befolkningen förändrades mellan 
1770 och 1890. Från slutet av 1700-talet skedde en markant föryngring av be
folkningen. Andelen individer yngre än 30 år ökade från ca 55 procent år 1770 
till omkring 65 procent under 1800-talet. Framförallt minskade barndödligheten 
vilket avtecknas i att andelen yngre än 14 år blev större.161 Andelen i åldersklas

dessa, exempelvis uppgifter om antalet födda, vigda, och döda. SCB:s folkräkningar finns till
gängliga från 1860 och framåt. 
158 Folkräkningar SCB 1890. 
159 Folkräkningar SCB 1900. 
160 Sundbärg (1910), sid 257. 
161 Den kanske mest välkända förklaringen till nedgången i dödligheten och befolkningsökningen 
har givits av Esaias Tegnér. Den var enligt honom en konsekvens av "Freden, vaccinet och potä-
tema". Befolkningens åldersstruktur under 1800-talets senare hälft kan som referenspunkt jämfö
ras med vår tid. År 1997 utgjorde andelen individer yngre än 30 år drygt 30 procent av befolk
ningen i Skellefteåregionen. Motsvarande andel mot slutet av 1800-talet var drygt 60 procent. 
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ser som kan knytas till en ungdomstid och en etableringsfas till ett "vuxet liv" 
var förhållandevis konstant under hela tidsperioden och omfattade en fjärdedel 
av befolkningen. 

Antal och andel personer i olika åldersklasser mellan 1770 och 
1890. Källa:Basstatistik Skellefteâregionen. Demografiska databasen Umeå. 

100% 

@ 30 år och äldre 

015-29 år 
• 0-14 år 

1770 1790 1810 1830 1850 1870 1890 

Tillväxten och en föryngring av befolkningen innebar dock att fler ungdomar än 
tidigare skulle integreras i någon näring för att kunna etablera ett vuxet liv. Frå
gan är om möjligheterna att finna en egen utkomst inom regionen ökade i mot
svarande omfattning för unga människor.162 Att finna egen försörjning är för
modligen också en förklaring till att andelen personer mellan 15-29 år var för
hållandevis konstant. Man var geografiskt rörligare under denna period av livet 
än under andra perioder.163 Man sökte sig till de platser där man kunde fa någon 
form av tjänst och bärgning. Sammantaget utgör dock befolkningsutvecklingen 
en viktig aspekt som påverkade och förändrade förutsättningarna för att etablera 
ett självständigt liv. 

162 Näringsutrymmets storlek, dess betydelse och konsekvenser är ett komplext och omdiskuterat 
område inom den ekonomhistoriska forskningen. Frågan om näringsutrymmets betydelse har 
relaterats till fenomen som befolkningsutveckling och social differentiering som exempelvis 
proletariseringen på landsbygden. Uppfattningarna går isär om näringsutrymmet ökade eller 
minskade samt som dess betydelse för befolkningsökning och social differentiering. Exempelvis 
ser Hecksher (1957) ett ökande näringsutrymme som en viktig orsak till befolkningsutvecklingen 
och institutionella hinder som en orsak till proletariseringen på landsbygden. Montgomery, Sa
muelsson och Utterström menar att flera samverkande faktorer ligger bakom befolkningsökning
en. Den sociala differentieringen kan sökas i institutionella hinder enligt Utterström, medan 
Montogomery och Samuelsson anger ett minskat näringsutrymme som orsak. För en utförlig 
diskussion, se Winberg (1977). 
163 Se Harnesk (1990). Lund (1996). 
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Befolkningsökningen genererades sålunda av födelseöverskotten som vida 
översteg nettoutflyttningen för regionen. Av tabell 5:1 framgår att hela 1800-
talet präglades av en utflyttning som var särskilt markant under de sista två de
cennierna. Under denna period var utvandringen till Nordamerika omfattande 
och utgjorde nära hälften av flyttningsunderskottet. Utvandrarna var ofta männi
skor mellan 20 och 30 år gamla, och kom från relativt knappa omständigheter. 
Drygt hälften av utvandrarna från Västerbotten var vid sekelskiftet antingen 
hemmasöner/ hemmadöttrar till mindre hemmansägare och torpare eller arbeta-
re/arbeterskor och tjänstefolk.164 

Tabell 5:1 .Flyttningsnetto i Skellefteåregionen, 1816-1900. Antal personer}65 

1816-1840 1841-1850 1851-1860 1861-1870 1871-1880 1881-1890 1891-1900 

-336 -314 -1 -239 -195 -527 -669 

Minustecken utgör effekten av in och utflyttade sammantaget. 

Utvandringens omfattning avspeglade med all sannolikhet vilka livschanser som 
människor upplevde sig ha, och slutet av 1800-talet var en period när många såg 
sig tvungna att ge sig av. Att så pass många yngre och ogifta gav sig av kan 
också tolkas som så att möjligheten att etablera sig i ett yrke eller inom en när
ing och bilda eget hushåll inte var särskilt gynnsam. Vuxenblivandet skulle 
därmed i allra högsta grad ha påverkats av de rådande förutsättningarna. 

5.2 Den agrara utvecklingen 

Befolkningsökningen i regionen ägde rum inom ramen för ett huvudsakligen 
agrart samhälle, vilket innebar att jordbruket måste föda allt fler personer. Peri
oden från omkring 1870 och hundra år bakåt i tiden innebar en stor omvandling 
av jordbruket i Sverige, vilket föranlett flera forskare att beteckna utvecklingen 
som en agrar revolution. Isaksson (1979) sammanfattar denna i följande punk
ter: 

164 Sundbärg (1910). Se tabell 56 s.115. 
165 Att Skellefteåregionen inte var något inflyttningsområde framgår om man jämför antalet födda 
i regionen 1810/11,1830,1850 och 1870 med antalet som vistats i regionen och som var födda 
samma år. Andelen infödda var för respektive födelsekohort 94,84 och 85 %. Detta kan t ex 
jämföras med Sundsvallsregionen och motsvarande födelsekohorter där 38, 26 och 47 % var 
infödda. 
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• En kraftig utvidgning av den odlade arealen samt en ökad avkastning på 
den gamla åkerjorden, bl a till följd av en omfattande utdikning, dräne
ring, och en ökad användning av gödsel. 

• En- två- och treskiftenas ersättande av ett ordnat växelbruk. 

• Nya grödor som potatis och klöver samt en utvidgad odling av rovor, är
ter, vete och havre. 

• Nya och bättre jordbruksredskap och en allmän förbättring av de traditio
nella redskapen. 

• En förbättring av husdjursstammen genom en rationell kreatursavel och 
en förbättrad uppfödningsteknik. 

• En ökad användning av hästar som dragare. 

Den agrara revolutionen har också en vidare mening och innefattar: 

• Produktions och produktivitetsökning. 

• Utvidgning av marknaden 

• Skiftesrörelser 

• Förändringar i den sociala organisationen i byar herrgårdar 

• Institutionella förändringar. 

• Bildandet av en rad organisationer för befrämjandet av jordbrukets ut
veckling. 

Det var sålunda genomgripande förändringar som det svenska bondesamhället 
genomgick under denna period, vilka tillsammans utgjorde viktiga drivkrafter i 
befolkningsökningen, men också en nödvändig förutsättning för den industriella 
revolutionen.166 Den agrara utvecklingen eller revolutionen hade dock inget 
enhetligt mönster med hänsyn till regionala särdrag. 

166 Isaksson (1979). 
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Winberg delar in Sverige i tre agrara huvudområden167; Södra och mellersta 
Sveriges slättbygder som dominerades av spannmålsproduktion. Animalisk 
produktion och binäringar förekom i ringa utsträckning. Bebyggelsen var kon
centrerad och förekomsten av frälsejord var störst i detta område. Hemmans
klyvningen var svag på grund av bebyggelsestrukturen som begränsade utrym
met för nya gårdar, och avsaknaden av skog medförde höga virkespriser. Södra 
och mellersta Sveriges skogsbygder hade ett mångsidigare näringsliv. Boskaps
skötseln var viktig liksom olika binäringar, medan spannmålsodlingen inte var 
lika betydande som i slättbygderna. Bebyggelsen var oftare ensamgårdar och 
andelen frälsejord var liten. Hemmansklyvningen var därför vanligt förekom
mande. Norra Sverige kännetecknades av nybrytning av mark. Nybyggare 
trängde in från befolkade områden och "kolonialiserade" ödemark. Boskaps
skötseln dominerade och åkerbruket var mindre viktigt. Jakt, fiske och skogs
bruk utgjorde viktiga och kompletterande näringar. Frälsejord saknades nästan 
helt och bebyggelsen var vanligtvis spridd på ensamgårdar. Det fanns således 
också gott om utrymme för hemmansklyvning. 

Skellefteåregionens bebyggelse och agrara utveckling passar väl in i det nord
svenska mönstret. Enligt det äldsta bevarade dokumentet från området, 1543 års 
jordebok, fanns 51 byar med drygt 300 hemman, där merparten låg vid kus
ten.168 År 1770 fanns omkring 60 byar i regionen och 100 år senare drygt 300.169 

Nyare byar anlades vanligtvis längre in i landet. Under hela 1700-talet ökade 
åkerarealen genom att ny mark bröts och uppodlades. I böljan av 1800-talet får 
nybrytningen en större omfattning: 

"Man kan tala om ett verkligt jordskred på åkerbrukets område. Den synes ha 
pågått med oförminskad styrka hela 1800-talet igenom, ja fram till sista världs
kriget. Så t.ex 23-dubblades Degerbyns åker på 100 år, Skråmträsks 16-
dubblades på 46 år, och Furunäs 17-dubblades på 80 år. Genomsnittligt bröts 
varje år i Skråmträsk 4,5 har, i Degerbyn 3, i Ostvik och Innervik 2,5 och i 
Hjoggböle, Klutmark, Lund och Ragvaldsträsk 2. Marken togs från ängen som 
kraftigt decimerades i de flesta byarna. Storskiftet av ängen måste ha haft en stor 
betydelse för denna uppodling, särskilt i de fall man frångick tegsskiften och de

167 Winberg (1977). En utförligare beskrivning av det svenska agrara kulturlandskapet och dess 
historiska utveckling finns i Sporrong (1970), sid 18-38. 
168 Westin (1953), i Fahlgren m fl. 
169 Uppgifterna hämtade ur husförhörslängder AI:3 (1771-1801) och ( AI: 12 (1871-1880). Skel
lefteå Landsförsamling. 
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lade upp ängen i större skiften. Det samma gäller uppdelningen av samfällda 
ängar. Men verkningarna av storskiftet visade sig långt senare. Det är först, när 
arbetskraften börjar bli riklig, när hemmansklyvningen och jordtorp blir vanliga, 
som uppodlingen far denna rent explosiva karaktär"170. 

Hemmansklyvningen var intensivast under 1800-talet. Mellan 1775 och 1815 
tillkom 300 nya gårdar. Mellan 1815 och 1885 ökade antalet gårdar med 1100 
(se tabell nedan). Alla hemman delades dock inte i samma omfattning, utan 
hemmansklyvningen var vanligast i de äldsta och största byarna. Gårdar kunde 
också delas flera gånger. I exempelvis Burvik (beläget vid kusten c.a 3 mil syd
ost om Skellefteå älv) hade en ursprunglig gård delats 5 gånger mellan 1724 och 
1900 vilket innebar att gårdarna blev mindre som bruksenheter.171 

Även om jordbruket blev rationellare och mer produktivt per enhet, kunde 
knappast en lika många människor som tidigare få sin utkomst från samma gård 
på grund av den minskade jordarealen per enhet. Rationaliseringarna innebar 
säkerligen också att färre kunde fa arbete inom jordbruksnäringen. Jämför man 
gårdsantalet med antalet unga människor i åldersintervallet 15-29 år mellan åren 
1775 till 1885, finner man att antalet ungdomar per gård ökade. 

Tabell 5:2 Antalet gårdar, ungdomar och ungdomar i medeltal per gård 1775-
1885'72 

1775 1795 1815 1830 1845 1865 1885 

Antal mantalsatta brukningsdelar (gårdar) 450 569 725 840 977 1434 1856 

Antal ungdomar 15-29 år 1050 1460 2177 2572 3498 4652 5984 

Antal ungdomar per brukningsenhet 2,3 2,6 3,0 3,1 3,6 3,2 3,2 

Den agrara sektorn kunde knappast integrera alla unga, utan fler var tvungna att 
söka sig till andra näringar, flytta eller emigrera från regionen under den senare 
delen av 1800-talet. Sammantaget kan den demografiska utvecklingen med en 

170 Westin, (1953), sid 330 
171 Egerbladh, (1989). 
172 Uppgifter om antalet gårdar är hämtade ur mantalslängder. Antalet gårdar var i sort sett det
samma som mantalssatta brukningsdelar. 
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större andel av unga människor i befolkningen och hemmansklyvningen, ha 
inneburit att de lokala möjligheterna att "blifva sin egen" minskade. Det skulle 
ha blivit svårare att etablera sig inom någon näring. 

En annan aspekt är att utvecklingen kunde fa olika konsekvenser beroende på 
vilken social kategori som ungdomar tillhörde. Växte man upp som bondson 
eller bonddotter var sannolikheten större att förvärva ett eget hemman än om 
föräldrarna var inhysesfolk eller arbetare. Förutom möjligheten att ärva hemma
net kunde det också klyvas så att fler än en arvinge kunde bruka det. Var dess
utom den avvittrade delen av hemmanet tillräckligt stort och produktivt kunde 
det bära en etablering av ett nytt hushåll. Barn till hemmansägare skulle därmed 
haft större möjligheter att finna en försöijning och lättare att etablera ett själv
ständigt liv än de som kom ur andra "jordlösa" kategorier. En annan variant som 
förekom var också att relativt små hemman delades mellan flera barn. De ut
brutna delarna tycks dock ha varit för små för att föda ett hushåll, eftersom 
hemmansägaren också hade andra yrken.173 Detta verkar ha förekommit oftare i 
slutet på 1800-talet än tidigare och antyder ett mönster som innebar att barn till 
hemmansägare tillskansades en viss materiell "grundtrygghet", dvs att man 
kunde ha begränsade odlingar för att täcka en del av husbehovet. Denna bas 
kunde sedan kompletteras med andra och kanske tillfälliga arbeten. För ungdo
mar som kom från arbetarhem eller fanns bland inhysesfolk förestod inte dessa 
möjligheter. För att bli jordbrukare var de istället tvungna att spara för att kunna 
köpa ett hemman eller etablera ett nybygge. 

Nybyggen etablerades i stor omfattning under första halvan av 1800-talet. 

173 Detta framgick av husförhörslängder när olika uppföljningar har genomförts. Relativt ofta 
hade ett hemman delats mellan två eller flera syskon. Dessa noterades både som bon
de/hemmansägare och arbetare, arbetskarl, etc. 
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Nybyggen, region och uppkomstid i Skellefteå-regionen, Jörn och Norsjö. 

Q Skalet teâ-reo 
{SkÄfteå.Byske 
socken} 

S Norsjö 

Är 

Av diagrammet framgår att etablerandet av nybyggen i Norsjö och Jörn fortsatte 
i större omfattning under senare delen av 1800-talet än vad fallet var beträffande 
Skellefteåregionen. Inte sällan var dessa nybyggare bördiga från Skellefteå vil
ket skulle tyda på att det under 1800-talets senare del blev allt mindre utrymme 
inom Skellefteåregionen för nyetableringar av jordbruk. Från omkring 1870 
tillkom också kronoparker, vilka var skogsområden som staten ägde och köpte 
in runt om i Sverige. Dessa fanns till största delen i Norr och Västerbotten174 

och befolkades av torpare som fick arrendera egnahemslägenheter i utbyte mot 
uppodling och dagsverken i skogen. År 1882 fanns i Skellefteå 25 sådana torp, i 
Jörn och Norsjö-området hela 97 stycken. För unga människor innebar nybyg
gena och torpen vissa möjligheter till att sätta eget bo. Detta var ingen enkel 
eller smidig väg att etablera ett eget hushåll eftersom man böljade från 
"ingenting", dvs man fick bryta mark, dika ut och bygga stuga med egna me
del. Man slapp visserligen betala skatt under ett antal "frihetsår", men antalet 
nybyggen som övergavs talar för att det kunde vara ett ytterst mödosamt pro
jekt. 

Trots att antalet gårdar och uppodlad areal växte, räckte inte skördarna till utan 
både spannmål och råg importerades till regionen.175 Mycket av den odlade och 
uppbrutna marken gick till foderväxter åt boskap. Djurhållningen var viktigast 
av de agrara näringarna och kan sägas ha expanderat i takt med åkerbruket. 

174 73 % av kronoparkema var belägna i Norr- och Västerbotten 
175 År 1900 importerades 6 535009 kg spannmål. Råg utgjorde 5 099 644 kg 
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Exempelvis ökade antalet hästar från 520 till 4800 mellan 1750 till 1913. Anta
let kor, ungnöt och kalvar ökade under samma tidsperiod från ca 4 500 till om
kring 26000.176 Mejeriprodukter exporterades från regionen och ett antal mindre 
mejerier växte fram mot slutet av 1800-talet, då fler invånare i regionen inte var 
direkt sysselsatta inom jordbruksnäringen. Den lokala arbetsmarknaden diffe
rentierades i viss mån, vilket bland annat förde med sig att en del nya 
"kvinnoyrken" skapades mot slutet av 1800-talet, till exempel mejerska 

5.3 Sågverksindustrin och binäringar 

En industriell utveckling av Skellefteåregionen kom egentligen till först efter 
undersökningsperiodens slut, dvs på 1900-talet. Lundqvist, som skildrat Skel-
leftebygdens omvandlingen från agrar till industrisamhälle, skriver: "För detta 
tema finns en naturlig avgränsning i tiden. Omvandlingen äger rum på 1900-
talet".177 Ett undantag utgjordes dock av sågverksindustrin. 

De första sågarna som anlades i Skellefteåregionen tillkom under 1700-talet och 
bestod av s k grovbladiga sågkvamar. Verksamheten var blygsam både till pro
duktionsvolym och arbetsstyrka. I böljan av 1800-talet kom de finbladiga såg
verken som successivt byggdes ut. Produktionen ökade utan att dock sysselsätta 
särskilt många personer. Antalet som arbetade vid sågarna var blygsamt vid 
denna tid (se tabell nedan). Det fanns vanligtvis en bokhållare, en sågställare 
samt sågdrängar eller sågarbetare anställda. Utöver de större sågverken fanns 
också fem mindre sågverk under 1800-talets första hälft. 

Tabell 5:3 Antalet anställda vi de större sågarna och årm 

1800 1810 1830 
Brännfors 6 2 4 
Bureå 3 6 5 
Holmfors 4 5 
Klintforslid 9 
Lejonström 3 11 20 
Ytterstfors 6 12 

176 Westin (1953). 
177 Lundqvist (1980), sid 2 
178 Westin (1953). 
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Under 1860-talet expanderade sågverksindustrin genom att gynsamma kon
junkturer rådde i Europa och behovet av skogsprodukter ökade. I hela Norrland 
växte skogsnäringen, särskilt i Västernorrlands län i områdena kring Sundsvall 
och Ådalen. Även i Skellefteåregionen ägde en expansion rum och nyanläggan
de av vattensågar och ångsågar senare under decenniet kom till stånd. 

Tabell 5:4. Antal sågar och år i Skellefteåregionen.179 

Vattensågar Ångsågar 

1862 1871 1880 1890 1900 1862 1871 1880 1890 1900 

16 26 23 17 4 1 4 6 7 9 

De betydligt större och effektivare ångsågarna ersatte vattensågarna under sena
re delen av 1800-talet. Ångsågarnas etablering innebar också att sågningen 
genomfördes under hela året, vilket inte var möjligt med vattensågarna eftersom 
vattendrag frös. En fastare grupp av sågverksarbetare växte fram. Tidigare var 
dessa arbetare till största delen säsongsanställda. 

Produktionen mätt i sågat timmer och exporten av skogsprodukter ökade. Allt
fler människor fann också sitt uppehälle inom sågverksindustrin. Under åren 
1871-1875 fanns omkring 1700 sågverksarbetare i Norr- och Västerbotten. År 
1900 fanns enbart i Västerbotten 3700 sågverksarbetare.180 Vid ångsågarna i 
Skellefteåregionen fanns närmare 1000 arbetare 1913.181 Sågverksindustrins 
utveckling innebar att fler kom att ha skogen som viktig näring. Behovet av 
huggare och timmeflottare ökade, vilket bl a medförde att de inre delarna av 
regionen befolkades (se bilaga 2). Även andra näringar som skeppsvarv växte 
fram i anslutning till expansionen av skogsbruket liksom ökad sjöfart. Exem
pelvis exporterades stora kvantiteter tjära.182 Arbetet i skogen utjämnade också 
säsongsvariationen med avseende på inkomster för människor. Fällningen av 
skog ägde rum vintertid, vilket innebar att många som hade jordbruk också ar
betade i skogen. Enligt Wik var framväxten av skogsindustrin en viktig faktor 
bakom folkökningen i Norrland, eftersom den förutom arbetstillfällen också 

179 Wik, (1950). 
180 Ibid 
181 Westin (1953). 
182 Lundqvist (1980). 1896 exporterades 1098480 kg tjära. Exporten av tjära minskade till 189850 
kg år 1900. Istället ökade exporten av trävaror. 

86 



medförde en ökad avsättning för jordbruksprodukter.183 För unga människor 
innebar expansionen inom skogsnäring och sågverksindustrin ökade möjligheter 
att finna försöijning inom regionen. Frågan är om denna utveckling kunde in
tegrera alla som inte fick arbete inom jordbruket. Med hänsyn till utflyttningen 
från regionen under senare delen av 1800-talet är detta knappast troligt. Många 
ungdomar fann sannolikt inte en någorlunda fast försöijning inom regionen mot 
slutet av 1800-talet. 

Avslutningsvis stagnerade sågverksindustrin i Skellefteåområdet efter sekel
skiftet och gick sedan tämligen kraftigt tillbaka under det andra och tredje de
cenniet inpå 1900-talet, både räknat i antal anställda och i produktionsvolym. 

Glasbruket i Ytterstfors är ett exempel på en annan industrietablering som fanns 
i regionen. Det anlades 1837 och var beläget i anslutning till sågverket. Glas
bruket lades ned på 1860-talet och antalet anställda med familjer var som mest 
omkring 20 personer. Inte sällan kom dessa från utomnordiska länder exempel
vis Holland och Belgien. Annan industri inom regionen var relaterad till jord
brukets expansion. Kvarnar blev vanligare mot slutet av 1800-talet. Den största 
var Norrlandskvarnen i Kåge med som mest ett 20-tal anställda år 1900. Dess
utom fanns några mejerier. I Skellefteå stad fanns några garverier, repslageri, 
tryckerier, och ångbryggeri samt ett mindre antal svagdricksfabriker.184 Den 
blygsamma industriella utvecklingen innebar att, utöver sågverken och skogs
näringen, fanns inga andra sektorer som skulle kunna integrera något större 
antal ungdomar. 

5.4 Från komplexa hushåll till kärnfamiljshushåll 

Så här långt har olika strukturella förutsättningar för ungdomars livsvillkor dis
kuterats och vilka eventuella konsekvenser detta skulle kunna haft med avseen
de på att finna en försöijning och därmed på möjligheterna att etablera ett vuxet 

183 Wik (1950). 
184 Lundqvist (1980). Jakten och fisket hade stor betydelse som näring under 1500- och 1600-
talen. Dess betydelse som inkomstkälla hade dock minskat från slutet av 1700-talet och under 
1800-talet enligt Westin (1953). Ser man till fiskenäringen fanns det år 1915 endast 73 yrkesfiska
re och 136 personer med fiske som binäring i Skellefteåregionen. Dessutom fanns 135 personer 
som hade laxfiske i Skellefteå älv som binäring. Givetvis utgjorde jakt och fiske viktiga tillskott 
för matbordet, men relativt få hade detta som huvudsakligt näringsfång utan verksamheten var i 
stället inriktad mot att täcka husbehovet. 
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liv. Även olika institutionella förutsättningar ändrades under denna tidsperiod 
och bidrog till att förändra villkoren för att uppnå en självständig status. En 
viktig institution var familjen och hushållet som i stor utsträckning var den pro
duktionsenhet som säkrade medlemmarnas överlevnad. Individuella nyckel
övergångar och transitionen till ett vuxet liv måste därför anpassas och synkro
niseras i förhållande till behov och resurser som hushållet hade. Om hushållets 
funktion och struktur förändrades i något avseende påverkade detta också de 
enskilda medlemmarnas möjligheter att exempelvis etablera ett självständigt liv. 

En tämligen långlivad myt inom sociologin är den av Parson formulerade kopp
lingen mellan industrisamhälle och kärnfamilj.185 Den senare skulle ha uppstått 
som en följd av industrialiseringen och blivit den dominerande hushållsformen 
från slutet av 1800-talet och under 1900-talet. Under 1970-talet kom detta att 
starkt ifrågasättas genom arbeten av socialhistoriker vilka kom fram till att kärn
familj shushållet har en mycket längre historia som föregick det industriella 
samhället.186 Även i bondesamhället var kärnfamiljshushållet vanligast. I Sveri
ge tycks detta ha varit den mest frekventa hushållsformen även om hushåll
strukturen kunde variera mellan regioner187 men också med hushållets näring 
och över dess livscykel.188 

I Skellefteåregionen förändrades hushållsstrukturen mellan åren 1724 och 
1900.189 Fram till böljan av 1800-talet var hushållen större och oftare samman
satta av flera generationer och släktingar. Under första halvan av 1800-talet 
förändrades detta och hushållen blev mindre komplexa och bestod allt oftare av 
endast föräldrar och barn. Även hushåll endast bestående av gifta par och en
samhushåll blev vanligare. Den hushållstyp som ofta tillskrivits bondesamhället, 
dvs en med minst tre generationer blev allt ovanligare. Även om hushållen blev 
mindre komplexa till sin sammansättning var familjerna stora med många barn. 

185 Se exempelvis Hareven (1991), sid 101, som menar att den historiska forskningen om familje
former: "dispelled the previously held assumption that industrialization brought about a nuclear 
family form. The myth about what William Goode termed 'the great family of western nostalgia', 
namely the co-residence of three generations in a single household was laid to rest. Subsequent 
studies showed that co-residence with extended kin tended to increase after the 'industrial revolu
tion' because the need of newly arrived migrants to industrial cities to share housing space". 
186 Se Laslett (1977), Hajnal (1983). 
187 Winberg (1977), Isaksson (1979), Rogers/Eriksson (1978), Losman (1986). 
188 Gaunt (1983). 
189 Alla uppgifter om hushållsstruktur i Skellefteåregionen är hämtade ur Degerbladh (1989), om 
inte annat anges. 
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I denna undersökning hade hushållen i medeltal drygt 8 barn oavsett vilken 
kohort som beaktas. 

Olika hushållstyper i Burvik (Skellefteåregionen) mellan 1724 och 1900. 

EjEnsams hushåll 

• Gift par 

g§ Gift par med barn 

B Engenerationsfamiljehushåll med 
släktingar 

• Andra typer av tvåfamiljshushåll 

a Två familjer med barn 

m Komplexa hushåll 

1855-1900 

Orsakerna till den förändrade hushållsstrukturen anges bestå av flera och sam
verkande faktorer.190 Man kan peka på jordbrukets kapitalisering och rationali
sering samt att marknad och penningekonomi växte med fler löneanställda utan 
egen mark som följd. Framväxten av penningekonomin innebar också föränd
ringar av sedvänjor inom tjänstefolkssystemet. Det blev ovanligare med inhysta 
släktingar eller personer som "åt vid samma bord" som hemmansägaren. Den 
sociala relationen renodlades till att bli ett arbetskontrakt med kontant betalning. 
Detta förde också med sig att tjänstetiderna blev kortare och tjänstefolket flytta
de dit man kunde få bäst betalt.191 Själva näringsstrukturen förändrades också 
från ett mångsyssleri, att man hade flera kompletterande näringar, till att om
fatta arbete inom jordbruk med skogsarbete som bisyssla. Mot senare delen av 
1800-talet växte också sågverksindustrin fram och fler blev lönearbetare. An
delen hushåll som kunde bära komplexare konstellationer av individer blev 
mindre. 

Samtidigt förändrades traditioner eller sedvänjor kring arv av hemman och går
dar. Det blev betydligt vanligare att hemmanet delades mellan flera arvingar, 
vilket förde med sig att dessa blev mindre som brukningsenheter som kunde 

190 Egerbladh (1989) 
191 Harnesk (1990) 
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försörja färre individer än tidigare. Dessutom innebar penningekonomin att 
bönder inte på samma sätt som tidigare var tvungna att försäkra sig om en 
arvinge för att klara sitt upphälle som födorådstagare, när de själva inte orkade 
bruka jorden. I stället kunde gården eller avstyckade delar säljas, varvid man 
fick medel att klara sig. Under hela 1800-talet ökade antalet hemman som sål
des istället för att ärvas. Sammantaget innebar dessa förändringar att förhållan
den som gynnat en större och komplexare hushållstruktur gradvis försvann. 
Hushållens utveckling förde sålunda med sig att ungdomar i allt större utsträck
ning växte upp i vad vi idag skulle kalla stora kärnfamiljer. Dessutom växte de 
upp på hemman som inte kunde föda lika många personer som tidigare och där 
hushållens behov i mindre utsträckning kännetecknades av arbetskraft till går
den. Istället blev det viktigare med att finna tjänst utanför det egna hushållet för 
att kunna bidraga till dess inkomster. 

5.5 En liberalare samhällsordning och social 
differentiering 

Den utveckling som tecknats över Skellefteåregionen avspeglar olika struktu
rella och institutionella förändringar. Givetvis ändrades andra förutsättningar 
som handlade om kulturella mönster. Över Sverige liksom övriga Västeuropa 
sköljde en liberalismens våg fram, vilket bland annat kommer till uttryck i ny 
lagstiftning inom en rad områden under 1860-talet.192 

Passtvånget inom riket, som tidigare begränsade människors rörelsefrihet, togs 
bort 1860. År 1862 kom en ny kommunalförordning som dels tillät kommuner
na att i större utsträckning bestämma över sin ekonomi, liksom nya normer gäl
lande rösträttens omfång. Den viktigaste konsekvensen var kanske att ståndssy
stemet avskaffades vid 1866 års riksdagsreform, vilket föranledde diskussioner 
även på det lokala planet. Att nya kategorier blev representerade i beslutande 
organ var en ny företeelse som kunde möta motstånd, vilket illustreras i följande 
citat från en sockenstämma i Skellefteå den 12:e maj 1867: 

Skollärare Hjelm anmälde reservation emot valet derföre att, enligt hans förme
nande, "Bondeståndet" ej blef nog talrikt representerat, hvaremot v. Ordföran-

192 Andolf (1976) 
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den anforde att Författningen ej vet af något "Bondestånd" utan endast fastighet-
segare, lönetagare, och näringsidkare, hvilka klasser äro i ofvannämnda val re
presenterade. 

Riksdagsreformen fick sålunda återverkningar på det lokala planet vilket av
speglas i replikväxlingen. På sikt innebar reformen att andra sociala kategorier 
successivt böljade få mer inflytande på det lokala planet medan de tidigare 
ståndens dominans försvagades. 

Av riksdagsreformen och i den citerade ordförandens ord avspeglas sannolikt 
också att en "klasstruktur" hade förändrats. Den agrara utvecklingen genererade 
en social differentiering av framförallt bondeklassen.193 Från mitten av 1800-
talet blev ekonomiska skillnader större mellan olika kategorier av bönder, men 
också mellan andra sociala kategorier genom marknadsekonomins tillväxt.194 En 
social vattendelare bland bönderna blev sålunda den förmåga den enskilda går
den hade att producera ett överskott, som sedan kunde avsättas på en marknad 
mot kontant betalning. Differentieringen av bondeklassen fick olika konse
kvenser med hänsyn till regionala förhållanden. I områden där jorden till stor 
del var frälsejord eller ägdes av storbönder skedde en utpräglad proletarisering 
av landsbygdsbefolkningen, medan utvecklingen i områden där frälsejorden var 
liten eller obefintlig inte kännetecknades av denna utveckling i samma utsträck
ning.195 

I Skellefteåregionen fanns inte särskilt många storbönder och skillnaderna mel
lan olika sociala kategorier var inte lika stora som i exempelvis södra och mel
lersta Sveriges slättbygder. Detta betyder dock inte att någon social differentie
ring skulle ha uteblivit i regionen. Utifrån tillgänglig litteratur och befintliga 
datakällor är det emellertid svårt att fa någon överblick över vilka mönster en 
sådan utveckling hade i Skellefteåregionen. Av kohortmaterialet går det endast 
att få en grov fingervisning om man jämför hur stor andel av män med bonde
bakgrund som själva blev bönder med dem som kom att erhålla något annat 
yrke (se tabell 5:5). 

193 Se Winberg (1977), Isaksson (1979) Rogers & Eriksson (1978). 
194 Se t ex Martinus (1967) 
195 Rogers & Eriksson (1978) 
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Tabell 5:5 Social bakgrund och eget yrke bland män. 
1770/71 1790/91 1810/11 1830 1850 1870 

Eget Bonde- Bak- Bonde- Bak- Bonde- Bak- Bonde- Bak- Bonde- Bak- Bonde- Bak-
yrke™ bak grundb bak grundb bak grundb bak grundb bak grundb bak grundb 

grund land: grund land: grund land: grund land: grund land: grund land: 
Arbeta- Arbeta- Arbeta- Arbeta- Arbeta- Arbeta-
re/Inhy re/Inhy re/Inhy re/Inhy re/Inhy re/Inhy 
ses ses ses ses ses ses 

Bonde 49 36 52 10 34 24 30 14 36 13 41 20 
Arbeta- 27 29 35 55 52 52 48 65 39 55 25 52 
re/Inhy 
ses 
Andra 24 35 13 35 14 24 22 21 25 32 24 28 
yrken* 

N= 30 14 60 11 50 25 56 24 75 40 76 60 
*Soldater, sjömän, torpare, nybyggare, handlare, hantverkare, lägre tjänstemän, högre tjänstemän 
men också "yrkesbenämningar" som finne, lapp, fattighjon, sockenhjon etc. Det bör i samman
hanget nämnas att endast en handfull av samtliga män med bakgrund bland bönder och arbeta
re/inhyses blev högre tjänstemän eller handlare. 

I Skellefteåregionen tycks en viss nedåtgående social mobilitet ha ägt rum, sär
skilt bland bondsöner födda 1810/11 och 1830, genom att andelarna som själva 
blev bönder var mindre jämfört med i övriga kohorter, och att omkring hälften 
kom att tillhöra kategorierna arbetare eller inhysesfolk. Med undantag för 
1770/71 års kohort verkar inte någon mer omfattande uppåtgående social mobi
litet ha ägt rum eftersom över hälften av männen i samtliga kohorter med bak
grund bland inhyses / arbetare blev kvar i samma kategori. Den sammantagna 
bilden av den sociala mobiliteten skulle således antyda att det även i Skellefteå-
regionen ägt rum en social differentiering. Detta skulle i sin tur kunna betyda att 
sociala skillnader mellan ungdomar som växte upp under senare halvan av 
1800-talet hade blivit större, vilket sannolikt kan ha påverkat mönstret över hur 
man etablerade sig som vuxen, exempelvis att skillnaderna ökat mellan olika 
kategorier med avseende på vilka chanser man hade att finna en försöijning. 

För att återgå till den lagstiftning som sannolikt var av betydelse för hur ung
domar etablerade ett vuxet liv, bör 1864 års näringsfrihetsförordning nämnas. 
Denna gjorde vaxje "svensk man eller kvinna berättigad att i stad eller å landet 
idka handel eller fabriksrörelser, hantverk eller annan hantering, att till utrikes 
ort utföra eller därifrån införa samt inrikes orter emellan fortskaffa varor, även 
som att reda i skepp för såväl inrikes som utrikes fart".197 Institutionella hinder 
för fri företagsamhet undanröjdes, vilket innebar att grupper som tidigare funnit 

196 Eget yrke är sista yrkesnotering för kohortmedlemmen 
197 Wik (1955). 

92 



skydd för sina näringar nu blev utsatta för konkurrens av nya aktörer. Mark
nadsekonomins framväxt fick ytterligare fart genom denna reform. 

Tidigare inskränkningar i näringsfriheten kunde också ha direkta konsekvenser 
för en ung människas möjligheter att etablera ett vuxet liv. När exempelvis den 
26-årige målargesällen Gustaf Sondell flyttade från Piteå till Skellefteå år 1832, 
sökte han etablera sig som hantverkare inom yrket. Han var då tvungen att an
söka om tillstånd av socknen, vars svar framgår av följande citat: 

"Målaregesällen Sondelis ansökan att till Målare i socknen varda antagen afslogs 
av sochnemännen af ordsak, det de ansåg det med tiden kunna hända, att han, om 
han gifter sig och erhåller Bam, kunde blifva Fattigförsöijningen till last"198 

Gustaf Sondell flyttade åter till Piteå där han fem år senare gifte sig med en piga 
bördig från Skellefteåområdet. I samband med giftermålet flyttade de till pigans 
föräldrar som ägde ett hemman i Frostkåge. Deras försöqning erhölls genom 
arbete på gården fram till dess att Gustaf Sondell från och med år 1842 kunde 
böija arbeta som målare. 

En annan reform som speglade framväxten av ett förändrat och liberalare syn
sätt är den strafflagstiftning som infördes 1864. Denna innebar en annan syn på 
bestraffning. I grova drag innebar denna att den straffades beteende och mora
liska disposition skulle korrigeras och "samhällets hämnd" trädde tillbaka som 
princip vid bestraffning. Barn under 15 år var också straffriförklarade och skulle 
i första hand resocialiseras i händelse av begångna brott. 

När det gäller lagstiftning som knöt an till barn och ungdomar är 1842:års folk
skolestadga av betydelse. I denna bestämdes att socknen och föräldrarna hade 
undervisningsplikt men inte skolplikt för barnen. 1 1882:års folkskolestadga 
föreskrevs dock att barnen hade skolplikt mellan 7 och 14 års ålder.1991 Skel
lefteåregionen var många av skolorna under 1800-talets första hälft temporära 
och verksamma under vissa delar av året eller ambulerande mellan byar. Långt 
ifrån alla barn gick i skola, skolgången blev vanligt först efter 1882:års reform. 
Undervisningen ägde dessförinnan rum inom hemmet och kunskapen kontrolle
rades av kyrkans representanter. 

198 Ur Sockenstämmoprotokoll, 1832, Skellefteå landsförsamling. 
199 Sandin (1986). 
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Regionen saknade ett läroverk fram till 1865 och de fa "gossar" som hade yn
nesten att utbildas vid ett sådant fick antingen resa till Piteå eller Umeå före 
1865.200 Läroverksgossarna kom i allmänhet från högre ståndsmiljö eller från 
borgerskapet.201 Endast enstaka bondpojkar, som förmodligen var söner till 
rikare bönder fick chansen att gå i läroverk. Några flickor gick inte i läroverk 
förrän 1887 då ett sådant startade för flickor. Även dessa kom ur borgerliga 
miljöer, vilket innebar att det var döttrar till grosshandlare, officerare, ämbets
män och liknande yrkesgrupper som utbildades.202 

Skolans utveckling relaterad till den problemställning som formulerats innebär 
sålunda, att den inte i någon nämnvärd utsträckning utgjorde en institution som 
avgränsade ungdomar från barn och vuxna. Skolgången var i de fall den före
kom fragmentariserad på grund av de ambulerande och temporära skolorna. 
Ålderspridningen var förmodligen också tämligen stor vilket elevmatriklar från 
läroverken vittnar om. 1 1865:års första klass vid Skellefteå läroverk var exem
pelvis den yngsta eleven 9 år gammal och den äldsta 14 år. Att bölja eller av
sluta sin skolgång var därmed ingen generell nyckelövergång som inföll vid en 
allmänt förekommande ålder. Med undantag för den sista av de studerade ko
horterna skulle knappast någon ha omfattats av något generellt utbildningssy
stem med undantag för hemundervisning och husförhör. 

5.6 Sammanfattande diskussion 

Den genomgång som hittills gjorts om Skellefteåregionens utveckling kan nu 
sammanfattas med hjälp av nedanstående tablå där tre utvecklingsfaser jämförs 
och kontrasteras mot varandra. Dessa skulle representera vad Giddens benämner 
som olika "structural set's" eller strukturella kluster 203, dvs strukturella egen
skaper som karakteriserar specifika sociala system och enligt Giddens, menings
fulla att identifiera för att studera övergripande sociala system. Här syftar indel
ningen av de olika perioderna till att illustrera hur några av villkoren som antas 

200 Elevmatriklar Umeå högre läroverk, 1770-1899. Piteå Läroverk 1768-1899. Skellefteå All
männa Läroverk 1865-1899. 
201 Totalt gick endast 15 av pojkarna som föddes inom kohortema i läroverk. Ser man till hela 
perioden mellan 1770-1900 och räknar alla pojkar som gått i läroverk och var födda i Skellefteå 
var det 211 stycken. Som parantes kan nämnas att det var vanligare bland män att ha suttit i häkte 
eller fängelse än att ha gått i läroverk. 
202 Elevmatriklar Skellefteå högre elementärläroverk för flickor. 
203 Giddens (1984). 
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ha påverkat individers livsbanor och ungdomars etablerande av ett vuxet liv har 
förändrats mellan 1770 och 1900. 

Figur 1. Tre perioder i Skellefteåregionens utveckling 
"Traditionellt" 
bondesamhälle 

1770-1809 

"Moderniserat" 
bondesamhälle 

1810-1860 

Bondesamhälle i 
brytningstid 
1861-1900 

B efolkningsökning Ökning Kraftig ökning Kraftig ökning 

Åldersstruktur Äldre Föryngrad Föryngrad 

Hemmansklyvning Ringa Omfattande Mycket omfattande 

Etablerande av nybyggen Omfattande Mycket omfattande Ringa 
Gårdsstorlek Stora enheter Små och stora en

heter 
Främst mindre en

heter 
Agrar näring (antal perso
ner sysselsatta) 

Dominerande Dominerande+ 
Rationaliserad 

Dominerande* 
Rationaliserad* 

Minskande 
Industrietablering 
(Såg och skogsnäring) 

Närmast obefintlig Blygsam Växande och bety
dande 

Marknadsekono
mi/Lönearbete 

Liten Växande Växande 

Social differntiering Egalitär struktur Differentiering Differentiering 
Hushållstruktur Komplexa Kärnfamilj shushåll Kärnfamilj shushåll 

Lagstiftning Traditionell (Mosa
isk) 

Traditionell 
(Mosaisk) 

Liberaliserad 

Utflyttning/ 
Emigration 

Viss utflyttning till 
inlandet 

Utflyttning Omfattande utflytt
ning och emigration 

De tre utvecklingsfaserna motsvarar inte några vedertagna historiska eller teo
retiska utvecklingsstadier utan dess egenskaper konstitueras i viss mån i förhål
lande till varandra. Möjligtvis ger detta en något överdriven evolutionär prägel 
på den historiska utvecklingen i regionen. Det bör betonas att utvecklingsfaser
na utgör "analytiska verktyg" som skall fungera som referensramar i analysen 
av individerna livsbanor. Olika mönster inom kohorterna och skillnader mellan 
dessa kan därmed relateras till olika sociala förhållande som fortsättningsvis 
kommer att diskuteras. Detta skulle i sin tur erbjuda möjligheter till kontextuella 
förklaringar av varför livsbanor och därmed vuxenblivandet förändrats över tid. 
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6. Ungdomstid i Skellefteåregionen under 
1700- och 1800-talen 

I det inledande kapitlet diskuterades några olika utgångspunkter för hur man 
studerat ungdomstiden i historiska sammanhang. Skillnaderna mellan de olika 
perspektiven var framförallt grundad på vilka aspekter man låtit utgöra kriteri
um för ungdomar och vilka historiska källmaterial som tillämpats. Följaktligen 
har man kommit till olika slutsatser huruvida en avgränsad ungdomstid existerat 
i olika historiska sammanhang och när en sådan i så fall uppstod. 

Utöver den historiska dimensionen finns också en rumslig aspekt på ungdomsti
den, genom att den är knuten till ett socialt och geografiskt rum. Den sociala 
strukturen inom de geografiska områden som kännetecknades av det västeuro
peiska giftermålsmönstret lösgjordes en ungdomsfas i människors liv på att 
annat sätt jämfört med södra och östra Europa.204 Givetvis fanns variationer 
mellan länder och olika regioner med avseende på hur dominerande detta 
mönster var och därmed också hur den social avgränsningen av en ungdomstid. 

Ser man till svenska förhållanden fanns sannolikt regionala och lokala särdrag 
som under slutet av 1700-talet och under 1800-talet påverkade unga människors 
levnadsmönster. Exempelvis har norra Sverige betraktats som en särpräglad 
region såväl demografiskt (Sundbärg, 1910) som agrart (Winberg 1976) i för
hållande till andra delar av landet. Unga människor i södra Sveriges befolk
ningstäta områden levde i en social miljö som bl a kännetecknades av stora gods 
med många lantarbetare och hade andra livsvillkor att hantera än de som levde i 
Norrlands betydligt glesare befolkade skogs- och småbrukarmiljöer. Olika livs
villkor skapade sannolikt olika former för hur ungdomar kom att agera och ut
trycka sin ungdomlighet. 

Även inom den norrländska regionen fanns skillnader som antagligen påverkade 
unga människor levnadsmönster och sociala handlande. Inom regionen fanns 

204 Hajnal (1983). Mitterauer (1986) menar att den geografiska utbredningen av detta mönster 
utgör en naturlig avgränsning for studier av ungdomstiden i Nord och Västeuropa eftersom gif
termålsmönster såg annorlunda ut i södra och östra Europa. En ungdomstid framträder inte på 
samma sätt i dessa områden. 
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förhållandevis olikartade områden avseende näringar och social struktur. 
Sundsvallsregionen kännetecknades av en tidig industrialisering med en större 
geografisk och social rörlighet under 1800-talet än exempelvis Skellefteåregio
nen. Med hänsyn till dessa rumsliga olikheter både mellan och inom regioner, 
kan man anta att det också fanns en del skillnader med avseende på hur ungdo
mar agerade, betraktades och behandlades av sin omgivning och i vilken om
fattning de avgränsades som social kategori. 

Syftet med detta kapitel är att med utgångspunkt i denna bakgrund diskutera på 
vilka sätt en ungdomstid existerade som en livsfas, eftersom detta är en viktig 
förutsättning för att man överhuvudtaget skall kunna betrakta etablerandet av ett 
vuxet liv som en successiv process. Dessutom är det möjligt att denna process 
åtminstone delvis, präglades av lokala förutsättningar. Dessa kunde vara dels 
strukturella men dels även sådana som omfattade synsätt och idéer vilka anknöt 
till unga människor. 

Några begränsningar bör framhållas. Möjligheterna att belysa denna problema
tik utifrån olika historiska dokument och samtidigt försöka finna några enhetliga 
eller definitiva svar är problematisk. Källmaterialet har skapats för helt andra 
syften än att besvara frågor som berör ungdomar och ungdomstid. Oavsett detta 
förekommer uppgifter som i detta sammanhang kan vara relevanta, exempelvis 
de språkliga benämningar på unga människor som kan förekomma. Ambitionen 
med detta kapitel är därför i första hand prövande, att pussla ihop olika uppgif
ter och analysera vilka implikationer som står att finna som dels anknyter till ett 
lokalt sammanhang (Skellefteåregionen) och dels till sociala och kulturella 
gränser som konstituerade skillnader mellan ungdomar och andra kategorier av 
människor. 

6.1 Hustavlan - källa till en normativ avgränsning av 
ungdomar? 

Vid slutet av 1700-talet och under 1800-talet hade svenskarna sedan länge varit 
ett läsande folk.205 Teoretiskt innebar detta att det fanns möjligheter för en bred 
folklig förankring i den litteratur som innehöll uppfostringsråd och åsikter om 
unga människors egenheter under denna tid. I verkligheten förhöll det sig knap-

205 Johansson (1972). 
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past så. Litteratur av detta slag lästes, i den mån den överhuvudtaget existerade, 
med all sannolikhet av fa personer. Det fanns dock en bok med en läsekrets 
bestående av i stort sett alla svenskar under denna tid. Boken var Martin Luthers 
"Lilla Katekes" vars innehåll torde varit känt av alla medborgare. Ett avsnitt i 
katekesen utgörs av hustavlan i vilken man kan finna utsagor med anknytning 
till normativa aspekter på ungdomstiden. 

Hustavlan består av ett antal bibelcitat riktade till olika kategorier av människor 
inom tre olika stånd, det kyrkliga, politiska och hushållsståndet.206 1 stora drag 
förmedlar bibelcitaten levnadsregler som uttrycker hur människor skulle bete 
sig vilka rättigheter och skyldigheter man hade gentemot varandra samt vem 
som var över- och underordnad. Samhällets sociala ordning var patriarkal och 
varje människa skulle vara inordnad under en husbonde, från fattigaste inhy-
seshjon och upp till konungen och i sista hand Gud. Hustavlan legitimerade en 
världsordning som uttryckt i sociologiska termer, understödde en patriarkal 
social struktur genom de normer som uttrycktes i bibelcitaten. 

Folkundervisningen ägde vanligtvis rum inom hushållet. Genom husförhöret 
kontrollerades läsförmåga och kristendomskunskap. Man skulle bl a vara kun
nig i katekesen inklusive innehållet i hustavlan. Pleijel menade att detta förhål
lande gjorde hustavlans innehåll väl känt hos allmogen under hela 1700-talet 
och under 1800-talets första hälft och var ständigt inpräntat genom katekesläs
ning och predikan i kyrkan207. Hustavlans ideologi skulle enligt Pleijel ha präg
lat ett folkligt tänkande vilket utmynnade i vardagliga förhållningssätt och 
handlingar i enlighet med dess normer. Internaliseringen av hustavlans normer 
var så betydande att man enligt Pleijel kunde tala om en "Hustavlans värld". 

Pleijels uppfattning om hustavlans framskjutna plats i undervisning och husför
hör under hela 1700-talet och under en stor del av 1800-talet har i viss mån 
ifrågasatts av sentida forskare.208 Enligt Lindmark (1993) var hustavlans bety
delse marginell under första delen av 1700-talet. Från mitten av samma sekel 
och fram till 1800-talets första decennium blev dock hustavlan viktig i folkun
dervisningen. Från att sällan ha förekommit som "kunskapsmoment" i samband 

206 Hustavlans sociala kategorier var enligt dess indelning: Kyrkliga ståndet: 1 För biskopar, 
lärare och predikanter. 2 För åhörare. Politiska ståndet: 1 För överheten 2. För und ersåtar. 
Hushållsståndet: 1 För gifta män. 2 För gifta kvinnor. 3 För föräldrar. 4 För barn. 5 För husfäder 
och husmödrar. 6 För tjänstefolk. 7 För ungdom. 8 För änkor. 9 För alla människor. 
207 Pleijel (1976). 
208 Lindmark (1993), Harnesk (1987). 

99 



med husförhör, blev den allt oftare obligatorisk i undervisningen och det blev 
vanligare att kunskaperna om innehållet prövades i samband med husförhören. 

Tillämpningen av hustavlan moderniserades och förändrade karaktär i slutet på 
1700-talet.209 1 den Lindblomska katekesutvecklingen, tillämpad från 1810, 
trädde betoningen av treståndsschemat tillbaka och innehållet betraktades istäl
let som en uppsättning patriarkalt bestämda medborgerliga plikter.210 Patriarka-
lism blev sålunda den övergripande tokningsramen som fick tjäna som utgångs
punkt för en disciplinering av befolkningen. Även innehållet förändrades genom 
att fler bibelcitat länkades till kategorierna barn, ungdom och föräldrar. Enligt 
Lindmark representerar denna förändring en förstärkning av normerna inom 
hushållet. 

Bakgrunden till utveckling förklaras med att sociala och moraliska problem 
bland befolkningen inte längre kunde hanteras med yttre restriktioner. Samtidigt 
hade upplysningens ideer vunnit faste med en tolerantare människosyn och en 
förskjutning av synsätt rörande social kontroll ägde rum, från tvångslagstiftning 
och en formell social kontroll via domstolar och kyrkotukt till en individuell 
disciplinering genom intemalisering av fasta normer.211 Normerna fanns ur
sprungligen formulerade i hustavlan som efterhand differentierats genom fler 
bibelcitat. Inlärningen av dessa normer skulle garantera en i överhetens ögon 
god moral och goda seder samt social ordning. 

Denna "reformering" av hustavlan kan möjligtvis beskrivas ur en kultursociolo-
gisk synvinkel. Williams använder begreppet "selective tradition" för att identi
fiera vilka traditioner som utgör ett "signifikant förflutet". Kärnfrågan gäller: 

"the way in which from a whole possible area of past and present, certain mea
nings and practices are neglected and excluded. Even more crucially, some of 
these meanings are reinterpreted, diluted, or put into forms which support or at 
least do not contradict other elements within the effective dominant culture".212 

209 Lindmark (1993). 
210 Ibid. Lindmark nämner också att förändringen av hustavlan hade genomslag i annan litteratur. 
I Wåhlins "Lärobok för Swerges Ungdom" från 1802 och i Rosenmullers "Christlig Lärobok för 
Ungdom", från 1809. 
2,1 Ibid 
212 Williams (1977), sid 205. 
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I detta perspektiv skulle hustavlans innehåll, som ursprungligen sammanställdes 
under 1500-talet, utgöra ett signifikant förflutet som efter vissa modifieringar 
anpassats till de olika sociala och kulturella sammanhang som var rådande vid 
sekelskiftet mellan 1700 och 1800-talen. 

Hustavlans betydelse som normgivare avklingade enligt Pleijel från mitten av 
1800-talet genom framväxten av naturrättsliga föreställningar, upplysningens 
tänkesätt och liberala sociala reformer. Avskaffandet av husagan för vuxet 
tjänstefolk 1858 och näringsfrihetens införande var exempel på nya inslag som 
samtidigt indikerade att hustavlan som samhällsideologi höll på att försvinna.213 

Enligt Lindmark minskade hustavlan i betydelse inom den kyrkliga undervis
ning redan från 1810, eftersom dess innehåll böljade betraktas som allmänt 
hållna moralregler eller medborgerliga plikter. Detta innebar i sin tur att dessa 
kunde uttryckas på annat sätt, exempelvis i andra läromedel och i andra sam
manhang än under kyrklig regi. Möjligtvis utgjorde framväxten av sockenskolor 
och senare även folkskolan exempel på sådana sammanhang 

En intressant fråga är om hustavlans innehåll som normgivare, om än i modifie
rade former, fortfarande levde kvar som ett signifikant förflutet i den folkskola 
som växte fram. Något som talar för detta är kyrkans fortsatta inflytande över 
innehållet i undervisningen. Enligt Rappe var folkskolan under hela 1800-talet 
och fram till 1906 starkt präglad av kyrkan synsätt214. Kristendomskunskap och 
katekesläsning var dominerande inslag och folkskolan var i huvudsak en moral
skola för underklassen.215 Förskjutningen av hustavlan från undervisningsstoff i 
kyrklig regi och till allmänt hållna moralregler borde rimligtvis ha passat in i 
denna skola. Möjligtvis levde på detta sätt inslag av hustavlans normer kvar 
som en "selective tradition" i det nya utbildningssammanhang som folksskolan 
utgjorde. En konsekvens härav skulle då vara att när nya generationer socialise-
rades, gjorde hustavlans normer fortfarande avtryck i människors tänkesätt även 
under senare delen av 1800-talet. 

Man kan också tänka sig att hustavlans betydelse som normgivare varierade i 
olika sociala miljöer. Västerbotten och i synnerhet Skellefteåregionen brukar 

213 Pleijel (1976 och 1987). 
214 Rappe (1973). 
215 Ibid. 
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betraktas som ett religiöst präglat område under 1800-talet.216 Med hänsyn till 
regionens religiösa prägel och kyrkans fortsatta inflytande över folkskolans 
bildningsinnehåll förefaller det rimligt att anta, att hustavlans innehåll existera
de i anpassad form och var en komponent i befolkningens tankesätt även under 
andra halvan av 1800-talet. Detta kan ha givit regionen ett visst mått av kulturell 
särprägel i jämförelse med andra och kanske mer sekulariserade regioner i 
Norrland, exempelvis Sundsvallsområdet och Norrbotten.217 

6.2 Barn, ungdomar och föräldrar - livsstadier, sociala 
roller och socialisation utifrån hustavlan 

Det finns komplikationer med antaganden om att hustavlans normer också ut
mynnade i folklig acceptans av dess normer. Harnesk (1987) menar att bevisen 
som anförts från kyrkohistoriskt håll framförallt vilar på att prästerna predikade 
om Hustavlan vaije söndag. "Men vi vet inte hur detta uppfattades och tilläm
pades av åhörarna".218 De sociala avtrycken av hustavlan måste därför sökas "på 
indirekt väg och med hjälp av tillfälliga källor söka tyda de halvt utsuddade 
spåren av attityder och konfliktmönster".219 Det är sålunda implikationer i olika 
historiska källmaterial som måste vägas ihop för att ge en uppfattning om folk
liga attityder. 

I följande avsnitt kommer några implikationer som anknyter till en ungdomstid 
att diskuteras. Under förutsättning att de normer som hustavlan föreskrev hade 
en signifikant betydelse hos befolkningen under perioden mellan 1770 och 
hundra år framåt, skulle innehållet kunna ge en del ledtrådar i hur man betrakta
de unga människor. Ur en modernare version av hustavlan, stadfäst och gillad 

216 Fellström (1947) beskriver det religiösa engagemanget i Skellefteåbygdens som svallande i 
och med stark väckelserörelse efter 1860. Han framhåller också att det före 1850 inte rådde något 
andligt mörker. Bönedisciplin och närvaro vid kyrkans högtider samt nattvardsgång var god. 
Möjligvis bör Fellströms beskrivning tolkas mot bakgrund av att han själv var kyrkoherde i områ
det under 1900-talet. 
217 Enligt Rydenfeldt (1954) utgör den religiösa aktiviteten en motvikt till radikala politiska rörel
ser. Västerbotten avvek markant från grannlänen med avseende på folkligt stöd för socialistiska 
och kommunistiska partier och organisationer i böljan av detta sekel. En förklaring som anförts av 
Rydenfeldt är att den andliga spisen länge varit religiöst präglad i Västerbotten. I angränsande län 
har inte detta varit fallet. 
218 Harnesk (1987) sid.287. 
219 Ibid 
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av konungen 1876, har några exempel på levnadsregler i form av de bibelcitat 
som knutits till olika kategorier av människor hämtats. Särskilt relevant i detta 
sammanhang är den över- och underordning som är baserad på ålder eller gene
ration och som klart urskiljer de stadier som motsvarar och barnår, ungdomstid 
och föräldraskap: 

För föräldrar. 
Jes. 38:19. Fäderna göra Herrens trofasthet kunnig inför barnen. 
Ef. 6:4.1 fader, reten icke edra barn till vrede, utan fostren dem i Her
rens tukt och förmaning. 
Ordspr. 19:18. Tukta din son, medan något hopp är. 

För barn. 
Ef. 6:2, 3. Hedra din fader och din moder. Det är först detta bud, som 
har löfte med sig: för att det må gå dig väl och du må länge leva på 
jorden. 
Kol. 3:20.1 bam, våren edra föräldrar lydiga i allt, ty detta är välbe
hagligt i Herren. 
Ordspr. 23:25. Må din fader och din moder få glädje. 
Ordspr. 19:13. En dåraktig son är sin faders fördärv. 
Ordspr. 1:8. Hör, min son, din faders tuktan, och förkasta icke din 
moders undervisning. 

För ungdom. 
Pred. 12:1. Tänk på din Skapare i din ungdomstid. 
1 Petr. 5:5.1 yngren skolen underordna eder de äldre. Ikläden eder 
alla, i umgängeisen med varandra, ödmjukheten såsom en tjänardräkt. 
Ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka giver han nåd. 
Ordspr. 4:23. Framför allt, som skall bevaras, må du bevara ditt hjärta, 
ty därifrån utgår livet. 
Ordspr. 1:10. Min son, om syndare locka dig, så följ icke. 
Gal. 6:7. Vad människan sår, det skall hon ock skörda. 

Förutom att Guds budskap skulle läras ut innebar föräldrarnas ansvar att fostra 
barnen på ett sådant sätt att de inte vände sig mot dem och den tukt och förma
ning de var satta att föra över från Gud. Med andra ord var föräldrarnas sociali
sation viktig för att skapa individer som inte vände sig mot överheten och den 
rådande sociala ordningen. Barnet sågs också som något formbart som skulle 
fostras. Det skulle tuktas medan det ännu var mottagligt för tillrättavisning, det 
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skulle läras att bete sig på ett sätt som gladde och hedrade föräldrarna, vara 
lydiga, lyssna och lära. Sammantaget innehåller uppmaningarna rörande barnen 
normer som slår fast att olika baskunskaper skulle förvärvas. Motsvarande 
uppmaning finns inte rörande ungdomar vilket talar för att vissa baskompeten
ser skulle ha internaliserats under barndomstiden och därefter togs för givna hos 
ungdomar. 

Jämförs levnadsreglerna för barn och ungdomar, avspeglas en syn där de senare 
verkar betraktas vara i en fas när man lämnar föräldrarnas ansvar och inflytan
de. De tilldelas en autonomare position gentemot föräldrar men skall samtidigt 
underordna sig äldre människor. Eventuella generationskonflikter mellan ung
domar och etablerade vuxna skulle därmed undvikas. Citaten speglar också den 
självcentrering som ungdomar kunde tänkas utveckla i sin strävan att bli själv
ständig. De skall därför undvika ungdomligt högmod genom att vara ödmjuka. 
Samtidigt uttrycks en oro om att ungdomstiden skulle kunna medföra en per
sonlighetsutveckling som skapade förhärdade individer, och i förlängningen 
svårkontrollerade vuxna personer som inte är till gagn för den sociala ordning
en. 

Ungdomstiden som period mellan barndom och vuxenhet befästs ytterligare i de 
två sista citaten ovan där ungdomar betraktas som självständigare och mognare 
än barn men ännu inte i besittning av en vuxens kompetens. Farhågor uttrycks 
om att ungdomar är lätta att påverka och har svårare att stå emot olika frestelser. 
Man kan tänka sig att sprit, spel, irrläror och lösaktigt sexualitet var sådana 
frestelser. Synen på ungdomstiden som en utvidgad period av socialisation och 
lärande, kanske framförallt genom internaliserande av normer, framkommer 
också i det sista citatet. Ett hedonistisk leverne under ungdomstiden riskerar att 
ge negativa konsekvenser för resten av livet. Implicit ställs vuxenlivet upp som 
ett slutmål och hur det kommer att gestaltas beror åtminstone delvis på hand
lingar och beteenden i unga år. Kom man på kant med samhället under ung
domsåren var risken således överhängande för ett fortsatt utanförskap under 
senare delar av livet. 

Sammanfattningsvis avspeglar hustavlan synsätt som särskiljer barn- och ung
domstid. Ungdomar betraktas som autonomare än bam och förutsätts ha en 
kompetens tillägnad under barndomen samtidigt som de fortfarande inte är att 
betrakta som färdiga, etablerade vuxna. I denna variant av hustavlan fanns så
lunda konturer till en socialisations- och utvecklingsmodell med en succession 
genom olika stadier där ungdomstiden utgjorde en tämligen distinkt livsfas. 
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6.3 Att ta bondstaden i besittning - kyrkhelger och 
nattfrierier 

För att övergå till att betrakta ungdomar som en social kategori konstituerad 
genom ett ungdomligt beteende skall några händelser i kyrkstaden, eller 
"bonnstan" som den kallades i folkmun fa utgöra utgångspunkt. Reaktionerna 
på ungdomarnas beteende kan möjligtvis kopplas till de normer som återfanns i 
hustavlan. 

Unga människor levde framförallt sina liv på den gård där de var födda antingen 
den bestod av ägarfamiljen eller med sina föräldrar som inhysesfolk. De kunde 
också ha tjänst på en annan gård och bo där. Den sociala kontrollen var omfat
tande, antingen via föräldrar eller husbonde men också andra vuxna, t ex genom 
de sexmän som var kyrkorådens vakande öga ute i församlingens byar. Tillfäl
len att samlas och umgås i grupp utan vuxenkontroll var begränsade om än 
långtifrån obefintliga. 

Skellefteå landsförsamling var vidsträckt och många byar låg tämligen långt 
bort från kyrkan. Avståndet och sättet att förflytta sig antingen med häst och 
vagn eller till fots på dåliga vägar innebar, att många församlingsbor övernatta
de i kyrkstaden. För unga människor gavs här möjlighet att umgås och i viss 
mån dra sig undan vuxnas kontroll under kyrkohelgen. Särskilt under 
"storhelger", dvs bönsöndagar, påsk, pingst och midsommar samlades många 
människor i kyrkstaden. Michaeli- och nyårsdagen betraktades som särskilda 
ungdomshelger då framförallt yngre människor sökte sig till kyrkstaden.220 

Ungdomars framfart i kyrkstaden väckte reaktioner bland äldre vilket även av
speglas i utdrag från kyrkoråds- och sockenstämmoprotokoll. I ett av dessa kan 
man läsa om hur vuxna personer reagerade: 

"afsky alla rättsinniga billigt fattat emot denna här i Sochnen tiltagande osed, 
hwarigenom, ungdomen, som har helgedagarna frie, blir förledd til sielfswold, 
otrohet och fiere laster, som af spel och dobbel gemenligen pläga hafwa sin 

220 Vleuvel, (1905), sid 4. Erixon, (1938), menar om kyrkstäderna i Norrland att "det förekom t o 
m särskilda ungdomshelger vid vissa högtider under året, då ungdomen ensam samlades dit och 
de äldre höllo sig hemma", sid 31. 
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uprinnelse, samt föreslogo at anholla hos höga wederbörande om någon kraftiga
re författning emot detta skadeliga osick än hittills warit"221 

Ett senare protokoll berör liknande omständigheter, som betraktades som ett 
socialt problem i de vuxnas ögon: 

"I anledning af allmogens fleråriga klagan öfwer det oväsende och osick, som i 
synnerhet af ungdomen blifwit i Kyrkostaden föröfwat om nätterna för Sön och 
högtidsdagarna, som gått så långt, at Kyrkofolket i sina stugor oftast icke fatt 
någon ro hela nätterna öfwer för stoj och buller, utom det at de icke en gång altid 
kunnat wara fredade i sina egne hus, förestältes å Pastors vägnar, om icke den 
wagt som Allmogen sielfwa nu en tid til förekommande häraf hollit, men befun
nits til ändamålet winnande otilräckelig, kunde aldeles uphöra, och i des ställe 
tilstånd sökas för Soldats patroullen at äfwen öfwer Allmogen hafwa upseende. 
Detta .... straxt bifallit, med tilläggning, at de en half timma sedan Trumman 
gått, befunnes på krogar eller annars på Gatorna stryka ikring, och gå utan nått 
ärende, kunde af patroullen fasttagas och insättas i Sochne Arresten til morgo
nen, samt at sådane hwar för sig då genast skola ärlägga åtta skilling til patroul
len för dess besvär "222 

Liknande förhållanden beskrivs också i protokoll från åren 1802, 1816, 1835, 
1844, 1854 och 1866, där ungdomars "busliv" i kyrkstaden i samband med 
kyrkhelgerna diskuterades. Även ute i de större byarna förekom liknande ung
domliga beteenden som föranledde reaktioner på sockenstämman. I ett socken
stämmoprotokoll från 1844 fastslås att åtgärder måste vidtagas: 

"till ordningens och sedlighetens vårdande så i kyrkostaden under sjelfVa hel
gerna, som i allmännhet innom byarna/ /att, så ofta allmogen vid större helger 
det framkommer i större mängd, en del deraf och synnerligast ynglingar ej sällan 
föröfVa oljud, slagsmål, svordom och dryckenskap, natt som dag, hvarigenom 
ordning, husfrid och nattro stördes och sabbaten på allt sätt ohelgades. Sockne
männen, som erkände sanningen häraf och tillika vitsordade, att äfVen i byarna, 

221 Utdrag ur kyrkorådsprotokoll år 1760. Landsarkivet Härnösand. 
222 Ur sockenstämmoprotokoll år 1780. Landsarkivet Härnösand. 

106 



syimerligast de större och folkrikare enahanda beklagliga förhållande egde 
rum.. ,/223 

Stämman enades om att utdöma 3 Rd 16 B Beo i böter för personer som ertap-
pades med att "stryka omkring" utan ärende efter kl 11 på kvällen under perio
den l:a april till l:a september, och efter kl. 9 på kvällen under perioden l:a 
september till l:april. Böterna skulle med 2/3 tillfalla åklagaren och med 1/3 
socknens fattiga.224 Hur effektiv denna åtgärd var för att stävja ordningsproble
men framgår inte i senare protokoll, men tio år senare är, ungdomars uppträdan
de i Kyrkstaden ånyo föremål för diskussion under sockenstämman. Nedan 
följer några utdrag ur ett längre protokoll, vilka kan sägas sammanfatta de ord
ningsproblem som unga människor var upphov till i Kyrkstaden i över hundra 
år, åtminstone enligt sockenstämmans ordförande: 

"Ordföranden yttrade: Kyrkostaden i Skellefteå har sedan minst ett århundrade 
tillbaka warit en tummelplats för allehanda oordningar, lönnkrögeri, oljud, svor
domar och slagsmål och har såsom blifwit ökänd. Der sammanströmma syimer
ligast under de större högtiderna menniskor till ett antal af fiere tusende och 
bland dem en mängd ynglingar som just icke alltid äro af det bästa, utan rätt ofta 
af det sämsta slaget och jemte dem äfven äldre personer begifva sig på drycken
skap och all annan osedlighet".225 

Osedligheten antyds längre fram i protokollet och är riktad mot sådant som 
upplevdes som moraliska problem och anknyter till möten mellan ungdomar av 
bägge könen: 

"Mot sön och högtidsdagar i synnerhet inflyttade lösa och lösaktiga qvinnsperso-
ner och krögare samt gåfvo anledning till oordningar och oväsende". 

Att många kvinnor kom till kyrkstaden betraktades som ytterligare en orsak till 
problemen, eftersom dessa lockade till sig män av både det bättre och sämre 
slaget. De unga männens framfart provocerade nu liksom tidigare: 

223 Ur sockenstämrnoprotokoll år 1844. Landsarkivet Härnösand. 
224 Valen av klockslag hänger samman med tidpunkten för mörkrets inbrott. 
225 Ur sockenstämrnoprotokoll 1854. Landsarkivet Härnösand. 
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"Det hörer icke till det ovanliga, att mången socknemans nattro i kyrkostaden 
helt och hållet störas genom nattvandrares skrik och stoj, att under sjelfva 
Guds tj ens ten ynglingar samlas i något hörn och spela kort eller supa och stoja". 

Ordföranden fortsätter sin beskrivning över missförhållanden i Kyrkostaden där 
bland annat situationen för de av "socknemäimen" valda "uppsyningsmännen", 
vars uppgift var att hålla ordning, diskuterades av stämman. Dessa ville inte 
fortsätta sitt uppdrag eftersom de "fìngo uppbära hvaijehanda skälsord och 
blifwa mellanåt föremål för stenkastning och all slags förolämpning". För att 
komma tillrätta med problemen beslutade stämman att ta till krafttag genom att 
höja böterna för olovlig spritutskänkning, begära assistans med övervakningen 
av soldater men även att betona föräldrarnas ansvar. Därmed: 

"/.../ fortjenar sockenstämmobeslutet af den 22 Oct. 1854 allt afseende. Det ut
går från den riktiga och lofliga grundssatsen att folket skall söka taga wara på sig 
sjelf, att föräldrar och husfader skola, så vidt i deras förmåga står hafVa wård om 
sina barn och tjenare äfven då desse äro utan det egentliga hemmet och framför
allt der hvarest en stor folkskockning eger rum". 

Intressant är ordförandens kommentar om att folket skall "taga wara på sig 
sjelf', eftersom den anknyter till tanken om att människan har ett förnuft och är 
kapabel att disciplinera sig. Betoningen på föräldrars eller husbönders roll faller 
också inom ramen för hustavlans utveckling, som betonade normerna inom 
hushållet och där yngre människor behöver fostran och vägledning. Möjligtvis 
pekar detta på en förskjutning i tankesätt fram till 1850-talet med avseende på 
hur man betraktade ungdomar. I de tidigare citaten bestod åtgärderna gentemot 
ungdomarnas busliv enbart av yttre restriktioner som skulle verkställas med 
tvång, vilket representerade den gamla ordningen för upprätthållande av social 
kontroll. 

Man kan fråga sig vilka ungdomliga aktiviteter som lockade så många yngre 
människor att söka sig till kyrkstaden enligt de refererade citaten. Med all san
nolikhet var det möjligheterna att träffa andra ungdomar som lockade. Ett annat 
skäl står möjligtvis att finna i ett av etnologer226 ofta beskrivet fenomen, nämli
gen nattfrierierna. Dessa har betraktat fenomenet som en ungdomlig institution 
som var ett allmänt förekommande sätt att etablera kontakter mellan unga män 

226 Se t ex Löfgren (1969), Vikman (1937), Erixon (1938). 
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och kvinnor och som senare kunde utmynna i giftermål. Nattfrierierna var dock 
inte det enda sätt på vilket ungdomar kunde knyta kontakter med andra ungdo
mar. Påfallande ofta gifte man sig med någon dräng eller piga som arbetat eller 
arbetade på samma gård som en själv. Förmodligen utvecklades många kontak
ter till äktenskapsrelationer inom det arbetsliv som systemet med tjänstefolk 
erbjöd. 

Hur vanligt förekommande och vilka ungdomar som omfattades av nattfrieriet i 
Skellefteåregionen är svårt att uppskatta. De källor som exempelvis etnologen 
Rob K. Vikman utgått från och som anknyter till området är av relativt sent 
datum227. 1 två intervjuer med personer som var födda på 1880-talet samt ett par 
lokalhistoriska beskrivningar om Skellefteå älvdal från böljan av 1900-talet 
beskrivs livet i kyrkstaden i tämligen romantiska termer. Enligt dessa källor 
skulle nattfrieriet varit vanligt förekommande i regionen. I korthet gick nattfrie
riet, "utpågång" eller "pråta åt flätjom"228 som den lokala benämningen löd i 
Skellefteåregionen, till på så sätt att pojkar i grupp besökte olika flickor för att 
"prata in sig". Den pojke som flickan var intresserad av släpptes in och han fick 
spendera natten med flickan i hennes säng. I allmänhet var bägge påklädda och 
några intimare inslag förutom kyssar och smek skall inte ha förekommit förrän 
man enligt nämnda källor lovat varandra äktenskap. 

Nattfrierierna existerade i "olika former i Svealand, och Norrland, och vissa 
spår av sådana har man funnit så lång ner som i Småland" 229 1 norra Norrland 
ägde dessa ofta rum i kyrkstäderna, eftersom många av byarna var relativt små 
med ganska långa avstånd mellan sig. Man var helt enkelt tvungen att åka till 
staden för att överhuvudtaget kunna träffa andra ungdomar. Sedvänjan med 
nattfrierier avtog ganska hastigt i böljan av 1900-talet men förekom i viss om
fattning så sent som på 1920-talet.230 Orsakerna till detta har bl a tillskrivits ett 
rörligare samhälle, här målande beskrivet: 

"Med järnvägen brusade den nya tiden in över dalen (Skellefteå älvdal) och satte 
allt i gungning. Lördagsfriama som fön höllos för en heder, har nu blivit till en 

227 Vikman (1937). 
228 ULMA:1115:a och ULMA 1136:5. Nedteckningar av personer som levde i regionen vid se
naste sekelskiftet. Pråta åt flätjom=tala till flickorna 
229 Erixon (1938), sid 31. 
230 ULMA 1 136:5 
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skam för den som tar emot dem. Ingen flicka med självaktning kan längre tänka 
sig att möta kärleken under denna form.231 

För att återgå till frågan om unga människor betraktades och behandlades som 
en särskild social kategori, är det relevant att studera hur människor placerades i 
kyrkan. Det kyrkliga rummet var i viss mån en återspegling av samhället utan
för. Kyrkan och gudstjänsten utgjorde en central offentlig arena vid denna tid 
och i princip alla församlingens invånare förväntades att besöka helgens guds
tjänst. När församlingens medlemmar klev in i kyrkan hade, de på förhand be
stämda platser. Placeringen följde vanligtvis sociala hierarkier så att mer bety
delsefulla församlingsmedlemmar satt med sina familjer på särskilda platser.232 

En annan orsak till bänkplacering var ålder och civilstånd. Yngre och ogifta 
människor placerades för sig medan familjefadrer och mödrar satt tillsammans 
med de yngre barnen. I Skellefteå landsförsamlings kyrka innebar detta att unga 
människor placerades på något som man kallade ungdomsläktaren, belägen en 
trappa upp i kyrkskeppet. 

Tyvärr finns inga bänklängder bevarade för Skellefteå landsförsamling, men 
genom att söka upp personer i husförhörslängder, vilka kallats till kyrkorådet 
efter ha uppträtt illa på ungdomsläktaren och därmed namngivits, får man en 
viss inblick om vilka som satt på läktaren. I samtliga fall rörde det sig om per
soner mellan 17-25 år. Nästan alla var ogifta män och endast i ett fall var två 
unga kvinnor inblandade vilka grälat och svurit åt varandra så pass högljutt att 
en sexman hade hört dem. 

På ungdomsläktaren satt man med församlingen nedanför sig vilket gav upphov 
till många förtretligheter enligt kyrkoråds- och sockenstämmoprotokoll. Åtskil
liga exempel finns antecknade där personer på ungdomsläktaren hade spottat, 
lagt ut snus eller kastat föremål ned på församlingen. Det hände att unga dräng
ar drack sprit under gudstjänsten och vid något tillfälle "uppsputit munfylla" 
(kräkts) på läktaren efter för mycket brännvin. När sexmän försökt ingripa finns 
exempel på att de blev hindrade av andra personer på ungdomsläktaren. Uppen
barligen var det också så att ungdomar skyddade varandra, bl a genom att inte 
ange varandra i samband med förhör i kyrkorådet efter incidenter i kyrkan. 

231 Vleugel (1905), sid 40. 
232 Johansson (1985). 
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Kyrkan kan betraktas som ett exempel på ett socialt rum som i viss mån åter
speglade samhället utanför kyrkorummet,233 där vuxna, barn och ungdomar 
avgränsades från varandra dels institutionellt via systemet med åtskilda platser i 
kyrkan, men dels också genom att unga var föremål för övervakning av bl a 
sexmän. På ett socialt plan innebar detta även att ungdomen konstituerade sig 
själva som grupp genom att solidarisera sig mot äldre etablerade människor i 
deras skepnad som sexmän och kyrkoråd. Det verkar också som att man höll 
ihop i en gemenskap som syftade till att undvika bestraffning. Man kan även 
tänka sig att den som angav en kamrat riskerade att trakasseras av andra ung
domar. Sammanfattningsvis framträdde ungdomar som en relativt avgränsad 
och distinkt grupp, definierad utifrån av andra aktörer samt inifrån av dem själ
va. 

6.4 Ungdom som åldersdifferentierad kategori 

Man kan tänka sig att det i bondesamhället fanns skillnader mellan äldre och 
yngre ungdomar. Frågan är då om det konstituerades mer eller mindre explicita 
åldersgränser mellan olika roll och statusuppsättningar inom ramen för Ung
domstiden. Ser man till den forskning som bedrivits kan man urskilja två ut
gångspunkter. Den första utgår från att gränsdragningen var tydligt markerad: 

"Till skillnad från dagens ganska diffusa gränsdragning mellan barn, ungdom 
och vuxna var ungdomsperioden klart avgränsad genom konfirmation och gif
termålet. Konfirmationen vid 14-16 års ålder markerade barndomens avslutning 
och debuten i de vuxnas arbetsliv".234 

Efter konfirmationen kunde man betraktas som "småpojke" eller "lillkarl", för 
att vid 17-18 års ålder, när kroppskrafterna ökat, böija betraktas som "storkarl" 
och redo att tas upp i byns yngling- eller ungdomslag. Med detta följde inträde i 
ungdomens nöjesliv och kontakter med unga av motsatt kön, något som inte var 
förbehållet yngre ungdomar. Stegen mellan de olika kategorierna av ungdomar 
markerades med olika ritualer, exempelvis med olika kraftprov samt att man 
skulle tåla ett visst antal supar.235 

233 Johansson (1984). 
234 Löfgren (1969), sid 25. 
235 Ibid 
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Mary Abbott menar att skillnaderna mellan de livsfaser som barn, ungdom och 
vuxenhet representerade mer var en fråga om "kompetens", dvs i vilken grad en 
ung människa uppfattades klara av olika uppgifter, än om biologisk ålder.236 

Hon beskriver ungdomstiden i 1700-talets England som en livsfas där: "Social 
immaturity was one of youth's defining characteristics" och att: "in practice, 
chronological age was of less importance than capacity". Joseph Kett har en 
liknande utgångspunkt och menar att sociala institutioner som strukturerade ett 
samhälle i olika åldersklasser knappast existerade. De som fanns, exempelvis 
skolan, hade inte samma åldersstrukturerande egenskaper som idag, eftersom 
barns skolgång var beroende av hushållens ekonomiska villkor, dvs i vilken 
mån barnen kunde avvaras från exempelvis arbetet på gården. Behovet av ar
betskraft varierade också säsongsvis, vilket medförde att skolgången blev frag
mentarisk och utspridd över tid. En konsekvens härav blev att eleverna i en och 
samma skolklass kunde vara mellan 9 och 16 år. 

Ser man till svenska förhållanden och formella sammanhang, ges en implicit 
avgränsning av olika livsstadier och åldersgrupper. Lagstiftning påbjöd en nedre 
åldersgräns för arbete inom olika hantverks- och industriyrken. 1 1720 års skrå
förordning skulle en lärpojke vara minst 14 år för att antas. 1 1770 års hallför
ordning var motsvarande ålder 12 år. 1 1805 års legostadga var man från 15 års 
ålder skyldig att ta tjänst om man inte idkade någon rörelse, näringsform eller 
hade ett lovligt yrke. 1 1846 års fabriks- och hantverksordning och i näringsfri
hetsförordningen från 1864 bestäms en nedre åldersgräns till 12 år och nattar
bete förbjöds för personer som var yngre än 18 år. Årl881 skärptes lagstift
ningen för arbete i fabrik, hantverk eller i annan hantering. Man skulle ha av
slutat sin skolgång och arbetstiden reglerades. De som var mellan 12 och 14 år 
fick arbeta högst 6 timmar per dag. Var man mellan 14 och 18 år, tilläts en ar
betstid på 10 timmar per dag. I senare lagstiftning från 1900 och 1912 höjdes 
den lägsta åldern för arbete inom industri till 15 år. Antar man att dessa lagar 
avspeglar samtidens syn på när en ung människa var tillräckligt mogen att ar
beta, förefaller 12 års ålder utgöra gräns mot barndomen. Denna gräns skulle i 
så fall ha förskjutits uppåt i åldrarna under 1800-talet. En sådan tolkning är dock 
problematisk. En omständighet är i vilken utsträckning dessa lagar följdes. En 
annan är att några åldersgränser för arbete inom jordbruksnäringar inte fanns 
lagstadgade, en sektor inom vilken de allra flesta människor fanns. Arbetet på 
gården började i tidig ålder och ofta inom ramen för den egna familjen. Därmed 

236 Abbott (1996), sid 73-74. 
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är det vanskligt att utgå från åldersgränser i lagstiftningen och anta att dessa 
utgjorde en generellt förekommande gräns mellan barndom och ungdom. 

På samma sätt är det också problematiskt att låta formella regler utgöra gräns 
mellan ungdom och vuxenhet. Från och med 1721 var den lagfasta myndighets
åldern 21 år. Myndig kunde dock endast män bli; ogifta kvinnor var under fa
derns eller motsvarande persons förmyndarskap. Gifta kvinnor stod under ma
kens målsmannaskap. Under 1800-talet kunde dock ogifta kvinnor som fyllt 25 
år bli myndiga genom begäran hos domstol. Detta skulle innebära att nära hälf
ten av befolkningen aldrig betraktades som myndiga oavsett ålder. Från och 
med 1884 likställdes dock män och kvinnor enligt lag med avseende på myn
dighetsålder som då bestämdes till 21 år. 

I offentlig statistik förekommer en annan åldersindelning som även den föränd
rades över tid. I exempelvis tabellverkets sammanställning av mortalitetstabeller 
finner man tre kategorier av människor mellan 1749 och 1801, "Barn under 10 
år", "Ungdom och ogift folk" samt "Gift folk". De livsfaser som utkristalliseras 
är barndomen som avslutas i 10 års ålder för att övergå i en ungdomstid, vilken i 
sin tur avslutas med giftermål.237 Från och med 1802 har i motsvarande redovis
ning en ren åldersindelning tillämpats, "Under 10 år", "10-25 år", "25-50 år" 
och "Över 50 år". I denna variant skulle barndomen representera den första 
ålderskategorin medan ungdomstiden var mellan åldrarna 10 och 25. Mellan 25 
och 50 år betraktades man som vuxen för att senare träda in i ålderdomen. 

237 Det tabellverksmaterial som tillämpats täcker Skellefteåregionen mellan 1749-1845.1 detta 
saknas tabeller för perioden 1795-1802. Det är möjligt att den förändrade kategoriseringen ägde 
rum före 1802 i andra delar av Sverige. 
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Den offentliga statistiken är dock inte enhetlig med avseende på benämningar 
som barn och ungdom relaterade till ålderskategorier. Under samma tidsperiod 
registrerade Tabellverket antalet personer inom olika sociala kategorier vilka i 
sin tur var indelade efter ålder och status, några exempel finns nedan: 

l.a Ridderskap och adel 
b Ungdom öfver 15 år 
c Barn under 15 år 

4.a Ståndens hederligare 
betjänter 

b Dito lakejer och tjänstefolk 
över 15 år 

c Dito under 15 år 

2.a Prästerskap, akademi 
och skolstater 

b Ungdom öfver 15 år 
c Barn under 15 år 

6.aFabrikörer 
b Ungdom och arbetare över 

15 år 
c Barn under 15 år 

3.a Ståndspersoner och deras 
vederlikar 

b Kronobetjänter, fog 
dar,länsmän 

c Ungdom öfver 15 år 
d Barn under 15 år 

23.a Menige allmogens barn 
och tjänstefolk över 15 
år 

b Dito under 15 år 

I denna statistik utgör 15 år gränsen mellan en barn- och ungdomstid. Den sena
re ges ingen åldersmässig avgränsning utan giftermålet utgör kriterium för hur 
man skall kategoriseras. Den lagstadgade myndighetsåldern är heller ingen 
grund för någon av kategoriseringarna inom den offentliga statistiken. Samman
fattningsvis utgör formella regler för åldersgränser och officiell statistik en 
ganska osäker utgångspunkt för några att dra slutsatser med avseende på när 
olika livsfaser inträdde. Endast tämligen grova kategoriseringar går att urskilja 
vilka ändock tyder på att man hade ganska bestämda uppfattningar om att barn
domen sträckte sig fram till 12-15 års ålder och ungdomstiden fram till 20-25 
års ålder. En eventuell åldersmässig differentiering av ungdomstiden är svår att 
urskilja. För att kunna fastställa kriterier för detta krävs andra uppgifter från 
källmaterialet. 

Ser man istället till hur normer tillämpades gentemot ungdomar i olika åldrar, 
framträder vissa skillnader mellan äldre och yngre ungdomar. I ett kyrkoråds
protokoll från 1760 kan man läsa följande: 

"Framkallades Pär Olofssons son Östen i Degerbyn, Hustru Brita Kruskops son 
Anders i Ostwik, samt Anders Johanssons Broder Christopher i Degerby, hwilka 
den 7:e april blifwit under aftonsången fundne med kortspel i Kyrkiostaden. Dem 
och deras närwarande anhörige förehölts otilbörligheten af sådant förehollande, 
med föreställning , at emedan wid förhören så många åtwarningar emot denna 
oskickelighet blifwit gjorde, kunde de nu i anledning af Pr. § 23. Samt Förord
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ningen om Eder och Sabbatsbrott §. 8. Beläggas med stockstraff. Men som de 
betygade alfwarligst upsåt at afstå med slik förargelse, och de ei ännu komma til 
någorlunda mogen ålder, blef dem denna gången tilgifwit. 

De tre syndarna slapp undan stockstraffet med hänvisning till att de inte uppnått 
mogen ålder, vilket i sin tur betraktades som en förklaring till deras oförståndiga 
handlande. Benämningnen "någorlunda mogen ålder" är intressant eftersom den 
antyder en förnuftsmässig mellanposition hos de tre. De ansågs ha nått ett visst 
mått av mognad men inte en fullgången sådan, vilken i sin tur var relaterad till 
deras ålder. Östen och Anders var bägge 17 år gamla medan Christopher var 19 
år vid tidpunkten för brottet mot sabbatsordningen. 

Ett annat exempel är den skillnad i påföljd som tillmättes olika personer som 
begått samma slags ordningsbrott i kyrkan. Trettonårige Johan Andersson hade 
olovandes smitit upp på ungdomsläktaren i samband med en högmässa våren 
1773. När församlingen trädde in i kyrkan hade han spottat ned i kyrksalen och 
på några församlingsmedlemmar. På det efterföljande kyrkorådsmötet bestäm
des att Johan som straff för sitt tilltag skulle agas av sin far. Bestraffningen 
skulle ske under överinseende av kyrkvärden och en sexman från samma by 
som Johan levde i. Inte fullt ett år senare var "soldatämnet" Lars Warg kallad 
till kyrkorådet för att stå till svars för samma ordningsbrott. Han hade från sin 
plats på ungdomsläktaren vid åtminstone två tillfallen under gudstjänsten spottat 
ned på församlingsmedlemmar i kyrksalen. Olyckligtvis hade han observerats 
av en sexman som anmält honom för kyrkorådet. I protokollet från det efterföl
jande förhöret nämns inte något om ålder eller andra förmildrande omständig
heter, utan Warg fick betala böter. Någon aga var det inte tal om. Man kan fråga 
sig varför samma ordningsbrott gav så olika påföljder. En förklaring kan vara 
att Lars Warg var 22 år gammal och inte längre betraktades som lika mottaglig 
för fostran som Johan Andersson, vilken fortfarande var en son som kunde tuk
tas "medan hopp är". Man kan av dessa fall utläsa en åldersdifferentiering av 
ungdomstiden, även om åldersgränserna är tämligen flytande. Johan Andersson 
skulle representera en person på gränsen mellan barndom och ungdom. De tre 
"kortspelarna" skulle tillhöra en kategori av yngre ungdomar medan 
"soldatämnet" skulle utgöra en representant för en äldre ungdomskategori. 

En sådan indelning får ett visst stöd av språkliga benämningar och ordstäv som 
förekom i vardagliga situationer. I ett sockenstämmoprotokoll från 1851 rörande 
ett ärende om en gammal fattig pigas eventuella inflyttning i fattigstugan, heter 
det att hon tjänstgjort i socknen som "gietarpiga allt sedan sitt ll:e och 12:e 
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barnaår och ungdomen sedan igenom". Ett annat exempel är att "halwuxna 
pojkar kallades halvtjöling" från konfirmationsåldern fram tills de var ungefar 
20 år. Från tjugoårsåldern skall de ha benämnts "ungkär". I anknytning till 
nattfrierierna förekom också informella och något flytande åldergränser enligt 
tillgängliga källor. Debuten i nattfrieriet "berodde helt och hållet på brådmo-
genheten"/.../ även om man "borde ha läst (konfirmerats) och helst vara några år 
äldre innan nattfrierier fingo förekomma"/.../ "Någon viss tid efter skriftegången 
(konfirmation) vet man inte om här. Man ansågs dock grön de första åren, 'så 
länge man inte nött ut skriftekalsongerna', säger ett ordspråk".240 Enligt dessa 
källor skulle konfirmationen utgöra en viktig övergång med avseende på hur 
individen betraktades av omgivningen och var en bekräftelse på att barndomen 
var ett avslutat livstadium och att man trädde in i en yngre ungdomfas. 

Några andra formella eller informella ritualer bland unga som avgränsade äldre 
ungdomar från yngre, är inte kända i Skellefteåregionen på samma sätt som 
beskrivits för andra delar av landet.241 Ungdomslag och ynglingalag verkar inte 
ha funnits och "bestämd åtgärd innan man fick deltaga i den äldre ungdomens 
nöjen känner man inte".242 

I bondesamhället hade den fysiska förmågan viktig betydelse för vilken status 
och vilken social roll en ung människa kunde ha. Olika arbetsuppgifter var fy
siskt krävande och skillnader mellan barn, samt yngre och äldre ungdomar re
laterades till vilka uppgifter man var kapabel att utföra. Den arbetserfarenhet 
man fått via olika yrkes- eller arbetsroller var delvis differentierad efter ålder, 
eftersom en 13-årings fysik skilde sig avsevärt från en 18-årings. Den kroppsli
ga utvecklingen hade därmed betydelse för hur man betraktades av sin omgiv
ning och utgjorde ett viktigt tecken som skapade olika förväntningar och krav 
på den enskilde individen. Enligt Mitterauer fick bondesamhällets ungdomar på 
detta sätt en "inner graduation" och att: "in particular, in relation to male youths 
it seems legitimiate to assume in a society where physical strength was a main 
factor in the ability to do a job, that the biological process of change affecting 
youth was very closely monitored".243 1 Skellefiteåregionen menar Westerlund 
att det finns svaga spår som kan tyda på kvarlevor av en ceremoniös upptagning 

238 ULMA 1115:4a 
239 Jirlow (1921). 
240 ULMA 1136:5 
241 Löfgren (1969). 
242 ULMA 11 36:5 
243 Mitterauer (1990), sid 24. 
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av ungdomar i de vuxnas led. I en av de större byarna fanns en sten som en vux
en karl förväntades kunna lyfta.244 

6.5 Olycklig kärlek och felslagna förhoppningar - ett 
ungdomligt dilemma? 

Man kan också tänka sig att det fanns andra inslag i hur människor i allmänhet 
förstod och betraktade ungdomar och ungdomen, betraktelsesätt som definiera
de ungdomar som särskild kategori och avskild livsfas. Ett sådant inslag är hur 
man såg på psykiska problem och vad som kan ha orsakat dessa. 

Äktenskapet utgjorde en viktig förutsättning för etablerandet av ett vuxet liv i 
bondesamhället.245 Äktenskap, familj och hushåll var också institutioner som 
ökade chanserna till en social och materiell grundtrygghet. Att ställas utanför 
möjligheten att ingå äktenskap kunde nog därför upplevas som en stor belast
ning för den som hade närt sådana förhoppningar och inte träffade någon. Mot 
den bakgrunden kan man möjligtvis förstå ett fenomen som tycks varit intimt 
förknippad med en äldre ungdomstid, nämligen de kval och lidande som olyck
lig kärlek och felslagna förhoppningar gav upphov till. I några fall var lidandet 
så starkt att personen utvecklade olika sinnesjukdomar som melancholia, mania, 
dementia eller paranoia som diagnoserna löd för dessa personer. 

Från 1800-talets mitt och fram till 1892 kunde mentalt sjuka människor i övre 
Norrland sändas till Gådeå hospital i Härnösand (därefter även till Furunäset i 
Piteå). Dessa hade vanligtvis varit sjuka en tämligen lång tid och gått igenom 
olika behandlingar av provinsialläkare eller vid sjukhuset i Umeå, innan man på 
hemsocknens bekostnad togs in som 3:e klassens patient på hospitalet. Av sock
enstämmoprotokoll framgår att psykiskt sjuka kunde bli en alltför stor belast
ning för anhöriga och socknen. 

Under perioden mellan åren 1851 och 1899 hade sammanlagt 1495 patienter 
vistats på hospitalet. Bland dem fanns 62 personer för vilka sjukdomsorsaken 
ansågs vara olycklig kärlek, ibland även i kombination med felslagna förhopp

244 Westerlund (1982). 
245 Gaunt (1983), Mitterauer (1988). 
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ningar.246 Fenomenet som sådant är inte särskilt vanligt men det var en av de 
vanligare orsaker som uppgavs ha varit utlösande faktor bakom yngre individers 
mentala hälsotillstånd. Att olycklig kärlek och felslagna förhoppningar är erfa
renheter som skulle höra till en äldre ungdomstid får stöd i tabellen nedan. Två 
tredjedelar av patienterna som angivits ha insjuknat av denna orsak hade visat 
tecken på nedsatt mental hälsa i 20-30 års ålder. 

Tabell 6:1 Ålder i samband med ankomst till hospital och när sjukdomen yttra
de sig första gången bland patienter med olycklig kärlek som sjukdomsorsak, 
procent. 

Älder När sjukdomen yttrade sig 
första gången 

Vid ankomst till hospitalet 

Yngre än 20 år - -

20-25 år 45 18 
26-30 år 26 31 
31-35 år 19 24 

Äldre än 35 år 10 27 
N= 62 62 

Vilka erfarenheter låg bakom den olyckliga kärleken och kan dessa sägas vara 
förknippade med en ungdomlig livssituation? Man kan urskilja på två huvudty
per: den första är de konkreta erfarenheter som den sjuke haft och som refereras 
till i ansökningshandlingar efter uppgifter från anhöriga. Konkreta erfarenheter 
är sådan där den sjuke bevisligen haft kontakt med en person som blivit föremål 
för dennes olyckliga kärlek. I ungefar hälften av fallen utgör konkreta erfaren
heter sjukdomsorsak. Den andra huvudtypen är tillskrivna erfarenheter. Dessa 
består av antaganden eller tolkningar som den sjukes anhöriga har haft om sjuk
domsorsaken, utan att de haft kännedom om konkreta händelser som kan be
tecknas som någon form av kärleksaffär. 

Konkreta erfarenheter av "olycklig kärlek" följde i viss mån ett manligt och ett 
kvinnligt mönster, vilka exemplifieras nedan: 

"Martha Sophia har i sina föräldrars hus åtnjutit, en efter sitt stånd god upp
fostran och före sjukdomens utbrott haft god hälsa, jemte ett godt lynne, och i fö
rening med god Christendomskunskap uppfört sig anständigt. År 1854 framföd

246 Patientlängder, Gådeå hospital. Patienterna med "olycklig kärlek" som angiven sjukdomsorsak 
var födda under perioden 1818-1876. 
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de hon ett flickebarn, hvars fader, troligen lofvat henne äktenskap, men då han 
icke velat uppfylla löftet, böljade hon till sinnet blifVa nedstämd och orolig, och 
då han sistlidne vår ingick äktenskap med en annan person utbröt hennes oro till 
vansinnigt raseri så att hon dag och natt måste vårdas.247 

Martha Sophia var 24 år när sjukdomen bröt ut och hon var inte ensam om sitt 
öde. Ytterligare ett tiotal av de kvinnliga patienterna har ett liknande sjukdoms
scenario med avseende på bakomliggande händelser. Gemensamt för dessa 
kvinnor var att samtliga var yngre än 30 år och hade fött "oäkta" barn under 
förespegling av äktenskap. I andra fall var endast det brutna äktenskapslöftet 
som orsak till sjukdomen enligt anhöriga. 

En manlig konkret erfarenhet är hämtat från en annan by i Skellefteåregionen: 

"Hans sinnesrubbning härleder sig af olycklig kärlek. Han tjente för trenne år se
dan hos en nybyggarenka och fattade kärlek till henne och hon lär också hafVa 
besvarat denna böjelse med löfte om äktenskap, men inom kort bröt hon detta 
gifha löfte och äktade en annan, och ifrån den stunden böljade han gå mycket 
fundersam och grubblande, samt sökte helst ensamheten. När han gått så ungifar 
ett halft år, upphörde han helt och hållet att tala, men fortsatte dock att arbeta, 
ehuru han dessunder ofta visade ett gensträvigt och obändigt lynne".248 

Johan, som denne dräng hette, var 26 år gammal när nybyggaränkan gifte sig. 
Det manliga scenariot, där konkreta erfarenheter är angivna, följer liknande 
mönster i den meningen att ett brutet äktenskapslöfte anses ha utlöst sjukdomen. 
Skillnaden mellan män och kvinnor var att de senare också behäftades med 
stigmat "oäkta barn". Detta kan givetvis bidra till att minska utsikterna för 
framtida äktenskap, vilket i sin tur ökade den psykiska stressen för dessa kvin
nor. 

Både bland män och kvinnor med konkreta erfarenheter som orsak finns en 
koppling till en "äldre" ungdomlig livsfas. Denna livsfas kännetecknades som 
tidigare nämnts bland annat av att finna en partner som man kunde gifta sig 
med. Att bli ratad som äktenskapspartner kan av den anledningen antas i första 
hand vara en ungdomlig livserfarenhet. Det är också troligt att denna erfarenhet 
delades av många människor som gått igenom liknande händelser i sin ungdom. 

247 Ur ansökningshandligar, Gådeå hospital 1854. 
248 Ibid 1863. 
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De allra flesta kunde dock hantera känslorna och komma över besvikelsen. 
Nämnda patienter skull endast utgöra en bråkdel av alla som fatt "korgen". 

Genom egna eller andras erfarenheter av att bli ratad, kunde människor i all
mänhet utveckla ett perspektiv som definierade sjukdomsorsaken "olycklig 
kärlek" bland unga människor även i fall då man inte hade konkreta händelser 
att stödja sig på. Man tillskrev personen en erfarenhet utan att man visste om 
denne verkligen haft denna. I ansökningshandlingar där anhöriga fick ge sin syn 
kunde detta uttryckas på följande sätt rörande en bonddotters tillstånd: 

"Någon bestämd orsak till nämnda sjukdom är ej känd. Dock synes någon för
ändring uti hennes sinnestillstånd hafva inträtt efter sin bekanskap med en dräng 
hvilken tjänade på hemmanet 1867" 

Längre fram i samma handlingar anger de anhöriga en bestämd uppfattning om 
att olycklig kärlek utgjorde orsaken utan att några andra omständigheter fram
förs som skulle styrka att så var fallet. I fall där kvinnor tillskrivits "olycklig 
kärlek" som sjukdomsorsak är antagandena baserade på vad man tror skulle 
kunna ha hänt. Ett exempel är att man observerat en förändrad sinnestämning 
efter att den unga kvinnan återvänt från tjänst som piga i en annan socken. Man 
har då antagit att sinnestämningen beror på misslyckade möten med unga män, 
trots att man inte fått detta bekräftat av kvinnan själv. De anhöriga antar att en 
man är orsaken, dock med viss reservation uttryckt med orden "ehuru något 
objekt for denna olyckliga kärlek inte är känd". 

Liknande tolkningar på vaga grunder gäller också med avseende på unga män. I 
ett exempel är det en ung löjtnant från Skellefteåtrakten som "uppgaf sig plågas 
af sinnevillor, serdeles av erotisk natur/.. ./Olycklig kärlek, och i sammanhang 
dermed felslagna förhoppningar anses hafva framkallat sjukdomen". Inte heller 
i detta fall finns konkreta erfarenheter refererade av anhöriga. Istället beskriver 
man hur tillståndet förvärrades genom grubblerier, fantasier och "hvarjehanda 
befängda kärleksfunderingar" och att han slutligen trodde sig kunna tala med 
alla kvinnor oavsett var de befann sig. Bland männen med tillskrivna erfaren
heter beskrivs också grubblerier utan någon direkt anknytning till kvinnor eller 
kärlek medan anhöriga, antar att detta beror på någon försmådd kärlek trots brist 
på fakta. 

Det intressanta med den tillskrivna erfarenheten är inte om det faktiskt handlade 
kärleksbekymmer eller ej utan snarare de anhörigas tolkning av sjukdomsorsa
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ken. Man förstod sjukdomsorsaken i relation till den sjukes ålder och civilstånd, 
dvs som ung, ogift och sökande efter en partner. Att denna situation kunde ge 
smärtsamma erfarenheter visste man och denna vetskap gjorde att människor 
uppfattade psykiska problem bland unga människor som en följd av deras soci
ala status och livssituation. Detta skulle i sin tur tala för att man hade en ganska 
distinkt uppfattning om ungdomstiden som särpräglad och skild från barndom 
och vuxenlivet även i en sorts vardagspsykologisk mening, att ungdomar skulle 
vara mentalt känsligare för omständigheter som inte påverkade barn eller äldre 
personer på samma sätt. Sammanfattningsvis skulle de tillskrivna orsakerna 
vara ett ytterligare uttryck för en föreställning om ungdomar och ungdomstiden 
som särpräglad i förhållande till andra livsstadier. 

6.6 Sammanfattande diskussion 

Utifrån de tämligen fragmentariska uppgifter som presenterats från olika käll
material framträder enligt mitt förmenande en bild som talar för att ungdomsti
den var en väl avgränsad livsfas och att ungdomar utgjorde en social kategori i 
Skellefteåregion under den tidsperiod som denna studie omfattar. Unga männi
skor kan sägas konstituera en för sin tid ungdomlig kultur och man uppfattades 
av sin omgivning att vara i en särskild fas av livet. Ungdomstidens åldersmässi-
ga avgränsning från andra livstadier verkar dock ha varit tämligen flytande. 
Detta gäller också en inre differentiering av ungdomstiden, eftersom inga större 
skillnader baserad på ålder verkar ha existerat. Istället verkar en social mogen
het grundad på den enskilda individens förmåga ha varit av större betydelse. 

Den bild av unga människor och deras egenskaper som framträtt gör, att de i 
många stycken kan karaktäriseras som utmanande, oregerliga och allt annat än 
fogliga. Detta är inte en rättvisande eller särskilt nyanserad bild, eftersom ex
emplen är hämtade under en lång tidsperiod, händelser som komprimerats i 
föreliggande framställning. De ungdomar man stöter på i källorna är vanligtvis 
de som vid något tillfälle bryter mot accepterade normer för unga människor. På 
så vis kan inte de refererade händelserna sägas vara representativa för alla ung
domar, eller ens betraktas som ett vardagligt inslag i dåtidens Skellefteå. Ung
domar som kollektiv höll sig i de allra flesta fall inom de normativa ramar som 
gällde för denna tid. Trots dessa förbehåll framgår att unga människor inte var 
passiva "objekt" som enbart anpassade sig till äldre generationers vilja. Istället 
framstår de mer som aktörer som aktivt försökte påverka sina liv. Därmed var 
också ungdomar liksom andra sociala kategorier delaktiga i att "skapa historia". 
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7. Nyckelövergångar under 1700-
och 1800-talen. 

I de inledande kapitlen diskuterades de sociologiska tankeramar som omfattade 
hur unga människor integrerades till ett vuxet liv i bondesamhället. Den bild 
framträdde var polariserad. Dagens etablerande av ett vuxet liv betraktas som 
diffust, komplext och inte särskilt förutsebart, medan samma process i bonde
samhället framstod som förutsebart, okomplicerat och ordnat i ett närmast uni
versellt mönster. Även i socialhistoriska modeller antyds att integreringen in i 
vuxenlivet följde vissa dominerande mönster där man vanligtvis och i nämnd 
ordning skulle ha flyttat ut från föräldrar, ingått äktenskap och bildat ett eget 
hushåll. Detta leder över till den frågeställning som skall behandlas i detta ka
pitel: Fanns någon dominerande modell över hur nyckelövergångar genomför
des som skulle implicera att etablerandet av ett vuxet liv var förutsebart i Skel
lefteåregionen under den studerade tidsperioden? Fanns skillnader mellan soci
ala kategorier med avseende på mönster av nyckelövergångar när ett vuxet liv 
skulle etableras? Förändrades mönstren av nyckelövergångar på något bestämt 
vis under denna tid? 

Den sista frågan anknyter till den forskning där man undersökt om integreringen 
in i vuxenlivet och om livsbanor antog moderna former från slutet av 1800-talet 
och under 1900-talet (se kapitel 3). I dessa studier har olika mönster av nyckel
övergångar karaktäriserats med hjälp av begrepp som 'standardiserade', 'des-
tandardiserade' och 'generationsspecifika'. Modell m fl fastslog att etableringen 
till ett vuxet liv blivit mer standardiserat under 1900-talet jämfört med 1800-
talet, eftersom nyckelövergångar då allt oftare genomfördes i samma ordning 
och vid lika åldrar. lederna m fl prövade dels en generations- och dels en mo
dernitetshypotes på samma problematik genom att applicera dessa på ett antal 
nyckelövergångar under 1900-talet. I den förstnämnda hypotesen antogs att det 
skulle ha funnits en variation mellan generationer eftersom olika generationer 
hade skilda sociala förutsättningar för sitt vuxenblivande. Den andra hypotesen 
utgick från ett antagande om att en fortgående individualisering under 1900-
talet hade destandardiserat övergången till ett vuxet liv eftersom det i större 
utsträckning skulle ha varit upp till var och en att planera sina liv. Man fann 
dock inget empiriskt stöd för detta; utan generationsmodellen hade ett större 
förklaringsvärde. I föreliggande analys av hur olika nyckelövergångar kombine-
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rats i samband med etablerandet av ett vuxet liv kommer olika mönster att be
skrivas med hjälp av dessa begrepp, dvs om livsbanemönstret under den stude
rade tidsperioden kan betecknas som enhetligt (standardiserat), differentierat 
(destandardiserat) eller varierade (generationsspecifikt). 

7.1 Ett enhetligt, differentierat eller varierande mönster 
av nyckelövergångar? 

Om ingen hänsyn tas till ordningen mellan nyckelövergångar utan endast till 
vilka nyckelövergångar som genomfördes, framgår av figuren nedan att det 
dominerande mönstret i samtliga kohorter, med undantag för de två sista, var att 
man konfirmerade sig, flyttade hemifrån och vigde sig och skaffade barn. I 1850 
och 1870 års kohort var detta mönster vanligast, men det omfattade inte en ma
joritet av kohortens medlemmar. Andra kombinationer av övergångar blev såle
des allt vanligare om än med en viss variation mellan kohortema. Skillnaden 
bestod framförallt i att andelen som gifte sig hade blivit mindre, men också av 
att kombinationerna konfirmerats/flyttat, eller konfirmerats/gift sig/fått barn 
blivit vanligare. Förekomsten av andra kombinationer varierade däremot mellan 
olika kohorter. 

Total andel noterade nyckelövergångar i olika kohorter. 

@ Ingen 

• Konf 

@ Konf/Flyttat 

B Konf/Gift 

B Konf/Flyttat/G ift 

üKonf/Gift/Barn 

• Konf/Flyttat/Gift/Barn 

• Övriga 

100% 

Utvecklingen över tid skulle sålunda innebära att fler kom att konstituera en 
vuxenroll där varken äktenskap eller föräldraskap utgjorde något statusbärande 
inslag. Detta skulle i sin tur kunna tolkas som så att vuxenrollen fått en vidare 
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och kanske därmed en mer sammansatt karaktär mot slutet av 1800-talet. Soci
ala gränser mellan ungdom och vuxenhet markerades därmed inte lika tydligt. 
Betraktat som nyckelövergång skulle sålunda äktenskapets och föräldraskapets 
betydelse ha blivit mindre viktig. Med andra ord skulle man inte ha behövt gifta 
sig för att nå en vuxenstatus. Genomförandet av denna nyckelövergång skulle 
allt oftare utgå från individuella preferenser som bl a utmynnade i att fler valde 
bort äktenskapet. Äktenskapets betydelse skulle sålunda ha differentierats ge
nom denna tendens till individualisering. 

En annan och möjligtvis rimligare tolkning är att den ökade andelen ogifta och 
barnlösa under slutet på 1800-talet inte handlar om någon djupare kulturell för
ändring av levnadsmönster. Istället speglar utvecklingen att de materiella förut
sättningarna att etablera ett vuxet liv blev mindre gynnsamma för ungdomar i 
Skellefteåregionen mot slutet av 1800-talet. Det skulle ha blivit svårare att finna 
en någorlunda regelbunden och långsiktig försörjning som gjorde det möjligt att 
ingå äktenskap och etablera ett hushåll. Denna tolkning får ett visst stöd av att 
giftermålsfrekvensen i riket som helhet minskade och samtidigt uppstod ett 
lägre födelsetal bland den jordlösa landsbygdsbefolkning mot slutet av 1800-
talet, dvs bland grupper med en svag förankring i den agrara strukturen som ofta 
tillhörde de fattigaste och mest marginaliserade grupperna i detta samhälle.249 

Samma tendenser innefattade också Skellefteåregionen där kategorier som an
tagligen var mindre integrerade i den lokala kontexten även gifte sig i mindre 
utsträckning vid 1800-talets slut.250 

För att återgå till utfallet i diagrammet framträder sålunda ett mönster som talar 
för att livsbanor och etablerandet av ett vuxet liv var enhetligare ju längre till
baka i tiden man går, eftersom större andelar hade genomfört samtliga över
gångar, dvs konfirmerats, flyttat hemifrån, gift sig och fatt barn. Utvecklingen 
är närmast linjär och kan tolkas som ett stöd för argument som betonar betydel
sen av en successiv individualisering som differentierat människors livsbanor. 
Etablerandet av ett vuxet liv skulle sålunda efterhand ha blivit mer heterogent 
och mindre förutsebart eftersom det dominerande mönstret blev mindre vanligt. 

249 Hofsten & Lundström (1976). 
250 1 kapitel 9 och 10 kommer denna utveckling att diskuteras utförligare. 
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Denna tolkningen blir emellertid problematisk när ytterligare en aspekt förs in, 
nämligen i vilken ordning nyckelövergångar genomfördes (se tabell nedan).251 

Tabell 7:2 Kön och ordning mellan nyckelövergångar till ett vuxenliv i olika 
kohorter. De 13 vanligaste kombinationerna. Procent. 

1770/71 1790/91 1810/11 1830 1850 1870 
Män Kvin

nor 
Män Kvin

nor 
Män Kvin

nor 
Män Kvin

nor 
Män Kvin

nor 
Män Kvin

nor 
Flytta - Gift -
Barn 

11 3 27 34 32 44 38 48 22 42 27 46 

Gift - Barn -
Flyttat 

12 6 8 5 7 1 6 4 4 4 3 1 

Barn - Gift -
Flyttat 

4 iiil! 2 1 - 3 • - 1 1 1 • 

Barn - Flyttat -
Gift 

2 9 4 6 1 3 2 2 - 5 1 -

Gift - Flyttat -
Barn 

3 lliiflf 3 - 1 2 1 - 2 1 1 2 

Flyttat - Barn -
Gift 

1 1 9 15 8 15 3 10 1 8 2 7 

Flyttat + Gift-
Barn252 

17 45 - 2 1 - • 2 - 1 - ~ 

Flytta - Barn - lllll! - 4 - 3 - 3 - 2 - 3 
Gift - Barn 15 iiil! 15 5 14 9 21 10 26 10 17 2 
Barn - Gift 2 lllllll! 2 1 1 - - 4 4 2 2 2 
Flyttat 13 5 14 9 21 15 14 7 18 12 27 19 
Gift 2 ililll 1 - 3 1 1 - 2 1 2 1 
Barn - 2 - - - - - 1 - 2 1 1 
övriga 18 18 16 18 21 5 14 21 20 9 16 16 
Antal 101 109 100 101 122 121 119 122 145 168 162 177 

251 Observera att första nattvarden inte ingår. Anledning är att redan komplexa mönster skulle bli 
närmast oöverskådliga i den presenterade tabellen. I allmänhet förgick första nattvarden övriga 
nyckelövergångar. 
252 Att denna mönstertyp är vanligare i 1770/71 års kohort än i senare kohorter beror till stor del 
på att något exakt datum för giftermål inte noterats för dess kohortmedlemmar eftersom uppgifter 
om detta kommit bort genom den tidigare omnämnda brandskadan, för nära tre fjärdedelar finns 
endast årtalet för vigseln. Eftersom tidpunkten för flyttningen hemifrån består av årtal samman
faller vigsel och flyttning i stor utsträckning för denna kohort. I övriga kohorter finns i allmänhet 
ett exakt vigseldatum. De som flyttade hemifrån och vigde sig inom 3 månader betraktas ha gjort 
detta samtidigt. Dessutom påverkas utfallet av de osäkra flyttningsuppgifterna för denna kohort, 
dvs att flera flyttningar inte finns noterade (se kapitel 5). Det är därför mycket troligt att andelen i 
1770/71 års kohort som flyttat innan giftermålet är betydligt högre än den angivna i tabellen. 
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Av tabellen framgår att ordningen mellan olika nyckelövergångar visar på en 
rad olika kombinationer som dessutom varierar mellan olika kohorter. Det är ett 
komplext mönster som knappast stöder teser att man etablerade ett vuxet liv 
efter en enda modell som omfattade en majoritet av befolkningen vid något 
tillfälle under denna tidsperiod. Man kan dock urskilja några vanligare 
"mönstertyper". Den vanligaste i vaije kohort var att man först flyttade hem
ifrån för att sedan gifta sig och därefter skaffa barn. Denna kombination av 
övergångar omfattade inte någon absolut majoritet utan över hälften av indivi
derna representerade andra "mönstertyper". Betraktar man kombinationen flytta 
- vigsel - föräldraskap över tid finns en viss variation mellan kohorterna, men 
ingen enhetlig tendens som tyder på att den skulle blivit vanligare eller sällsyn
tare. Detta skulle tala för den generationsspecifika modellen, dvs antagandet att 
vaije generation sinsemellan hade olika sociala förutsättningar för etablerandet 
av ett vuxet liv, villkor som också påverkade hur varje generation kom att for
mera sin livsbana med avseende på ordningen mellan nyckelövergångar. Där
emot fanns systematiska skillnader mellan män och kvinnor eftersom de senare 
i större utsträckning omfattades av mönsterypen flytta - vigsel - föräldraskap. 
Med andra ord var det vanligt att kvinnor flyttade hemifrån innan man gifte sig. 
Detta hänger samman med att kvinnor generellt sett flyttade hemifrån i större 
utsträckning än män vilket framgår om man betraktar andra mönstertyper där 
utflyttningar från föräldrahemmen ingår. Männen var sålunda i större utsträck
ning fast förankrade i uppväxthushållet än kvinnorna vilket framgår ännu tydli
gare om man ser till en annan relativt vanlig mönstertyp, nämligen den att en
bart ha gift sig och blivit förälder utan att ha flyttat. I samtliga kohorter var an
delen män som omfattades av denna mönstertyp större än andelen kvinnor. 
Männen blev således oftare integrerade i uppväxthushållets näring och kunde 
etablera eget hushåll utan att flytta "hemifrån". Även detta mönster varierar 
över tid utan tendenser i någon bestämd riktning. En tredje och vanligt före
kommande mönstertyp inbegrep de individer som förblev ensamstående och 
således flyttade hemifrån utan att senare gifta sig eller skaffa barn, en variant 
som var vanligast bland männen. Denna mönstertyp förekom oftare bland födda 
under 1800-talet än bland dem födda tidigare och särskilt i de två sista kohor
terna, dvs födda 1850 och 1870. 

Det fanns ytterligare en skillnad mellan könen som man med viss möda kan 
utläsa i tabellen. Summerar man ihop mönstertyper där man skaffat barn före 
äktenskapet framgår att omkring 20 procent av kvinnorna faktiskt var mödrar 
innan de blev äkta makar. Undantaget är 1870 års kohort där denna andel sjun
kit till 12 procent. Det var mindre vanligt att ha registreras som far före äkten
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skap jämfört med att ha noterats som "föräktenskaplig" mor, men omfattade 
ändå mellan 5 och 10 procent av samtliga män med minskande andelar mot 
slutet av 1800-talet. Barn före äktenskap var sålunda ingen ovanlig företeelse. 
Föräldraskapet var därmed inte så sällan den övergång som sannolikt utgjorde 
den statusförändring som markerade ett inträde i ett vuxet liv.253 

Sammantaget är mönstret komplext beträffande det sätt som nyckelövergångar 
har kombinerats, vilket gör det problematiskt att identifiera andra långsiktiga 
historiska förändringar utöver de som redan diskuterats. En intressant fråga är 
emellertid om det i Skellefteåregionen även fanns tendenser till en ökad enhet
lighet i etableringen som vuxna liknande den som Modell m fl menade skulle ha 
ägt rum i Nordamerika. En viss indikation på detta går att få fram om man 
summerar andelarna för de tre vanligaste mönstertyperna för män respektive 
kvinnor inom varje kohort. 1 1800-talskohorterna omfattar de tre vanligaste 
mönstertyperna omkring 70 procent av individerna medan motsvarande andel är 
drygt 50 procent bland födda under 1700-talet. Detta skulle innebära en tendens 
mot en allt enhetligare etablering av ett vuxet liv. Frågan är dock om detta re
presenterar en "historisk" utvecklingstendens eller om andra sociala bakgrunds
faktorer är av betydelse. En viss hjälp med att besvara denna fråga får man av 
tabell 7:2 nedan. 

253 Frågan om föräldraskap före vigsel kommer att diskuteras utförligare i kapitel 9. 
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Tabell 7:2 Sannolikhet att ha en av de tre vanligaste mönstertyperna i respekti
ve kohort. Logistisk regression. 

Log odds Std error Exp (B) 
Kohort ,1387*** ,0331 1,1488 

Kön 
Män referensgrupp ,1323 ,1075 1,1415 
Paritet 
Ordningen mellan syskon av samma kön ,0565 ,0305 1,0681 
Uppväxtbyns storlek ,0874 ,0840 1,0091 
Social kategori (faderns yrke i samband med IP:s 
födelse). 

Bönder refgr 
Tj änstemän/Handlare/Hantverkare ,2333 ,2259 1,2627 

Inhyses/arbetare -,0160 ,1394 ,9841 
Nybyggare/T orpare ,3713 ,2369 1,4496 

Soldater/Sjömän ,0506 ,1944 1,0519 
Övriga/Okänd ,0193 ,2031 1,0195 

Konstant -,3369 
R2 ,02 

Antal 1560 
P> * 5%, **= 1 %, ***=0,1% 

Av tabellen framgår att endast faktorn kohort eller individernas historiska för
ankring, har en signifikant betydelse för sannolikheten att en individ omfattades 
av någon av de tre vanligaste mönstertyperna. Man kan också utläsa att detta 
blev allt vanligare mot slutet av den undersökta perioden. Att inga andra fakto
rer utöver individemas historiska förankring hade någon effekt innebär att man 
oavsett social bakgrund i större utsträckning etablerade sig som vuxen enligt 
likartade mönster mot slutet av 1800-talet jämfört med tidigare. Udda eller al
ternativa mönstertyper, eller kombinationer av nyckelövergångar blev mindre 
vanliga inom vaije 1800-talskohort, om man avser andelen individer som om
fattades av dessa. Denna utveckling skulle sålunda med Modells synsätt ha in
neburit att det fanns en tendens till standardisering när det gällde etableringen 
av ett vuxet liv, om man enbart tar hänsyn till ordningen mellan olika nyckel
övergångar, "The latitude of choices" skulle ha minskat inom respektive kohort 
under 1800-talet.254 

Att beskriva denna utveckling enbart i termer av standardisering är dock att ge 
en alltför "endimensionell" bild. Ytterligare en "dimension" är om man jämför 
kohorterna sinsemellan. Det framgår då att det inte alltid är samma mönsterty

254 Modell (1976) sid 53. 
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per som utgjorde de tre vanligaste inom respektive kohort. Detta kan i sin tur 
tolkas som en "historisk variation" eller ett stöd för en generationsspecifik tolk
ning, dvs att sociala förutsättningar kan ha förändrats mellan olika kohorter så 
att en mönstertyp som exempelvis förekom i ringa utsträckning i en kohort, blev 
vanlig i en efterföljande kohort. Den standardisering som ägt rum innebär såle
des att en majoritet av individer inom respektive 1800-tals kohort omfattades av 
de tre vanligaste mönstertyperna, men dessa behövde inte vara identiska mellan 
kohorterna. Man kan således beskriva utvecklingen i tämligen paradoxala ter
mer som i viss mån kännetecknades av en "varierande standardisering". 

7.2 Social bakgrund och nyckelövergångar 

Även om det fanns tendenser till att övergången till ett vuxet liv var något en
hetligare vartefter 1800-talet framskred, fanns påtagliga skillnader mellan olika 
sociala kategorier inom kohorterna. Några könsskillnader har redan diskuterats. 
Men, även individens sociala bakgrund, var man växte upp och vilken position 
man hade i hushållet var sannolikt av betydelse för hur nyckelövergångar kom
binerades. I detta avsnitt skall tre mönstertyper255 som var relativt vanliga i 
samtliga kohorter studeras närmare. Den första och den som var mest frekvent 
var att man flyttat hemifrån för att senare gifta sig och därefter skaffa sig barn. 
Den andra var även den en relativt vanlig variant och bestod i att man enbart 
gifte sig varefter man skaffade barn. Den tredje varianten bestod av dem som 
endast flyttat hemifrån utan att senare gifta sig eller bli förälder. Utfallet av 
denna analys redovisas i tabell 7:3 nedan. 

235 1 denna kategori ingår de som gift sig och flyttat samma år för 1770-års kohort. 
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Tabell 7:3. Social bakgrund och olika mönstertyper. Logistisk regression. 
Sannolikhet att tillhöra 
mönstertvpen- flvttat-çift-
barn 

Sannolikhet att tillhöra 
mönstertvpen- çift-barn 

Sannolikhet att tillhöra 
mönstertvpen- nattvard -
flyttat 

Log odds Std error Exp (B) Log odds Std 
error 

Exp 
(B) 

Log odds Std 
error 

Exp 
(B) 

Kohort ,0400 ,0334 1,041 ,0319 ,0491 1,0325 ,1957*** ,0471 1,2161 

Paritet (ordning 
biand syskon 
av samma kön): 
Förstfödd pojke 
refgr 
Andra pojke 
eller senare 
Första flicka 
Andra flicka eller 
senare 

,3555 
1,0442*** 
,9689*** 

,1865 
,2048 
,1805 

1,4269 
2,8413 
2,6351 

-,4370* 
-1,3733*** 
-1,3972*** 

,2069 
,3050 
,2350 

,6460 
,2533 
,2473 

-,1006 
-,9240*** 
-,5926** 

,2050 
,277 
,2117 

,8925 
,3969 
,5529 

Uppväxtbyns 
Storlek -,0111 ,0840 ,9890 ,3778*** ,1259 1,4712 -,0763 ,1124 ,9266 
Social kategori 
(faderns yrke i 
samband med 
IP:s födelse). 
Bönder refgr 
Tjänstemän/ 
Handlare/ 
Hantverkare ,0573 ,2208 1,0590 -1,0162** ,3857 ,3620 1,2540*** ,2578 3,5042 

Inhyses/arbetare 
Nybyggre/T orpare 
Soldater/Sjömän 
Övriga/Okänd 

,1002 
,5335** 
,2333 
,1854 

,1406 
,2206 
,1963 
,2060 

1,1053 
1,7049 
1,2628 
1,2037 

-1,2583*** 
-,6744 

-1,5848*** 
-1,0790** 

,2399 
,3747 
,4082 
,3509 

,2841 
,5094 
,2050 
,3399 

,6224*** 
,4833 

,7307** 
,4913 

,1844 
,2994 
,2688 
,2880 

1,8633 
1,6215 
2,0765 
1,6344 

Konstant 
R2 

Antal 

-1,4760 
,03 

1560 

1,6634 
,09 

1560 

2,4102 
,05 

1560 

P> *=5%, **= l %, ***=0,1% 

Sannolikheten att först flytta för att sedan gifta sig och skaffa bara förändrades 
inte i någon större utsträckning med hänsyn till vilken kohort man tillhörde. 
Däremot var det sannolikare att ungdomar bland kategorierna torpare och ny
byggare, kvinnor i allmänhet och förstfödda flickor i synnerhet etablerade sig på 
detta sätt. Kombinerar man dessa egenskaper skulle förstfödda flickor bland 
torpare och nybyggare utgöra den kategori som i störst utsträckning omfattade 
denna mönstertyp. Med hänsyn till torpares och nybyggares ofta besvärliga 
materiella villkor och om man tar hänsyn till kvinnans status och roll inom hus
hållet förefaller resultatet rimligt. Man kan tänka sig att yngre syskon 
"pressade" ut äldre systrar och att en yngsta syster blev kvar längre för att ex
empelvis sköta om åldrande föräldrar.256 Pojkarna blev kvar längre i föräldra-

256 Detta kommer att diskuteras utförligare i kapitel 8. 
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hemmet för att kunna hjälpa till med det ofta fysiskt krävande arbetet att exem
pelvis bryta ny mark. Med undantag för dessa kategorier fanns inga andra sys
tematiska skillnader med hänsyn till ungdomarnas sociala bakgrund. Detta in
nebär att sannolikheten att etablera ett vuxet liv enligt detta mönster var relativt 
likartat bland övriga ungdomar. 

Betraktar man istället vilka som inte flyttat hemifrån men som gift sig och sena
re fått barn utkristalliseras en väl avgränsad kategori. Av tabellen framgår att 
förstfödda bondsöner som levde i någon av regionens större och därmed äldre 
byar är de individer som i absolut störst utsträckning kunde räkna med att bli 
kvar på fädernegården och så småningom bilda eget hushåll där. Här avspeglas 
sannolikt hur sedvänjor som knyter an till arvsrätten tillämpats och som skulle 
säkra en försöijning åt åldrande föräldrar genom födorådskontrakt. Man kan 
också tänka sig att denna tradition var starkare i de äldre byarna, eftersom går
darna inte sällan ärvts i flera generationer. Regionens "storbönder" fanns också i 
dessa byar och intresset att behålla egendomen inom släkten var förmodligen 
större hos dessa än hos småbrukare. Detta förhållande var också tämligen stabilt 
över tid, vilket skulle tala för att arvsrättsliga principer inte förändrades i någon 
större utsträckning under den studerade tidsperioden. Denna slutsats bör nyanse
ras något eftersom det i vissa fall tycks ha funnits en något annan tillämpning av 
denna princip mot slutet av 1800-talet. Av uppföljningar som genomförts avse
ende personer som inte noterats gifta eller utflyttade i husförhörslängder som 
avslutades 1894 eller 1897 och var födda 1870 (se kapitel 5) fanns nämligen 
omständigheter som skulle tyda på att arvsprincipen efterhand fick en annan 
betydelse. I några fall hade ett hemman kluvits i flera delar, som var och en 
tillfallit kohortmedlemmen och någon av dennes syskon. Samtidigt hade dessa 
hemman sannolikt blivit för små som brukningsenheter för att kunna försöija en 
hel familj, vilket tycks ha inneburit att hemmansägaren också fanns noterad med 
andra yrken, exempelvis som arbetskarl, sågverksarbetare, etc. Man kan tänka 
sig att detta förfaringssätt var ett led i en strategi som föräldrar och barn tilläm
pade gemensamt för att säkra någon form av försöxjningbas som kunde kom
pletteras med andra arbeten. Detta skulle innebära att en viss naturahushållning 
kombinerad med lönearbete kunde försöija fler. Sammantaget skulle detta inne
bära att arvsprincipen åtminstone i dessa fall haft en tämligen egalitär tillämp
ning. 
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För att återgå till de förstfödda bondsönerna är en intressant fråga hur stor denna 
kategori var i förhållande till andra grupper, då den fått utgöra mall i beskriv
ningar av bondesamhällets ungdomar.257 Om man inte tar hänsyn till uppväxt
byns storlek, utgjorde den förstfödde bondsonen som enbart gifte sig och fick 
barn 9 procent av samtliga personer, eller bland männen 18 procent. Det skulle 
sålunda varit en ganska begränsad andel som fått representera ungdomen i bon
desamhället, åtminstone om man har Skellefteåregionen som utgångspunkt. 

I förhållande till denna grupp var sannolikheten liten för att andra kategorier 
skulle bli kvar och bilda familj i föräldrahemmet. Nämnda bondsöners motpol 
var i detta fall flickor som växte upp i mindre byar och vars uppväxtvillkor 
präglades av att fadern var sjöman eller soldat. Denna kategori kunde i mycket 
liten utsträckning räkna med att bli kvar i uppväxthushållet. En annan aspekt är 
att den enda sociala kategori som inte signifikant avvek från bönderna var söner 
och döttrar till torpare och nybyggare. Detta skulle tala för att ungdomar bland 
grupper, som antingen ägde sin jord eller förfogade över (arrenderad) mark, i 
störst utsträckning stannade kvar hos föräldrarna. Möjligtvis kan man tolka 
detta som så att ju mer integrerat uppväxthushållet var i regionens sociala 
struktur, desto större var sannolikheten att man stannade kvar. 

Den tredje mönstertypen omfattar de individer som endast flyttade och förblev 
ensamstående. Denna mönstertyp blev allt vanligare mot slutet av 1800-talet 
och berörde främst män. Detta gäller framförallt bland män med bakgrund i 
sociala kategorier med lösare anknytning till jorden och i synnerhet bland söner 
till tjänstemän, hantverkare och handlare.258 Inom dessa kategorier är det troligt 
att flyttningen hemifrån var ett led i etablera sig i ett hantverk eller att utbilda 
sig. Flyttningen kom bland dem att inleda en "läroperiod" som skulle utmynna i 
någon försöxjning. Bland män med bakgrund bland inhysesfolk och arbetare, 
soldater och sjömän är det troligt att utflyttningen framförallt betingades av att 
man helt enkelt sökte finna försöijningsmöjligheter utanför hemmet. 

En intressant fråga är givetvis varför allt fler enbart flyttade hemifrån och för
blev ensamstående och att färre män ur dessa kategorier gifte sig. Av de olika 

257 Se exempelvis Bjurtström (1986). 
258 Bland dessa finns ett fåtal individer som gått i läroverk i Um eå eller Piteå för att sedan flytta 
söderut. Några hantverkarsöner flyttade även till Stockholm för att där gå i lära hos någon mästa
re. Dessa personer kan ha gift sig senare i livet eftersom utflyttade söder om Gävle inte följts upp. 
Dessutom emigrerade en del av de yngre männen med ett socialt ursprung i kategorierna inhyses, 
arbetare, soldater och sjömän innan de "hunnit" gifta sig. 
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uppföljningarna att döma (se kapitel 4!) verkar detta bero på svårigheter att 
finna en tillräckligt stadig försöijning som gjorde det möjligt att etablera ett eget 
hushåll. Flera flyttade till olika bruksmiljöer där anställningstiden ofta var kort 
och ibland tom säsongsvis. Några emigrerade slutligen till Nordamerika eller 
flyttade till södra Sverige. Det förefaller vara så att männen som föddes i 1870-
års kohort var bland de första i Skellefteåregionen som i någon större utsträck
ningen hade att hantera övergången från ett utpräglat jordbrukarsamhälle och till 
ett som höll på att industrialiseras. 

7.3 Sammanfattande diskussion 

Man kan inte på grundval av den analys som genomförts ovan med bestämdhet 
hävda att det existerat någon enhetlig och dominerande modell som skulle tala 
för att etablerandet av ett vuxet liv var förutsebart i Skellefteåregionen under 
den studerade tidsperioden, och detta av två skäl. Dels med hänsyn till antalet 
olika mönstertyper som förekom. Dels måste poängteras att ingen av de vanliga
re förekommande mönstertyper, av vilken flyttning hemifrån - giftermål - för-
äldraskap var mest frekvent, var dominanta mönstertyper som omfattade en 
majoritet av individerna i någon kohort. Det fanns således ingen universell 
ordningsföljd av nyckelövergångar som innebar att etablerandet av ett vuxet liv 
följde ett förutsebart schema. Den bild som framträder med avseende på hur 
nyckelövergångar kombinerades är komplex och variationsrik både när man ser 
till vaije kohort för sig men även vid en jämförelse mellan olika kohorter. Att 
skillnader i detta avseende finns mellan kohorterna skulle också kunna betraktas 
som ett stöd för den generationsspecifika förklaringen, nämligen att vaije kohort 
för sig inbegrep specifika sociala sociala förutsättningar för ett vuxenblivande. 

Trots denna variationsrikedom fanns en långsiktig tendens som skulle peka i en 
annan riktning. Denna bestod av att en allt större andel av individer omfattades 
av de tre vanligaste mönstertyperna inom respektive kohort vartefter 1800-talet 
framskred. Etablerandet av ett vuxet liv skulle därmed ha blivit mer enhetlig 
inom respektive kohort. Jämför man kohorterna är inte alltid samma mönsterty
per vanligast utan en variation förekom på detta sätt mellan kohorterna. 

Vissa sociala bakgrundsfaktorer hade en påtaglig betydelse för hur nyckelöver
gångar kombinerades. En långsiktig sådan var "variabeln" kön. Kvinnor flyttade 
"hemifrån" i betydligt större utsträckning än män, särskilt om de även hade 
yngre syskon bland vilka några var systrar. Kom de dessutom från någon av de 

134 



"jordlösa" kategorierna, ökade sannolikheten ytterligare att de flyttade hem
ifrån. Den mest förutsebara mönstertypen stod att finna hos förstfödda bondsö
ner i de större byarna. Bland dem var sannolikheten stor att de tog över gården 
och bildade egen familj. 

En intressant förändring bör här nämnas. Vid slutet av 1800-talet ökade sanno
likheten för att individer endast flyttade hemifrån utan att senare gifta sig eller 
skaffa barn. Detta berörde framförallt män men även andelen "ensamstående" 
kvinnor ökade. Detta skulle antingen tyda på att det inte fanns materiella förut
sättningarna för att bilda familj eller att en attitydförändring ägt rum som gjorde 
att fler än tidigare valde bort äktenskap och barn. Ytterligare en tolkning är att 
vissa grupper fått försöxjningmässiga förutsättningar att faktiskt klara sig själva 
utan att förlita sig på ett äktenskap som materiell bas, vilket framförallt skulle 
ha omfattat kvinnor. 
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8. Från barndom till ungdom 

I detta kapitel skall de nyckelövergångar behandlas som närmast avskiljer ung
domstiden från barndomen. Av särskilt intresse är omfattningen, dvs hur stora 
andelar som konfirmerades och flyttade hemifrån samt vid vilka åldrar detta 
inträffade. Omfattning och tidpunkt utgör en av flera indikatorer på den sociala 
betydelse som en övergång hade. Om en övergång genomfördes av en majoritet 
av ungdomar inom en kohort och dessutom i ett avgränsat åldersintervall, kan 
man åtminstone på dessa grunder anta att den var normativt föreskriven och av 
åtminstone viss social betydelse. 

8.1 Den första nattvarden 

Första nattvarden eller konfirmationen har som tidigare nämnts betraktats som 
en statuspassage som markerade barndomens avslutning och inledningen på en 
ungdomstid i och med inträdet i de vuxnas arbetsliv.259 Utöver konfirmationens 
sociala betydelse var den också en religiös myndighetsrit som bl a innebar rätt 
till att ingå äktenskap. Därmed skulle en senare nyckelövergång, som att gifta 
sig och bilda eget hushåll, vara beroende av om man konfirmerats. Första natt
varden ägde normalt rum i 13-16 års ålder i det svenska bondesamhället, vilket 
innebar att ungdomstiden inleddes i samband med åren kring puberteten.260  

Mitterauer framhåller dock att det inte fanns någon social eller symbolisk kopp
ling mellan könsmognaden och konfirmationen i de protestantiska länderna.261 

Kan man då betrakta konfirmationen som en generellt förekommande och viktig 
övergång som avgränsade ungdomen från barnaåren i Skellefteåregionen, och 
utgjorde den därmed ett första steg mot att etablera ett vuxet liv? En viss hjälp 
att besvara den första delfrågan får man av tabell 8:1 nedan. 

259 1 denna text betraktas 1 :a nattvard och konfirmation som synonyma företeelser. 
260 Löfgren (1969), Gaunt (1983) 
261 Mitterauer (1986). 
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Tabell 8:1. Andel som genomgått nattvard samt ålder vid första nattvardstill-
fålle i olika kohorter Procent samt medelålder och standardavvikelse. 

1770/1771 1790/1791 1810/1811 1830 1850 1870 
Män Kvin

nor 
Män Kvin

nor 
Män Kvin

nor 
Män Kvin

nor 
Män Kvin

nor 
Män Kvin

nor 
Ej nattvard* 7 3 2 8 12 2 8 4 5 7 6 8 
15 år och 
yngre 

14 21 10 15 5 11 1 2 2 17 30 48 

16 år 57 47 18 46 - 3 - 2 25 33 47 41 
17 år 19 25 33 24 6 12 27 54 28 22 18 8 
18 år och 
äldre 

10 7 39 15 89 74 72 42 45 29 5 3 

Medelålder 163 16,2 17,6 16,6 19,9 17,8 18,3 17,9 17,8 16,8 15,9 15,6 
Std-
awikelse 

1,4 1,4 2,5 1,5 3,8 3,4 2,0 2,4 2,0 1,7 0,9 1,0 

n= 101: 109 100 101 122 121 119 135 145 168 162 178 
* Andelen inkluderar alla som någon gång i livet har noterats ha deltagit i nattvardvardsceremoni. 
11810/11 års kohorter är noteringar avseende tidpunkten for första nattvardsgång osäkra. 1 1830-
års kohort saknas också tillförlitliga uppgifter för första nattvard bland yngre än 16 år. 

Av utfallet i tabellen framstår den övergång som konfirmationen representerar 
som universell eftersom nästan samtliga individer genomgick nattvardsceremo
nin. I alla kohorter var det färre än 10 procent som aldrig noterats för någon 
nattvard. Ett undantag finns och gäller män födda 1810/11. Detta beror framför
allt på att några flyttade med sina föräldrar till södra Sverige, vilket medförde 
att uppgifter om deras nattvardsgång saknas. En annan förklaring till utebliven 
nattvard var att personer som redan i unga år noterats som "mindre vetande", 
"idiot" och "fånig" utestängdes. De led förmodligen av mentala handikapp som 
omintetgjorde deras förmåga att tillgodogöra sig tillräckliga kristendomskun
skaper för att bli admitterade, dvs tillåtas att delta i nattvardsceremonin.262 

Sammantaget talar dock de höga andelama som genomgått nattvarden för att 
den betraktades som en betydelsefull övergång och i vilket fall som helst som 
nödvändig, för att man senare skulle kunna gifta sig. 

Frågan om första nattvardens betydelse som social bestämning när det gällde 
barndomens avslutning är mer komplicerad. Unga människor i Skellefteåregio
nen avviker ganska markant från det åldersintervall, 13-16 år, som andra studier 
pekat på som den vanligaste konfirmationsåldem. Förutom i 1870 års kohort var 
medelåldern högre än 16 år i samband med första nattvarden; relativt många 
hade till och med hunnit bli 17-18 år gamla i samband med denna. Medelåldern 

262 Se exemeplvis 1824:års kyrkohandbok. 
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för 1810/11 och 1830 års kohorter bör dock tolkas med försiktighet eftersom 
nattvardsuppgifterna är osäkra, vilket gör att högre medelåldrar för dessa ko
hortmedlemmar erhålls än de i själva verket var. 

Den åldersmässiga spridningen i samband med första nattvarden gör, att grän
sen mellan barn och ungdom framstår som ganska flytande om man antar att 
kyrkliga och sociala föreställningar överensstämmer. Variationen i 
"nattvardsålder" var så pass stor att det inte verkar vara troligt att nattvarden i 
sig kan betraktas som en generell passagerit mellan barndom och ungdom. Även 
den höga nattvardsåldem talar för att övergången knappast utgjorde en skarp 
avgränsning mot barndomen. 116-18 års ålder var dessutom de flesta tillräckligt 
fysiskt och mentalt utvecklade för att exempelvis utföra "vuxna" arbetsuppgif
ter. Därmed skulle de knappast ha betraktats som barn av sin omgivning utan 
snarare som "halvtjölingar", dvs yngre ungdomar.263 Det förefaller rimligare att 
anta att skillnader mellan barn och ungdomar snarare hade att göra med vilka 
förmågor som enskilda unga människor tycktes ha, och att social mogenhet var 
viktigare än den enskildes biologiska ålder. 

Antaganden om att inga fastlagda åldersgränser förelåg för när man trädde in i 
en ungdomsfas får också ett visst stöd av att så få källor beskrivit nattfrieri och 
förekomsten av ungdomslag i Skellefteåregionen. I en av dessa källor sägs 
dessutom explicit att någon bestämd ålder eller passagerit inför debuten i natt
frieri eller ungdomligt nöjesliv inte existerade utan bestämdes av den sociala 
"brådmogenheten".264 Det fanns dock ett talesätt som hävdade att man borde ha 
växt ur "skriftekalsongerna" innan man debuterade i nattfrieriet.265 Med hänsyn 
till den höga nattvardsåldern skulle nattfrieriet i sådana fall vara förunnat den 
äldre ungdomen. Detta skulle implicera att nattvarden snarare var ett första steg 
mot vuxenlivet än en gräns mot den bakomliggande barndomen. Att nattvarden 
var ett sådant steg får dessutom ett visst stöd av i tabell 8:2 nedan. 

263 Se kapitel 4. 
264 Ulma 1136:5. 
265 Ibid. 
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Tabell 8.2 Andel som flyttat från föräldrar eller noterats för ett yrke före första 
nattvarden samt genomsnittligt antal noterade nattvardstillföllen under perio
den (år) som man vistades i regionen*. 

1770/1771 1790/1791 1810/1811 1830 1850 1870 
Flyttat och/ eller yrke före första 
nattvard 5 14 38 24 9 10 
Flyttat från föräldrar inom ett år efter 
första nattvard 3 7 21 27 19 8 
Eget yrke inom ett år efter första 
nattvard 2 8 19 26 13 9 
Vigsel inom ett år efter första nattvard 

_ 1 7 4 3 
Antal nattvardstillfällen ,26 ,38 ,31 ,27 ,19 ,11 
n= 199 191 226 239 285 316 
*Kvoten av antalet gånger man deltog i nattvardsceremoni och antalet år man vistades i regionen. 
Ju högre siffervärde, desto oftare har man deltagit i nattvardsceremonin. 

Av tabellen framgår att det var relativt sällsynt att man flyttat hemifrån eller 
etablerat sig i något yrke utanför det egna hushållet innan första nattvarden hade 
ägt rum. Endast 10 procent eller färre hade gjort detta i de kohorter i vilka man 
kan anta att nattvardsuppgifterna är tillförlitliga.266 Första nattvarden var sålun
da den övergång som genomfördes först bland de nyckelövergångar som be
handlas i denna studie. En förklaring kan vara att det helt enkelt inte ansågs 
lämpligt att lämna hemmet eller försöka etablera sig i något yrke innan man 
konfirmerats. Möjligtvis betraktades en ung människa inte som mogen förrän 
man avslutat sin "utbildning" som bekräftades med första nattvarden. 

Det finns dock omständigheter som komplicerar en sådan tolkning och som 
snarare pekar mot en annan förklaring. Av tabellen framgår att första nattvarden 
tidsmässigt sällan var nära relaterad till flyttningen hemifrån, till när man skaf
fade sig något yrke eller till den tidpunkt när man gifte sig.267 Det finns därmed 
anledning att anta att konfirmationen sannolikt inte var automatiskt knuten till 
förväntningar om att omgående genomföra andra nyckelövergångar. Första 
nattvarden utgjorde, om detta antagande är riktigt, därmed inte någon entydig 
markering till vilken sociala normer var relaterade, som i sin tur angav när det 
var lämpligt för ungdomar att genomföra fortsatta steg på vägen emot att etable
ra ett vuxet liv. Det förefaller i så fall vara rimligare att anta att flyttningen 

266 De höga andelarna i 1810/11 och 1830 års kohorter beror på att uppgifter om ålder för första 
nattvarden är osäkra. 
267 Återigen påverkas andelarna i 1810/11 och 1830 års kohorter av samma problem som i tidigare 
tabeller. Utfallet för 1850 års kohort beror på att relativt många ungdomar flyttade från regionen 
under svältåren i slutet på 1860-talet. 
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hemifrån och inträdet i något yrke utanför hemmet framförallt bestämdes av 
vilka behov och resurser ungdomars uppväxthushåll hade. 

Detta far ett visst stöd av de uppgifter som kommer fram om man uppmärk
sammar vilka sociala kategorier som antingen flyttade hemifrån före eller inom 
ett år efter första nattvarden. I tabellen nedan framgår att detta var vanligare 
bland ungdomar hos inhysingar och arbetare än bland ungdomar från bonde
hem. Inhysesfolk och arbetare ägde inte någon jord eller hemman och tillhörde i 
allmänhet de materiellt sämst lottade. 

Tabell 8:3. Social bakgrund och sannolikhet att ha flyttat före eller inom ett år 
efter första nattvard. 1810/11 och 1830 års kohorter är exkluderade på grund 
av osäkra uppgifter om datum för första nattvarden. 

Log odds Std error Exp (B) 
Kohort ,0888 ,0564 1,0929 

Kön 
män refgr ,0174 ,1892 1,0175 
Paritet: 
Födelseordning bland syskon -,1199** ,0657 ,8870 

Uppväxtbyns storlek -,2478* ,1394 ,7805 
Social kategori (faderns yrke i samband med IP:s 
födelse). 

Bönder refgr 
Tj änstemän/Handlare/Hantverkare ,4787 ,4726 1,6140 

Inhyses/arbetare ,5450** ,2400 1,7247 
Nybyggare/Torpare ,2160 ,4346 1,2411 

Soldater/Sjömän ,1882 ,3814 1,2070 
Övriga/Okänd ,2417 ,2958 1,2734 

Konstant -1,260 
R2 ,03 

Antal 732 
P> *=5%, **= 1 %, ***=0,1% 

Signifikant betydelse har även den ordning man var född i bland syskonen.268 

Sannolikheten att flytta före eller i nära anslutning till första nattvarden är större 

268 Anledningen till att variabeln "paritet" istället för "könsparitet" tillämpats i modellen är att den 
förstnämnda helt enkelt är en bättre indikator på hushållens behov, än den som knyter an till ett 
bestämt kön, dvs ju fler yngre syskon, oavsett kön, en individ hade desto större var hushållets 
behov av livets nödtorft. Detta kan i sin tur ha haft betydelse for när ungdomar i fattigare hushåll 
flyttade ut och sökte sig till arbete utanför det egna hemmet. Variabeln könsparitet kan visserligen 
fånga "en del" av denna effekt men utgör inte en lika tillförlitlig indikator eftersom exempelvis en 
förstfödd son kunde vara det femte barnet om denne hade fyra äldre systrar. Variabeln könsparitet 
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bland de syskon som föddes först än bland de senare födda i syskonskaran. 
Detta talar för att hushållet inte klarade av att försörja alla medlemmar. När 
yngre syskon föddes, "pressades" de äldre ut och detta förhållande gällde sär
skilt bland inhysesfolk och arbetare. Med hänsyn till den korta tidsrymden som 
förekommer mellan första nattvarden och flyttningen hemifrån, är det möjligt 
att konfirmationen fick en viss betydelse som social statuspassage för ungdomar 
i hushåll med begränsade resurser. En annan orsak kan vara juridisk. 1 1805 års 
legostadga fanns en bestämmelse som innebar tjänstetvång för personer över 15 
år, om de inte idkade någon rörelse eller annat lovligt yrke eller näringsfång. I 
1853 års fattigvårdslag var socknen skyldiga att lämna understöd till minderåri
ga under 15 år som inte kunde försörjas av anhöriga eller släktingar. När de fyllt 
15 år betraktades de dock som kapabla att försörja sig själva. För ett fattigt hus
håll innebar detta att man inte kunde fa någon hjälp för hemmavarande barn 
som var äldre än 15 år. 

Studerar man utvecklingen över tid finns tecken på att betydelsen av den första 
nattvarden förändrades vid slutet av 1800-talet. Dessa skulle bestå i att första 
nattvarden då även kom att utgöra en social gränsdragning mellan barndom och 
ungdom. Av tabell 8:1 framgår nämligen att medelåldern i samband med första 
nattvarden bland födda 1870 hade sjunkit och att en relativt stor andel konfirme
rades före 15 års ålder. Dessutom är standardavvikelsen mindre för denna ko
hortjämfört med övriga kohorter, vilket innebär att man oftare befann sig i 
samma ålder i samband med första nattvarden bland födda 1870 jämfört med 
födda i tidigare kohorter. 

Denna utveckling sammanfaller med folkskolans tillväxt som efterhand kom att 
omfatta alltfler individer. Från och med 1882 infördes skolplikt som omfattade 
alla barn i åldrarna mellan 7 och 14 år.269 Även om födda i 1870 års kohort inte 
omfattades av 1882 års lagstiftning, blev skolundervisningen allt vanligare i 
regionen och man kan anta att en större andel av kohorten hade gått i skola i 
jämförelse med föregående kohorter.270 Skolstarten var relativt, sen eller vid 9 

tillämpas i sammanhang där födelseordningen bland syskon av samma kön kan antas vara av 
betydelse. 
269 Sandin (1986). 
270 1 kyrkböckerna från länsfangelset i Umeå noterade prästen om fångarna gått i skola. Bland 
Skellefteåbor som vistats i länsfängelset och var födda på 1860-talet och framåt, hade nästan 
samtliga gått i skola enligt prästens anteckningar. 
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års ålder,271 vilket innebar att skillnaden i ålder för skolgångens avslutande och 
nattvardsåldern var relativt liten. Det skulle sålunda vara möjligt att skolgång
ens avslutning och första nattvarden sammanföll för en allt större andel ungdo
mar och att den samtidigt allt oftare ägde rum i pubertetsåldern. 

Följaktligen skulle även nattvarden ha fått betydelse som social statuspassage, 
eftersom den oftare än tidigare markerade en "barndomens" avslutning och ett 
inträde i en ungdomsfas, något som dock skedde först i slutet på 1800-talet i 
Skellefteåregionen. Första nattvarden skulle sålunda utifrån detta resonemang 
ha fått en allt större social betydelse samtidigt som den religiösa och kyrkliga 
betydelsen troligen blev allt mindre påtaglig. Något som talar för detta är att en 
allt större andel i 1850 och 1870 års kohorter endast konfirmerade sig, utan att 
därefter deltagit i någon nattvardsceremoni (se tabell 8:2). Detta kan tolkas som 
ett uttryck för en sekularisering, dvs att nattvarden inte hade samma religiösa 
vikt som tidigare.272 Att andelen som konfirmerats fortfarande var lika stor som 
tidigare skulle då kunna innebära, att den fatt en större social betydelse som 
nyckelövergång mellan barndom och ungdom och att man därmed blivit 
"giftasvuxen". 

Det finns ytterligare en relevant aspekt att ta upp när man diskuterar första natt
varden betydelse för vuxenblivandet. Den enda systematiska skillnaden som 
fanns med avseende på "nattvardsbeteende" och med hänsyn till sociala bak
grundsfaktorer var att kvinnor var yngre när de tog sin första nattvard. Mönstret 
är också tämligen stabilt över tid. Detta skulle kunna tala för att kvinnor tradi
tionellt ansågs ha varit mogna vid en yngre ålder än män och att kvinnor därmed 
inlett etableringen av ett vuxet liv tidigare. Orsakerna bakom detta är flera och 
kan bl a knytas till en tidigare fysisk utveckling (tidigare pubertet) och till soci
ala normer kring könsroller.273 

271 Av sockenstämmoprotokoll från 1849 framgår att skolstarten för barnen var satt till 9 år. Från 
1856 infördes statsbidrag till s k mindre folkskolor på landsbygden för att integrera fler barn i 
folkundervisningen. År 1847, dvs 5 år efter folkskolans införande var inte ens hälften av de 
svenska barnen inskrivna i skolan, och i böljan av 1860-talet rapporterade folkskoleinspektörer att 
hälften av de inskrivna barnen inte var närvarande. Fredriksson (1976). 
272 Man kan diskutera hur pass sekulariserad befolkningen faktiskt var. Fellman (1947) beskriver 
regionen som starkt religiös under hela 1800-talet och med en omfattande frikyrklig väckelserö
relse under senare halvan av samma sekel. Det är möjligt att de religiösa aktiviteterna framförallt 
ägde rum inom frikyrkliga rörelser och att nattvardsceremonin som inom statskyrkan samtidigt 
blev allt mindre besökt. 
273 Mitterauer (1988). 
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8.2 Sammanfattande diskussion 

Första nattvarden verkar ha utgjort ett betydelsefullt första steg mot att utveckla 
en social position som vuxen. Den tycks ha haft mindre betydelse som en av-
gränsning mot barndomen och utgjorde snarare böljan på en ungdomstid. Första 
nattvarden kan dock ha fått en större betydelse som gräns mellan barndom och 
ungdom mot slutet av 1800-talet. Sannolikt hängde detta samman med att folk
skolan omfattade allt fler barn och att konfirmationen genomfördes i direkt an
slutning till att man avslutade skolgången, med andra ord en utveckling som 
skulle spegla betydelsen av hur framväxten av välfardsstatliga institutioner på
verkade etableringen av ett vuxet liv. 

Den första nattvarden utgjorde inte någon nyckelövergång i den meningen att 
den innebar att andra övergångar tämligen omgående genomfördes. Av detta 
följer att den sannolikt inte var en statuspassage som tillskrev ungdomar någon 
betydande vuxenstatus. Däremot betydde den att en ung människa ur religiös 
synvinkel var giftasmogen vilket förmodligen medförde en förändrad status i 
förhållande till yngre ungdomar som inte konfirmerats. 

Utfallet skulle bäst passa den teoretiska modell som förespråkar en lång transi
tion till ett vuxet liv. Enligt denna var ungdomar kvar i ett beroende, eller i ett 
semiberoende av föräldrar eller husbonde under lång tid. Första nattvarden med
förde inte några förändringar som ändrade på detta förhållande. Utfallet passar å 
andra sidan sämre in i den modell som lyfter fram en kort transition till vuxenli
vet. Första nattvarden tycks inte ha utgjort en statuspassage som tillskrev unga 
människor någon särskild vuxenstatus. Om så hade varit fallet hade man kunnat 
förvänta sig att betydligt fler ungdomar flyttat och gift sig relativt tidigt efter 
första nattvarden. Istället befann sig de flesta kvar i en situation av föräldrabe-
roende under en tämligen lång period i ungdomen. 

8.3 Första flyttningen hemifrån - från beroende till 
oberoende? 

Att flytta hemifrån ses som nästa viktiga steg på vägen mot att etablera ett själv
ständigt och därmed vuxet liv (se kapitel 3). Ur teoretisk synvinkel kan man 
tänka sig att ungdomar, åtminstone periodvis, lämnade bakom sig ett föräldrabe-
roende och den kontroll och det inflytande som utövades av föräldrarna. Många 
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ungdomar skulle också genom flyttningen komma att ingå i nya eller andra so
ciala sammanhang där bland annat kontakter med jämnåriga blev vanliga. Man 
kunde umgås med andra ungdomar som befann sig i en likartad social situation 
och möjligheten att träffa potentiella äktenskapspartners ökade. Flyttningen från 
föräldrarna skulle även ha inneburit en period av större utsatthet eftersom för
äldrarnas direkta "beskydd" inte längre fanns att tillgå.274 När man flyttade för 
att tjäna i annat hushåll blev man istället beroende av den nye husbondens goda 
vilja och av den behandling man fick erfara av annat och mer erfaret tjänstefolk. 
Att lämna föräldrahemmet var därför sannolikt en övergång som tillmättes stor 
betydelse av den enskilde unga människan och kunde säkerligen upplevas som 
både lockande och skrämmande. 

Flyttningen hemifrån var inte en övergång som omfattade alla ungdomar utan 
några stannade i föräldrahemmet. För olika kategorier av ungdomar bestämde 
sociala omständigheter både om och när man lämnade föräldrahemmet. Ung
domars individuella ambitioner och önskemål skulle anpassas till hela hushål
lets behov av försöijning. Detta innebar i sin tur att hushållets näring, den en
skildes ordning i syskonskaran och dennes kön utgjorde s k pull och push fakto
rer. För vissa ungdomskategorier var det därför naturligt att flytta av såväl ett 
individuellt försöijningsskäl som för att minska försöijningsbördan för det hus
håll man lämnade. För dessa ungdomar var dessutom flyttningen sannolikt nöd
vändig för att senare steg mot vuxenlivet skulle vara möjliga att genomföra. För 
andra ungdomar var det av motsvarande försöijningsskäl lika naturligt att stanna 
i föräldrahemmet. Det förväntades att de skulle bidraga till hushållets försörj
ning och underhåll av föräldrar när dessa inte orkade längre. 

Att flyttningen var viktig av försöijningsskäl torde därför vara av betydelse för 
hur den nyckelövergång som första flyttningen innebar skall betraktas. Sanno
likt hade den inte samma enhetliga karaktär som första nattvarden. Istället varie
rade flyttningsmönstret som en konsekvens av ungdomars sociala situation och 
position. Detta borde i sin tur innebära att normer kring om och när man över
huvudtaget skulle flytta varierade mellan olika sociala kategorier. 

Syftet med detta avsnitt är sålunda att diskutera den betydelse som första flytt
ningen från föräldrarna hade i Skellefteåregionen som nyckelövergång i slutet 
av 1700-talet och under 1800-talet för olika kategorier av ungdomar. De frågor 

274 Mitterauer (1992). 
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som skall besvaras är: hur vanligt var det att lämna föräldrahemmet? Vilka ung
domar flyttade ut? Vid vilka åldrar inträffade detta? Förändrades utflyttnings-
mönstren över tid? Ett annat syfte är att diskutera i vilken mån som första flytt
ningen kan betraktas som ett steg mot större självständighet för ungdomar och 
som en avslutning på ett föräldraberoende. Utgångspunkten för denna diskus
sion är att belysa mönster av "sporradic homeleaving".275 1 detta sammanhang 
kommer även utflyttningsortens koppling till den första flyttningen att diskute
ras. 

8.4 Första flyttningen bland ungdomar i 
Skellefteåregionen 

Att ungdomar var geografiskt mobila i det nordvästeuropeiska bondesamhället 
har framgått av såväl svenska som utländska studier. Moch har exempelvis visat 
att det existerade en omfattande flyttning i det förindustriella Europa.276 Wall, 
som studerat i vilka åldrar man flyttade hemifrån i det förindustriella England 
kom till slutsatsen att "that in preindustrial England there did come a time in the 
lives of most individuals when they would make a break with their first 
home".277 Lund, som studerat migrationsmönster i södra Sverige (Halland) vid 
böljan av 1800-talet konstaterar att det fanns en omfattande lokal migration som 
dominerades av ungdomar. Bakgrunden till detta var att denna period av livet 
var en förberedelse för ett vuxet liv som bland annat innebar att ungdomar flyt
tade hemifrån, tog arbeten och tjänade i andra hushåll. Byte av arbetsgivare var 
vanligt förekommande vilket i sin tur innebar att man ofta flyttade.278 Om man 
betraktar andelen som flyttade ut från föräldrarna, kan ungdomar i Skellefiteåre-
gionen sägas passa in i nämnda flyttningsbeteenden (se diagram nedan).279 

275 Kett (1986). Med 'sporradic homeleaving' menas att ungdomar flyttade och återvände till 
föräldrahemmet innan den definitiva utflyttningen. 
276 Moch (1992), Wall (1989). 
277 Wall (1978) sid 181. 
278 Lund (1996). 
279 För att utgå från sinsemellan jämförbara kohorter har följande steg vidtagits: Diagrammen 
baseras enbart på de personer som blev 15 år eller äldre. Även de som avlidit före 30 års ålder och 
inte flyttat hemifrån är exkluderade. Bakgrunden är att i vissa kohorter avled en stor andel i unga 
år innan man "hunnit" flytta hemifrån. Ett exempel är män födda i 1850 års kohort; många bland 
dem avled under nödåren under senare delen av 1860-talet. 
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Diagram 8:1 Kohort, kön och andel utflyttade från föräldrar och kvarstannare i 
föräldrahemmet Procent 

100% 

• Kvarboende 

m Flyttat 

Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor 
1770 1770 1790 1790 1810 1810 1830 1830 1850 1850 1870 1870 

Av diagrammet framgår att de flesta flyttade hemifrån vid någon tidpunkt i livet 
men också att en relativt stor andel faktiskt blev kvar i föräldrahemmet under 
resten av sina liv.280 Skillnaderna är dock stora under hela den studerade tidspe
rioden mellan män och kvinnor, då de senare flyttade i större utsträckning från 
sina föräldrar än män, ett mönster som är särskilt accentuerat i 1870 års kohort. 
Orsaken till detta kan tänkas knyta an till arvsfaktorer, exempelvis att kvinnorna 
flyttade till män som övertagit ett hemman efter sina föräldrar. Betydelsen av 
arvsfaktorer som orsak till kvinnors flyttningsbeteende kan dock ha förändrats 
mot slutet av 1800-talet, om hänsyn tas till vilka yrkesnoteringar kvinnor erhöll 
som var födda 1870. Av dessa framgår att en större andel än i föregående ko
horter erhöll andra yrken än piga. Sannolikt beror detta på att den "kvinnliga" 
arbetsmarknaden blev mer differentierad mot slutet av 1800-talet jämfört med 
tidigare, dels genom en viss industrialisering av den agrara sektorn inom regio
nen som gav upphov till nya "kvinnoyrken", t ex mejerskor, ångbryggeriarbe-
terska och dels att nya industrier etablerades både inom och utanför regionen. 
Telegrafist och lärarinna är andra exempel på yrken som inte förekom i föregå
ende kohorter. Framväxten av dessa yrken ägde sålunda rum inom vad som idag 
skulle kallas den "offentliga sektorn". Statens ökade åtaganden skulle därmed 
ha gynnat kvinnornas arbetsmarknad. Sammantaget fick kvinnor därmed större 

280 Utfallet för Skellefteåregionen korresponderar ganska väl mot de resultat som Lund (1996) 
funnit gällande Scania-församlingama, belägna i Halland. 
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möjligheter till en självständig försöijning än tidigare och blev därmed samti
digt mindre beroende av att bo hos föräldrarna. 

Bland männen är förhållandena det omvända. Andelarna som stannade kvar i 
hemmet blev större i de tre sista kohorterna jämfört med de föregående. Detta 
gäller framförallt de män som föddes 1850 och är sannolikt orsakad av nödåren 
under senare delen av 1860-talet då en större andel unga män avled i olika sjuk
domar jämfört med unga kvinnor.281 Studerar man närmare vilka män som stan
nade kvar i hemmet, hade flera under svältåren förlorat någon av föräldrarna 
och en eller flera av syskonen. Detta innebar att möjligheten att stanna kvar i 
uppväxthemmet efterhand ökade för söner som "överlevde" svältåren. Dels 
minskade hushållets försöijningsbörda och dels ökade hushållets behov av den 
överlevandes arbetsinsats. I några fall förefaller det vara så att söner, vilka an
nars skulle ha flyttat ut, tog över hemman om den "naturlige" arvtagaren avlidit 
under svältåren. Drastiskt uttryckt skulle 'den enas död blivit den andres bröd', 
eftersom man fann sin utkomst genom frånfallet av syskon inom uppväxthus
hållet. 

Om man närmare studerar vilka män som stannade kvar hos föräldrarna i den 
sista kohorten finner man, att det framförallt rör sig om två kategorier. Den 
största utgörs av bondsöner och den andra av söner till personer som antingen 
etablerade ett nybygge eller flyttade till ett relativt nyetablerat sådant.282 Orsa
kerna till att nämnda kategorier i större utsträckning stannade kvar hos sina 
föräldrar kan förmodligen relateras till hushållens behov och resurser. Bondsö
nerna fanns i hushåll där fler personer kunde integreras i näringen. Äldre ny-
byggarsöner behövdes antagligen som arbetskraft i etablerandet av nybygget. 

En annan grupp som sällan eller aldrig lämnade föräldrahemmet var personer 
med olika fysiska och mentala handikapp, vars omvårdnad i huvudsak var en 
angelägenhet för det egna hushållet. Dessa var tämligen få eller omkring en 
procent inom varje kohort.283 Några flyttade visserligen hemifrån men då ofta 
under ganska speciella förhållanden. I ett fall sattes en dotter, noterad som 
krympling och mindre vetande på en fattigrote. Hennes föräldrar levde då men 

281 Tabellverkets mortalitetstabeller för Skellefteåregionen 1865-1868. 
282 Andelarna av ungdomar med bondebakgrund ökade bland dem som stannat kvar hos föräldrar
na. I 1770/71 års kohort var den 20%, 1790/91- 29 %, 1810/1811 -17 %, 1830 - 59 %, 1850 - 54 
% och 1870-55 %. 
283 Av samtliga som blev 15 år och äldre. 
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under fattiga omständigheter. Ett annat exempel är en dövstum284 dräng som 
flyttade ut från föräldrarna tillsammans med sin yngre bror. De flyttade sam
manlagt fyra gånger tillsammans och hamnade slutligen i Jörn. Den yngre gifte 
sig och den 'döfstumme' brodern var inhyst i hushållet i ytterligare ett par år 
fram tills dess att han avled av skadorna han drabbats av efter ha blivit överkörd 
av en hästskjuts. 

Övergår man till att studera vid vilka åldrar man flyttade hemifrån, finns likhe
ter med de flyttningsåldrar som Harnesk fann för tjänstefolk i Norrland och de 
flyttningsbeteenden som Lund fann bland ungdomar i Halland, dvs att de som 
flyttade vanligtvis var mellan 15 och 29 år gamla.285 Innan diagrammen nedan 
kommenteras bör framhållas att uppgifterna om ålder för den första flyttningen 
från föräldrarna är osäkra gällande 1770/71 års kohort (se kap 4) och har därför 
uteslutits ur analysen. 

Diagram 8:2 Medelålder bland män och kvinnor i samband med första flytt från 
föräldrar samt standardavvikelse. 

25 t ; 
24 J .«L,. i 
23 .... - "1 _ - I 

Medelålder kvinnor 

Medelålder män 

Standardavvikelse kvinnor 

Standardavvikelse män 

1790/91 1810/11 1830 1850 1870 

Av diagrammet 8:2 ovan framgår, att kvinnor var yngre än män i samband med 
den första flyttningen. Kvinnorna var således yngre när de flyttade hemifrån och 
flyttade dessutom hemifrån i större utsträckning än män. Skillnader mellan kö
nen avspeglar sannolikt bondesamhällets patriarkala struktur och de konsekven

284 'Döfstum' betecknades personer som i de flesta fallen sannolikt varit döva sedan födseln. Se 
Andersson (1987). 
285 Harnesk (1990), Lund (1996). 

149 



ser detta fick för kvinnorna med avseende på hur deras levnadsbana skulle 
komma att gestaltas. Arvsrätten och arbetsuppgifterna på gården samt de möj
ligheter som stod att finna när det gällde tjänst i andra hushåll inom byn är ett 
par exempel på strukturella betingelser, som sannolikt gjorde det möjligt för 
männen att stanna kvar i hemmen i större utsträckning än kvinnorna. 

En annan aspekt på åldern i samband med den första flyttningen hemifrån var, 
att relativt få flyttade före 15 års ålder (se diagram 8:3 och 8:4). Detta stöder 
knappast ståndpunkter som menar att bondesamhället kännetecknades av tidig 
flyttning hemifrån.286 1 Skellefteåregionen var ofta omständigheterna speciella 
kring en tidig utflyttning från föräldrarna och hängde samman med exempelvis 
fattigdom eller att man förlorat en eller bägge föräldrarna. Föräldralöshet var 
inte ovanligt i bondesamhället. Särskilt drabbade var helt naturligt barn som 
föddes sent i syskonskaran. Detta orsakades av att barnalstring inleddes tämli
gen287 sent i livscykeln, att man fick många barn288 samt att livslängden gene
rellt var betydligt kortare än idag. Därmed var det inte heller särskilt ovanligt att 
bam och ungdomar kom att fostras av äldre syskon, släktingar eller fosterföräld
rar. I samtliga kohorter förlorade drygt 20 procent någon eller bägge föräldrarna 
innan de fyllt 15 år. Av samtliga som flyttat före 15 års ålder hade 32 procent 
förlorat en eller bägge föräldrarna. I sockenstämmoprotokoll finns också exem
pel på hur barn auktionerats ut i socknen trots att föräldrarna levde men då un
der fattiga omständigheter. Den betydelse som olika missförhållanden i hem
met kunde ha för när man flyttade ut framgår tydligt i referensmaterialet som 
avser straffade personer och som diskuteras utförligare i kapitel 10. 

Åldrarna för den första flyttningen hemifrån varierade tämligen markant mellan 
enskilda individer inom kohorterna och gäller framförallt männen.289 Variatio
nen tenderar dock att minska från och med 1830-års kohort bland både män och 
kvinnor. Man befann sig i senare kohorter oftare i likartade åldrar vid den första 
flyttningen hemifrån. Likheten i ålder implicerar att de sociala förutsättningarna 
vid den första flyttningen förändrats och att dessa framkallat ett likartat flytt
ningsbeteende hos alltfler ungdomar. Sammantaget kan man dock konstatera att 

286 Jmfr Aries, Gillis. 
287 Laslett (1977), Hajnal (1983). 
288 De största syskonskarorna fanns i 1790/91-års kohort med i medeltal 8,7 barn. Minst antal i 
syskonskaran fanns i 1870-års kohort med 8,0 bam. 
289 Se standardavvikelsen. 
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Diagram 8:3 Kohort och ålder bland män i samband med första flytt 
från föräldrar. Procent. 

60 

g 0-15 år 

gg 16-19 år 

g 20-24 år 

• 25-30 år 

g 31 år och äldre 

1790/91 1810/11 1830 1850 1870 

Kohort 

första flyttningen från föräldrarna vanligtvis inföll i åldersintervall som kan 
betraktas höra till ungdomsåren. 

Om man närmare studerar män och kvinnors ålder i samband med den första 
flyttningen från föräldrarna kan man dock urskilja tre huvudmönster (se dia
gram 8:3 och 8:4). 

För männen kännetecknas det första mönstret av att utflyttningsåldrarna är täm
ligen likartade i 1850 och 1870 års kohorter. 1810/11 och 1830-års kohorter 
representerar ett annat mönster. Då flyttade omkring hälften av männen ut redan 
i 16-19 års ålder. 1 1790/91 års kohort finner man ett tredje mönster som avviker 
tämligen markant från övriga kohorter genom att drygt hälften av männen flyt
tade hemifrån för första gången i åldern 20-24 år. Den intressanta frågan är gi
vetvis vilka orsaker som kan tänkas ligga bakom dessa skiftande mönster. 

Beträffande 1790/91 års kohort kan orsaken till utflyttningen sannolikt härledas 
till 1809:års krig då ryska trupper fanns i regionen. Enligt Fahlgren fick detta till 
följd att bygdens unga (17-25 år) och ogifta män skrevs ut för krigstjänst och 
därmed lämnade ett boende med föräldrarna.290 Utflyttningen betingades av en 

290 Fahlgren (1956). Av diagrammet framgår inte att en större andel av männen i 1790/91 års 
kohort flyttade hemifrån i 18-22 års ålder än i övriga kohorter. I denna kohort flyttade 36 procent 
av männen i åldern 18-22 år. Motsvarande andelar var i de övriga kohortema mellan 18 till 22 
procent. Det förefaller därmed troligt att detta flyttningsmönster kan härledas till sociala omstän
digheter under krigsåret och de närmast därpå följande åren. 

151 



tämligen unik generationserfarenhet som saknade motsvarighet i efterföljande 
kohorter. 

Utflyttningsmönstret i 1810/11 och 1830 års kohorter kännetecknas av att första 
utflyttningen vanligen begränsades till åldersintervallet 16-19 år. Man kan tolka 
detta så att dessa åldrar helt enkelt ansågs lämpliga för att lämna ett boende med 
föräldrarna, exempelvis för tjänst utanför hemmet. 1 1850 och 1870 års kohorter 
är motsvarande utflyttningsåldrar inte lika koncentrerade utan jämnare fördelad 
mellan olika ålderskategorier. Således tycks ingen "ideal" utflyttningsålder då 
ha funnits på samma sätt i dessa kohorter som den som gällde i de två föregåen
de kohorterna. Orsaken bakom dessa mönster kan sannolikt mer sökas i förut
sättningarna att finna tjänst än till förändrade normer för när det ansågs lämpligt 
att flytta från föräldrar. Bakgrunden är att nämnda flyttningsmönster samman
faller tidsmässigt med indelningen i olika "epoker" som sammanfattade regio
nens strukturella utveckling under 1800-talet (se kapitel 5). Det är möjligt att 
åren mellan 1810 och 1860, med undantag för 1830-talets första hälft, känne
tecknades av ett relativt gynnsamt utbud arbetstillfällen för ungdomar. Under 
denna period var utflyttningen från regionen mindre jämfört med perioden från 
1860 och fram till sekelskiftet. Etablerandet av nybyggen och den utbredda 
hemmansklyvningen innebar sannolikt att det fanns relativt gott om tillfallen för 
dräng- och pigtjänst, åtminstone under intensivare perioder, exempelvis i sam
band med skörd. Ett visst stöd för denna tolkning är att individer födda 1810/11 
och 1830 var de som i störst utsträckning flyttade inom regionen i samband med 
första flyttningen hemifrån samt att dessa även återvände till hemmet efter för
sta utflyttningen innan de slutligen lämnade föräldrahemmet för gott (se tabel
lerna 8:6 och 8:7). Möjligheterna att finna sin utkomst skulle således ha varit 
tämligen goda eftersom man vid denna tid kunde fa tjänst utan att flytta från 
Skellefteåregionen i unga år. 

Möjligheterna till utkomst var sannolikt inte lika gynnsamma bland födda 1850 
och 1870. Visserligen var hemmansklyvningen omfattande och sågverksindu
strin hade böljat växa fram, men detta genererade inte arbetstillfällen i tillräck
lig utsträckning. Det är också möjligt att många hemman dessutom blivit för 
små som brukningsenheter för att folk skulle behöva lejas. Samtidigt hade jord
bruket rationaliserats och bedrevs bl a med bättre redskap, som ytterligare torde 
ha minskat behovet av arbetskraft. Dessa omständigheter i kombination men en 
växande och samtidigt föryngrad befolkningen skapade ett överskott av arbets
kraft. Detta ledde till att perioden mellan 1860 och 1900 kännetecknades av en 
omfattande utflyttning från regionen (se kapitel 5), och att födda 1850 och 1870 
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lämnade regionen i samband med första flyttningen från föräldrarna i större 
utsträckning än i föregående kohorter. Dessutom var flyttningen oftare definitiv, 
dvs man återvände inte till ett boende med föräldrarna (se tabell 8:6 och 8:7). 
Med hänsyn till detta förefaller ett rimligt antagande vara att ungdomar födda 
1850 och 1870 bodde kvar hos föräldrarna tills dess man fann en långsiktigare 
försörjning. Detta avspeglas i att man stannade kvar längre i hemmet i de bägge 
senare kohorterna och att någon väl avgränsad utflyttningsålder inte existerade 
på samma sätt som bland födda 1810/11 och 1830. 

Kvinnors ålder i samband med den första flyttningen från föräldrarna har vid en 
jämförelse mellan kohorterna ett liknande mönster som männens. 

Diagram 8:4 Kohort och ålder bland kvinnor i samband med 
första flytt från föräldrar 

1810/11 

Kohort 

B 0-15 år 
B16-19 är 
O 20-24 är 
• 25-30 är 
ra 31 år och äldre 

1790/91 

Bland kvinnor födda 1790/91 fanns den i särklass största andelen utflyttade i 
åldersgruppen 20-24 år.291 Att så många unga kvinnor flyttade i just detta ål
dersintervall kan givetvis bero på flera orsaker. Några kan diskuteras något hy
potetiskt utan anspråk på att förklaringarna är fullständiga. 

291 Av diagrammet framgår inte att en större andel av kvinnorna i 1790/91 års kohort flyttade 
hemifrån i 18-22 års ålder än i övriga kohorter. I kohorten flyttade 44 procent av kvinnorna i 
åldem 18-22 år. Motsvarande andelar var i de övriga kohorterna mellan 23 till 31 procent. Även 
bland kvinnorna förefaller det troligt att detta flyttningsmönster kan härledas till sociala omstän
digheter under krigsåret och de närmast därpå följande åren. 
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En förklaring kan vara att unga kvinnor skulle skyddas från främmande solda
ter. Detta får ett visst stöd om man närmare studerar vart de flyttade. I allmänhet 
flyttade de från mindre byar och enstaka gårdar till de allra största byarna inom 
regionen, eller till grannförsamlingarna Jörn och Norsjö som ligger 5-7 mil inåt 
landet från kusten räknat. Ett tredje flyttmål var byar i Byskeområdet utefter 
kusten ca 3 mil norr om Skellefteå älv. Utflyttningsmönstret kan således tänkas 
avspegla en strategi som syftade till att skydda unga kvinnor. I de större byarna 
var den inhemska befolkningen så pass stor att den avskräckte från förlöpningar 
av grupper av soldater.292 Att flytta till Byskeområdet, Jörn eller Norsjö var att 
komma bort från soldatemas stationeringsområde. En annan förklaring skulle 
kunna vara att undvika de epidemier som normalt följde med främmande trup
per. Ytterligare en möjlig orsak till kvinnornas flyttning kan vara att mobiliser
ingen av svenska trupper ökade behovet av kvinnligt tjänstefolk att bistå i un
derhållet av trupperna, exempelvis som kokerskor och tvätterskor. Behovet av 
kvinnligt tjänstefolk ökade sannolikt också på grund av att många unga och 
ogifta män skrivits ut i krigstjänst.. Att unga män och kvinnor agerade och 
handlade annorlunda i samband med krigsåret avspeglas i att andelen kvinnor 
som fick sitt första barn när de var 20 år eller yngre är markant större i 1790/91 
års kohort i jämförelse med övriga kohorter. Dessutom är andelen utomäkten-
skapliga barn störst i denna kohort (se diagram 9:2 och tabell 9:5). 

8.5 Flyttningen en socialt differentierad övergång? 

Att flytta hemifrån var, som framkom i föregående avsnitt, en övergång som 
omfattade en majoritet men långt ifrån alla unga människor. De frågeställningar 
som skall försöka besvaras i detta avsnitt är för det första bland vilka olika kate
gorier av ungdomar som flyttningen utgjorde en nyckelövergång, och för det 
andra vid vilka åldrar den inträffade bland dem som omfattades av denna nyck
elövergång. Utgångspunkt för denna analys är den livsbanehistoriska modell 
som tidigare diskuterats.293 Utöver den betydelse som kön och kohort visade sig 
ha för om man flyttade eller ej, samt vid vilka åldrar man flyttade, antas faktorer 
som social kategori, födelseordning bland syskon av samma kön inom familjen 
och uppväxtbyns storlek ha en signifikant betydelse. 

292 De ryska trupperna var av allt att döma dock disciplinerade och endast enstaka händelser är 
kända där ryska soldater försökt tilltvinga sig mat eller brännvin, se Fahlgren, Medin, Westerlund, 
(1956). 
293 Se kapitel 3. 
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När det gäller den första frågeställningen, dvs vilka ungdomar som omfattades 
av nyckelövergången, framgår av tabell 8:4, att ungdomarnas sociala position 
hade en signifikant betydelse för sannolikheten att flytta hemifrån. 

Tabell 8:4 Social bakgrund och sannolikhet att ha flyttat från föräldrar. Logis-
tisk regression. 

Log odds Std Exp (B) 
error 

Kohort -,0500 ,0370 ,9513 
Paritet: Födelseordning bland syskon 
förstfödd pojke ref. grupp 

2:a pojke eller senare ,4006** ,1680 1,4927 
Förstfödd flicka 1,0977*** ,2139 2,9972 

2:a flicka eller senare 1,3365*** ,1793 3,8057 
Uppväxtbyns storlek -,2735** ,0936 ,7607 
Social kategori (faderns yrke i samband med IP:s födelse). 

Bönder refgr 

Tj änstemän/Handlare/Hantverkare ,7288*** ,2634 2,0725 
Inhyses/arbetare ,7554*** ,1592 2,1285 

Nybyggare/T orpare ,5388* ,2649 1,7139 
Soldater/Sjömän 1,1056*** ,2547 3,0212 

Övriga/Okänd ,7843*** ,2412 2,1909 
Konstant ,6768 

R2 ,07 
Antal 1475 

P> *=5%, **= 1 %, ***=0,1% 

Sannolikheten att flytta var störst i kategorier där anknytningen till jorden som 
förvärvskälla var svagast. Följaktligen kunde ungdomar med bakgrund bland 
soldater/sjömän, inhyses/arbetare, tjänstemän/hantverkare i nämnd ordning i 
första hand räkna med att flytta hemifrån. Största effekten fanns dock för kate
gorin 'övriga' vilket har sin förklaring i att alla som saknade en far, dvs andelen 
"oäkta" barn med okänd fader (totalt 43 individer), ingick i denna kategori.294 

Nästan samtliga bland dem lämnade ett boende med modern. Ungdomarnas 
position inom hushållet och uppväxtbyns karaktär hade också en signifikant 
betydelse. Förstfödda pojkar flyttade ut i absolut minst utsträckning, medan 
flickorna som hade äldre systrar å andra sidan flyttade oftast. Även ungdomar 
som växte upp i mindre byar kunde räkna med att flytta hemifrån i stor ut
sträckning, vilket sannolikt avspeglar möjligheterna att finna tjänst i närmiljön. 

294 Det fanns också barn noterade som "oäkta" vars mor så småningom gifte sig med barnets far. 
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Ungdomarnas historiska förankring hade däremot ingen signifikant effekt i de 
olika kohorterna, vilket innebär att de mönster som redovisats ovan tycks ha 
varit tämligen stabila över tid.295 Olika historiska förutsättningar skulle således 
inte haft någon större betydelse för vilka ungdomar som flyttade hemifrån. 

Övergår man till att studera den andra frågställningen, dvs vilka sociala mönster 
som stod att finna med avseende på utflyttningsålder bland ungdomar som flyt
tade ut från föräldrarna, hade de olika bakgrundsfaktorerna något annorlunda 
effekter, vilka framgår av tabell 8:5 nedan. 

Tabell 8:5 Sociala bakgrundsfaktorer och ålder i samband med första flyttning 
från föräldrar. MCA-koejficienter. 
Grand mean= 20,73 (år) Antal Ej justerade avvi Justerade avvi Beta 

kelser kelser 
Kohort 1790/91 153 1,08 ,72 

1810/11 192 -,95 -,86 
1830 184 -,72 -,69 
1850 202 1,50 1,62 
1870 256 -,57 -,57 12*** 

Ordning i syskonskara 
Förstfödd pojke 121 1,18 1,54 

Andra pojke eller senare 295 ,98 1,00 
Förstfödd flicka 164 -1,01 -,95 

Andra flicka eller senare 407 -,65 -,80 ,12*** 
Uppväxtbyns storlek Liten 190 -,47 -,53 

by 532 ,14 ,18 
Mellanstor by 265 ,06 ,02 ,03 

Stor by 
Faderns yrke Bön 416 1,53 1,51 
der 74 -,21 -,28 
Tj änstemän/Handlare/Hantverkare 261 -,95 -1,02 

Inhyses/Arbetare 75 -1,05 -,67 
N ybyggare/Torpar e 76 -,78 -,93 

Soldater/Sjömän 85 -2,75 -2,62 17*** 
Övriga 

P> *=5%, **= 1 %, ***=0,1% R"=,06 

Av tabellen framgår att den största effekten hade ungdomarnas sociala bak
grund, vilket i viss mån följer ett likartat mönster som för sannolikheten att 
överhuvudtaget ha flyttat. Skiljelinjen gick mellan de grupper som hade jorden 

295 Om modellen prövas separat for varje kohort är tendenserna likartade. Däremot blir antalet 
individer i vaije kohort alltför litet när dessa delas in i olika kategorier vilket påverkar beräkning
en av statistiska mått med hjälp av logistisk regresion, se t ex Tabachnik (1989). 
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som utkomst och andra. Ungdomar med bondebakgrund tillhörde sålunda de 
individer som vanligtvis var äldre än andra ungdomar när de flyttade hemifrån. 
Ungdomar bland torpare och nybyggare var generellt något yngre än individer 
som hade sina ursprungsmiljöer i tjänstemanna- och hantverkarhem. De som i 
allmänhet flyttade hemifrån tidigast kom från kategorin 'övriga' och bestod 
framförallt av dem som "saknade" en far. Även ungdomar med ursprung bland 
soldater/sjömän, inhysesfolk och arbetare flyttade i relativt unga år. 

Även ungdomarnas position i hushållet påverkade utflyttningsåldern. Den först
födde pojken var den som stannade kvar längst i hemmet medan den förstfödda 
dottern flyttade tidigast. Födelseordningen bland flickor hade en "omvänd" 
betydelse jämfört med pojkar. Den senare födda dottern flyttade ut i en något 
högre ålder än sina äldre systrar. Däremot hade uppväxtbyns storlek ingen signi
fikant betydelse för i vilken ålder man flyttade vilken den däremot hade för om 
man överhuvudtaget skulle flytta. 

Man kan också iaktta en annan intressant skillnad när det gäller vilka effekter 
som de olika bakgrundsfaktorerna hade. Den 'historiska förankringen' hade 
signifikant betydelse för när man flyttade hemifrån men inte för om man över
huvudtaget flyttade. Med undantag för 1850 års kohort tenderar ungdomarna att 
flytta vid allt yngre åldrar ju längre 1800-talet framskrider. De historiska förut
sättningarna skulle därmed inte ha haft en avgörande betydelse för om man i 
Skellefteåregionen skulle flytta hemifrån eller ej, men för när man flyttade. 
Detta skulle i sin tur kunna tyda på att normer eller traditioner kring ungdomars 
utflyttning från föräldrar bland olika sociala kategorier var tämligen likartade 
under hela den undersökta perioden. Den varierande flyttningsåldern kan där
emot tyda på att förändrade sociala förutsättningar, exempelvis möjligheterna 
att finna tjänst inom den lokala arbetsmarknaden, påverkade när man skulle 
flytta. Var möjligheterna gynnsamma flyttade man relativt tidigt från föräldrar
na, medan man flyttade i relativt sett senare åldrar om möjligheterna var be
gränsade. 

Om dessa antaganden har fog för sig skulle den utveckling som flyttningsbete
endet hade under den studerade perioden sammanfattningsvis ges en tolkning i 
följande aspekter: En är att utvecklingen av regionens sociala struktur inte ge
nomgick några väsentliga förändringar, vilket fick till följd att vuxenblivandet 
strukturerades på ett likartat sätt under hela den undersökta perioden. Den andra 
är att eventuella sociala förändringar påverkade de olika sociala kategorierna av 
ungdomar på ett likartat sätt när det gällde om man överhuvudtaget skulle flytta. 
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Däremot gav sociala förändringar upphov till skillnader mellan olika sociala 
kategorier av ungdomar ifråga om när man skulle flytta. 

8.6 Traditionella utflyttningsmönster i olika sociala 
sammanhang 

Av föregående avsnitt framgick att mönstret med avseende på om man skulle 
flytta hemifrån eller ej var så pass likartat under hela den studerade tidsperioden 
att det närmast skulle kunna beskrivas som traditionellt. Följande avsnitt syftar 
till belysa de sociala sammanhang som olika sociala kategorier av ungdomar 
befann sig i när man flyttade och som kan sättas i samband med det närmast 
traditionella utflyttningsmönster som framkom ovan. Med hjälp av några en
skilda levnadsöden och den statistik som presenterats går det att få en viss upp
fattning om bakgrunden till nämnda mönster. 

Den kategori som flyttade i absolut minst utsträckning från sina föräldrar var 
förstfödda bondsöner. Däremot kunde bondsöner födda senare i syskonskaran i 
stor utsträckning räkna med att flytta från hemgården. Ibland inträffade detta i 
samband med att den äldsta sonen tog över gården efter sina föräldrar. Denne 
hade i sin tur vanligtvis etablerat en egen familj och föräldrarna kunde bo kvar 
på gården som föregångstagare. Gårdens resurser kunde förmodligen inte alltid 
bära ytterligare ett hushåll, exempelvis etablerat av yngre bröder. Alternativet 
för de yngre bröderna var då att flytta från gården om inte hemmanet kunde 
delas. En sådan flyttning kunde ske ganska sent i dennes liv. Ett exempel är Per 
Johansson, född 1830, som vid 26 års ålder flyttade från Ostvik till Storkåge. 
Hans äldre bror hade gift sig 1854 och fick sitt första barn ett par månader efter 
vigseln. Ett år senare övertog denne fadernegården där föräldrarna bodde kvar 
som föregångstagare medan Per flyttade ut påföljande år. Han hade köpt ett eget 
hemman till vilket han flyttade, gifte sig och fick sitt första barn inom loppet av 
ett år. Förmodligen hade Per planerat sin utflyttning, sparat pengar och kanske 
fatt en arvedel inlöst av sin bror, ett kapital som kom att bli grundplåten till det 
egna hemmanet. I allmänhet flyttade dock bondsöner som hade äldre bröder 
iväg hemifrån vid 22-23 års ålder, vilket skulle indikera att de tidigt var inställ
da på att söka uppehälle någon annanstans. 

Bland bonddöttrarna är mönstret något annorlunda. Dels flyttade döttrarna ut 
betydligt oftare än sönerna, men även "turordningen" mellan systrarna hade en 
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omvänd betydelse jämfört med bröder. Förstfödda döttrar var yngre när de flyt
tade än sina yngre utflyttande systrar, vilka å andra sidan flyttade ut från föräld
rarna i större utsträckning. Orsaken till detta mönster kan förmodligen relateras 
till vad man kommit fram till i andra studier, nämligen att de yngsta och fortfa
rande hemmavarande döttrarna ofta skötte omsorgen av gamla och åldersvaga 
föräldrar.296 När den "vårdbehövande" föräldern avlidit, flyttade den kvarvaran
de dottern ut tämligen omgående. Ett exempel är Amanda Persotter i Ersmark 
som flyttade hemifrån vid 29 års ålder och tog pigtjänst i Drängsmark några 
månader efter sin mors död. Sannolikt hade hon vårdat sin mor som var noterad 
som "bräcklig" och "sjuklig". Fadern levde som förgångsman på hemmanet 
som tagits över av en äldre bror till Amanda. Hennes äldre systrar hade då redan 
flyttat och gift sig. Året efter Amandas utflyttning hemifrån gifte sig hon med 
en bonde och änkling. Omsorgen om modern hade av allt att döma hållit kvar 
Amanda i hemmet till en tämligen hög utflyttningsålder. Kanske var det därför 
hon gifte sig så tätt inpå efter att hon lämnat hemmet, eftersom hennes roll som 
vårdare sannolikt hindrat henne från att verkställa några äktenskapsplaner tidi
gare. 

Man kan tänka sig att de kvinnor som vårdat sina föräldrar fick anledning att 
flytta ut för att kunna etablera ett eget hushåll när deras insatser i hemmet inte 
längre ansågs behövas av detta skäl. Av samma skäl kan man anta att de dessut
om flyttade ut i större utsträckning än flickor som var födda tidigt bland systrar
na. Att de tidigare födda bland systrarna flyttade ut i mindre utsträckning kan 
bero på att en del bland dem efter giftermålet och tillsammans med den nya 
maken tog över hennes föräldrahemman. Det finns också exempel på att döttrar 
tog över föräldrahemmet i familjer med enbart döttrar eller där förstfödde so
nen eller flera av sönerna avlidit i unga år. I något fall var dottern redan gift och 
övertog gården efter att ha levt på annan plats. I bägge fallen är det påfallande 
ofta de förstfödda döttrarna med sina makar som övertagit föräldrahemmet. 

Ungdomar med fader som var hantverkare, handlare och tjänstemän var katego
rier som i stor utsträckning flyttade hemifrån och då i relativt unga år. Detta 
gällde i synnerhet flickor med äldre systrar. Även bland pojkar hade turordning
en bland brödraskaran betydelse för om man flyttade eller stannade kvar i dessa 
hem. Bakom detta ligger förmodligen de möjligheter barnen hade att integreras i 
de näringar som försöijde hushållet. Exempel finns där fadern och de två äldsta 

296 Jmfr Hareven (1979). 
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sönerna hade måleri som hantverk, medan den tredje sonen flyttat till Stock
holm for att gå i guldsmedslära. Ett annat exempel är en handlare vars äldsta 
son och dotter är noterade som handelsbiträde respektive bodpiga medan en 
yngre son tillhör de ytterst få bland samtliga ungdomar i denna studie som note
rats som student. Det mönster som framträder här skulle tala för att de äldsta i 
brödraskaran fostrades in i faderns gebit för att efterhand ta över faderns verk
samhet. I viss mån integrerades också de äldsta döttrarna i liknande verksam
heter, medan de yngre fick se sig om efter andra möjligheter.297 

Bland de få högre tjänstemän och andra med positioner i den lokala administra
tionen som ingick i kohortema fanns ett annat mönster under senare delen av 
1800-talet, och som kan tolkas utifrån Bourdieus tankegångar om strävandet 
efter att formera släktens sociala och kulturella kapital.298 Ett exempel är den 
grosshandlardotter som vid 14 års ålder skickades iväg till Stockholm för att bo 
och antagligen lära sig "bättre manér" hos borgerskapet där.299 Ett annat exem
pel är provinsialläkarens son som vid 9 års ålder skickades till Umeå för studier 
på det högre läroverket för gossar. I bägge fallen handlar det förmodligen om ett 
föräldrainitiativ som syftade till att förbereda barnen för framtida vuxenroller 
och sociala positioner. Man avvek från de övriga sociala kategorierna genom att 
barnen ställdes utanför den direkta yrkessocialisationen knuten till faderns yrke 
som var vanlig bland andra kategorier. Möjligtvis är detta ett uttryck för den nya 
synen på barn och ungdomar som det framväxande borgerskapet sägs ha repre
senterat.300 

Bland nybyggare och torpare var det betydligt vanligare att ungdomar flyttade 
hemifrån jämfört med ungdomar uppvuxna i bondehem, men inte i samma ut
sträckning som hos ungdomar som kom från andra sociala kategorier. Skillna

297 Clark (1982) menade att kvinnor, och i viss mån deras senare familjer, integrerades i hant
verkshushållens verksamhet. Kvinnor hade därmed en ekonomisk roll och position, som därmed 
var mer jämställd mannen än i andra hushåll genom sitt deltagande i produktionen inom hushållet. 
Utvecklingen från "domestic industry" och "family industry" till "capitalistic industry" under
grävde kvinnans position genom att hon lämnades ansvarig för barn och hushåll medan mannen 
förvärvsarbetade utanför hushållets ramar. 
298 Bourdieu (1979/1984). 
299 För detta antagande talar också Ericsson (1989), och dennes studie av vilka sociala kontakter 
"the petty bourgeoisie" dvs handelsmän, hantverksmästare och affärsinnehavare hade under 1800-
talet i Härnösand, Umeå, Piteå och Haparanda. Han fann att dessa kategorier framförallt umgicks 
inom sitt "stratum" och att man strävade efter umgänge med personer ur en högre klass. Möjligt
vis kan grosshandlardotterns flyttning till Stockholm betraktas mot den bakgrunden som ett steg i 
en strategi mot ett ingifte i en högre social kategori. 
300 Se t ex Löfgren (1969). 
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derna mellan könen inom dessa kategorier är mindre än inom andra kategorier. 
Orsakerna till dessa mönster kan sannolikt sökas i att torp och nybyggen var 
tämligen små som bruksenheter och kunde inte försöija särskilt många personer. 
Detta innebar att yngre barn i en knapp försörjningssituation "pressade ut" äldre 
syskon. Flyttningsbeteendet bland torpare och nybyggare liknar i åtminstone ett 
avseende det som förekom bland bönder. Den förstfödde sonen var den som 
oftast blev kvar i hemmet och om han trots allt flyttade var han kvar längre i 
hushållet än de andra sönerna. Det hände också att nybygget eller torpet så små
ningom togs över av denne när fadern avlidit eller inte orkade bruka det längre. 
Även om inte torparna ägde sin jord, verkar det sålunda ha funnits en strävan 
och/eller tradition att behålla besittningsrätten över generationer. 

Det beskrivna mönstret är dock mindre utpräglat bland torpare och nybyggare 
vilket sannolikt berodde på att någon egendom inte kunde säkras till efterföljan
de generationer på samma sätt som kunde ske bland bönderna. För nybyggare 
var vedermödorna stora och en del nybyggen existerade inte under särskilt lång 
tid. Ett exempel är Anders Marklund som tillsammans med sin föräldrar och två 
bröder flyttade till Jöm 1834. Familjen etablerade ett nybygge i Långhals som 
upphörde två år senare när fadern dog. Sönerna var för unga att ta över nybygg
et och deras mor mäktade uppenbarligen inte med att sköta nybygget på egen 
hand med tre barn. Familjen splittrades och Anders hystes in hos olika bönder i 
församlingen, där han också skötte drängsysslor fram till dess han vid 21 års 
ålder troligtvis gav sig av till Norge.301 Förutsättningarna att stanna kvar i hem
met var sålunda annorlunda och inte lika långsiktigt förutsebara i dessa katego
rier som bland bönder och grupper där mer betydande egendomar kunde överfö
ras mellan generationer. Arvsrättsliga faktorer hade därför sannolikt en mindre 
betydelse bland torpare och nybyggare än bland de jordägande, och dess ung
domar hade mindre skäl att bli kvar i föräldrahemmet när yngre syskon var stora 
nog att ta över den äldres sysslor. 

Arvsrätten hade givetvis minst betydelse bland de kategorier som inte ägde eller 
saknade besittningsrätt till jord som inhysesfolk, arbetare, sjömän och soldater. 
Nästan samtliga ungdomar från dessa kategorier flyttade hemifrån. Det gene
rella mönstret var att äldre syskon flyttade vartefter yngre syskon föddes. Ofta 
inföll utflyttningen i 17-19 års ålder, men det hände t o m att ett par syskon 

301 Noteringarna i husförhörslängden är svåra att tyda; han skall enligt dessa ha flyttat till Norsjö 
eller Norge. Han finns inte noterad i husförhörslängder i Norsjö vilket skulle kunna innebära att 
han troligtvis flyttat till Norge. 
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flyttade samtidigt.302 Utflyttningen var oftare definitiv bland dem än bland andra 
kategorier, dvs färre återvände för ett boende med föräldrarna sedan man väl 
flyttat. Man flyttade dessutom oftare och samtidigt längre mellan olika arbetsgi
vare än andra kategorier. Flyttningsbeteendet var tämligen likartat mellan pojkar 
och flickor. Enda undantaget utgjorde pojkar som bodde i sågverksmiljöer som 
stannade kvar något längre i föräldrahemmen än andra från socialt likvärdiga 
miljöer.303 

Betydelsen av till vilken social kategori man tillhörde och den ordning i vilken 
man var född bland syskonen kunde också ha en "subtilare" betydelse för om 
och när man flyttade. Ett exempel kan anföras: Maria Lundström var bara 6 år 
gammal när hon 1856 ensam flyttade från Norrböle till Svensbyn i Piteå Lands
församling. Hon adopterades där av en äldre syster till hennes mor. Systern och 
hennes make som var hemmansägare, var barnlösa. Marias ursprungsfamilj, 
bestod förutom av föräldrarna, av tre äldre bröder, en syster samt två yngre brö
der. Modern var gravid vid tillfallet för Marias flyttning och födde ytterligare en 
son några månader efter att Maria flyttat. Familjen stannade kvar i Skellefteåre
gionen fram till 1869, då föräldrarna flyttade med de tre yngsta barnen till Sö
derhamn. 

Den intressanta frågan är varför just Maria adopterades bort och inte någon av 
de äldre eller yngre syskonen? Svaret på den frågan måste relateras till familjens 
behov och vilken förmåga barnen hade i förhållande till dessa. Orsaken till att 
Maria flyttade berodde sannolikt på att försörjningsbördan var betungande för 
familjen. Fadern var noterad som inhysesman och fattig och i familjen fanns sju 
barn. Marias äldre syster var 9 år och kunde förmodligen hjälpa modern både 
med omsorgen om de mindre barnen och med andra lättare sysslor inom hus
hållet. Hennes äldre bröder som var, 10,12 och 13 år, var så pass gamla att de 
kunde bidra till hushållet, exempelvis som vallpojkar eller andra mindre krä
vande uppgifter hos någon bonde i trakten. Hennes yngre bröder var å andra 
sidan fortfarande så pass små att de hela tiden krävde tillsyn. 

302 Det tidigare beskrivna brödraparets utflyttning med den dövstumme brodern är ett är ett exem
pel på detta. 
303 Sundin (1989) studerade bruksmiljöer i Västernorrland från mitten av 1800-talet och fann att 
unga män stannade kvar längre hos sina föräldrar än unga kvinnor eftersom de lättare kunde 
integreras i bruksnäringen. Lund (1995), delar uppfattningen om att unga män hade större möjlig
heter att stanna kvar i föräldrahemmet än de andra syskonen. 
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Maria hamnade i en sorts mellanposition, eftersom hon sannolikt var för liten 
för att vara till någon större hjälp i hushållsarbetet eller bidraga med inkomster 
samtidigt som hon var tillräckligt stor att inte kräva ständig tillsyn. Av den 
anledningen var hon förmodligen "lättare" att adoptera ur fosterföräldrarnas 
perspektiv i jämförelse med någon av de yngre barnen. På några år skulle hon 
dessutom kunna vara till hjälp i hushållet304. De bägge hushållens intressen kan 
sägas ha sammanfallit i valet av att adoptera Maria. Hennes föräldrar fick en 
mun mindre att mätta samtidigt som fosterföräldrarna fick ett "lättskött" barn. 
Det förefaller mindre rimligt att anta att Marias adoption berodde på att hon var 
flicka, och "mindre uppskattad" sett med den tidens patriarkala måttstockar och 
att föräldrarna av den anledningen behöll sönerna. Om så vore fallet borde fos
terföräldrarna snarare valt en pojke, som också kunde ha blivit den arvinge som 
sedan kunde ta över deras hemman. 

Likaväl som hushållens behov och positionen i syskonskaran kunde tvinga iväg 
barn och ungdomar kunde sådana omständigheter också förhindra en utflytt
ning. En annan Marias levnadsöde får illustrera: Hon föddes 1810 i Bergsbyn 
som tredje dotter i en skara av sju systrar. Hennes äldre systrar, två respektive 
fyra år äldre, flyttade hemifrån 1827 respektive 1828. Bägge flyttade till Umeå. 
När Maria var 20 år gammal dog modern och lämnade ett hushåll som bestod av 
fadern, som var soldat, och fyra döttrar, 20, 17,13 och 11 år gamla. För Marias 
del innebar detta att hon förmodligen fick ta över flera av de roller i hushållet 
som modern haft. Fadern verkar också ha varit borta under perioder på grund av 
sitt yrke och flickorna fick klara sig på egen hand. När fadern så småningom 
gifte om sig 1837, flyttade Maria hemifrån. Hon hade hunnit bli 27 år gammal 
vilket innebar att hon inte bara flyttade ut ur föräldrahemmet i en betydligt hög
re ålder än hennes äldre systrars, utan även i jämförelse med de flesta andra 
flickor födda i samma kohort.305 

304 För den som undrar över hur det gick för Maria kan nämnas att hon kom att leva sitt återståen
de liv i Svensbyn. Hennes fosterfar avled ett par år efter att hon flyttat in och hennes fostermor 
dog 1865, eller efter att Maria vistats nio år i detta fosterhem. Maria hade senare tjänst som piga 
hos olika bönder fram till att hon vid 18 års ålder gifte sig med en bondson. Paret hann få fyra 
söner, den sist födda i februari 1875. En vecka senare avled Maria i sviterna efter förlossningen 
av denne son 25 år gammal. 
305 Även denna Marias fortsatta livsöde är något sorgligt. Drygt 35 år gammal hamnade hon på 
Gådeå hospital för ett tillstånd som i moderna termer skulle benämnas som psykotiskt. Hon hade 
under en längre tid varit deprimerad och apatisk innan hon kom till hospitalet. Orsaken till hennes 
tillstånd beskrevs vara 'olycklig kärlek'. Hon skrevs ut efter drygt ett år, men var då inte åter
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Sammanfattningsvis kan man konstatera att första flyttningen från föräldrarna 
var en socialt differentierad nyckelövergång som i stor utsträckning strukturera
des av ungdomars sociala position och situation. Denna konstituerades i sin tur 
av kombinationen kohorttillhörighet, social kategori, kön, ordning inom syskon
skara samt uppväxtbyns storlek. Den sammanlagda "effekten" av dessa faktorer 
gav som helhet upphov till tämligen varierade flyttningsmönster både med av
seende på om och när man flyttade. Den största kontrasten i detta mönster fanns 
mellan dem som aldrig behövde flytta för att kunna etablera ett eget hushåll, 
vanligtvis de förstfödda bondsönerna, och dem som i stort sett alltid flyttade, 
exempelvis soldatdöttrarna. Huruvida man flyttade hemifrån var således relate
rat till den enskildes sociala bakgrund. Sannolikt betraktade man första flytt
ningen på skiftande sätt beroende på vilken social kategori man kom ifrån. Den 
var närmast att betrakta som föreskriven bland lönearbetande medan den för 
andra med materiellt bättre förutsättningar var förhandlingsbar eller rentav be
traktades som något negativt. I det senare fallet kan man tänka sig att en önskan 
om att flytta hemifrån av den "naturlige" arvtagaren inte sågs med särskilt blida 
ögon av föräldrarna, eftersom denne kunde vara viktig att ha hemma för deras 
försörjning när de själva inte orkade arbeta längre. 

De orsaker som hittills diskuterats har framförallt berört olika "tvingande" om
ständigheter. Man kan dock inte utesluta att även en stor andel av ungdomarna 
flyttade av egen fri vilja i syfte att bryta sig lös från föräldrar, spara ihop start
kapital och finna en partner att etablera ett eget hushåll tillsammans med. Om
ständigheter som talar för detta är exempelvis att de kategorier bland ungdo
marna som utifrån "objektiva" kriterier borde ha stannat kvar hos föräldrarna 
faktiskt flyttade. Exempel på detta är de förstfödda bondsönerna som trots allt 
flyttade iväg från föräldrahemmet. Några flyttade dock tillbaka sedan de gift 
sig, vilket skulle kunna tyda på att flyttningen hemifrån var kopplad till att finna 
en partner, som underlättades om man befann sig utanför föräldrahemmet för en 
period. 

ställd, vilket framgår från en rad sockenstämmoprotokoll där man diskuterade ersättningen till 
hennes syster för att denne tog hand om, som man uttryckte det, den "galna pigan". 
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8.7 Självständighet och föräldrakontroll - utflyttningsort 
och återvändande 

Man kan nu fråga sig om första flyttningen innebar en övergång till en själv
ständigare tillvaro och därmed även ett viktigt steg i etableringen av ett vuxet 
liv. Denna fråga skall diskuteras med utgångspunkt i två antaganden. Det första 
är att ju längre bort man flyttade från föräldrarna, desto mer minskade deras 
kontroll och inflytande över den utflyttade som uppnådde en större handlings
frihet och en självständigare social position. Samtidigt sammanföll ofta första 
flyttningen med den första tjänsten utanför föräldrahemmet vilket sannolikt 
medförde att ungdomarna också ur försöijningssynpunkt blev självständigare 
gentemot sina föräldrar.306 

Det andra antagandet utgår från Joseph Ketts ståndpunkt. Han menar att den 
definitiva flyttningen från föräldrahemmet kunde beskrivas i termer av en rela
tivt utdragen process där unga människor ibland befann sig i tjänst i andra hus
håll följt av perioder där man åter bodde hos föräldrarna.307 Detta flyttningsbe
teende, eller "sporradic homeleaving"308 som Kett kallar det, avspeglade enligt 
honom ungdomars position i bondesamhället och innebar ett stadium av 
"semiberoende" gentemot föräldrar under en period, då man successivt sökte 
finna en egen långsiktig försöijning inom någon näring, innan man slutligen 
flyttade hemifrån för gott. Följaktligen kan man anta att om ungdomarnas första 
flyttning var definitiv, dvs att de inte återvände för att bo hos föräldrarna, ut
gjorde detta inledningen på en självständig period i livet även gentemot sina 
föräldrar. 

För att inledningsvis diskutera det första antagandet om ungdomars utflytt
ningsort, så verkar denna inte ha inneburit ett omedelbart och definitivt steg bort 
från föräldrarnas omedelbara inflytande och kontroll. Den ort man flyttade till 
vid den första flyttningen hemifrån var vanligtvis belägen inom Skellefteåregio
nen (se tabell 8:6). I samtliga kohorter utgjorde de utflyttades första destination 

306 Omkring hälften av alla ungdomar fick sin första yrkesnotering i samband med den första 
flyttningen hemifrån och c:a en fjärdedel hade en yrkesnotering redan innan man flyttade. Ande
larna är likartade i samtliga kohorter och skillnaderna mellan könen är försumbar, 
307 Kett (1977). 
308 Ibid sid. 17 
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huvudsakligen byar inom regionen. Detta skulle innebära att ungdomar, trots 
utflyttningen, fanns "inom räckhåll" för föräldrarnas inflytande.309 

Tabell 8:6 Kohort, kön och utflyttningsort i samband med första flyttning från 
föräldrar bland ogifta utflyttade före 25 års ålder. 

1790/1791 1810/1811 1830 1850 1870 

Män Kvin
nor 

Män Kvin
nor 

Män Kvin
nor 

Män Kvin
nor 

Män Kvin
nor 

Inom regionen* 87 87 86 90 83 85 75 76 62 75 
Grann
församlingar** 

6 6 6 6 11 10 16 9 7 11 

Övriga Sverige 7 6 7 4 6 5 7 11 13 13 
Utomlands - 1 1 - - - 2 5 19 1 
Okänd ort*** Siili!!! 1 - - - ~ - - - -

n= 60 80 80 101 70 99 57 122 95 144 
* Skellefteå landsförsamling samt Byske och Ytterstfors församlingar. 
** Piteå landsförsamling, Piteå stadsförsamling, Jörn, Norsjö, Burträsk och Lövånger. 
*** Flyttning från Skellefteåregionen med okänd destination. 

Även om flyttningar till närbelägna orter dominerade, var det förmodligen ett 
ganska stort steg att ta för en del ungdomar att lämna föräldrahemmet. Regionen 
var vidsträckt och är än idag, liksom många andra norrlandskommuner, stor till 
ytan.310 Att flytta från sin hemby under 1700- och 1800-talen innebar, att man 
ibland fick lägga flera mil mellan föräldrahemmet och den plats dit man flyttade 
även om byn var en av de närmast belägna. När exempelvis 22-årige Johan 
Olofsson från Falmark lämnade föräldrahemmet första gången och flyttade till 
Åbyn år 1813 för drängtjänst, hade han drygt 5 mil att tilldrygalägga 

309 1 och med att ungdomarna fanns kvar inom regionen var sannolikheten stor att man åtminstone 
träffade sina föräldrar i samband med kyrkhelger. Dessutom är det troligt att föräldrar lättare 
kunde hålla sig informerade om sina barn genom andra personer, som antingen träffat eller hört 
något om dem. 
310 Regionens geografiska storlek far vissa konsekvenser när man exempelvis skall försöka jämfö
ra den geografiska rörligheten mellan olika områden i Sverige. Medan man i delar av södra Sve
rige rört sig över flera församlingar kunde man i övre Norrland fortfarande ha befunnit sig inom 
en och samma församling. Exempelvis konstaterar Lund (1996) som undersökt Hög och Kävlinge 
församlingar, att endast 25 % av tjänstefolket kom från den församling där de hade tjänst. Resten 
kom antingen från en grannförsamling eller från områden inom ett avstånd på endast 17 km. Inom 
denna radie fanns i denna region omkring 50 andra församlingar! Flyttning inom en och samma 
församling far således olika dimensioner beroende på vilken församling som studeras. Av den 
anledningen är det problematiskt att avgöra om ungdomar i Skellefteå var mer eller mindre geo
grafiskt mobila än i andra delar av Sverige ens om man utgår från den administrativt minsta en
heten. 
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"fågelvägen". Med tanke på den tidens kommunikationer, antingen till fots eller 
med hästskjuts, innebar ofta flyttningen ett ganska definitivt brott i kontinuite
ten när det gällde samvaron med föräldrarna. Johan Olofsson är dock inte sär
skilt representativ för flyttningsmönstret inom församlingen. Vanligtvis flyttade 
man från mindre byar till närmaste större.311 

I de senare 1800-talskohorterna ökar dock de andelar som flyttat utanför regio
nen, antingen till grannförsamlingar, till övriga Sverige eller tom utomlands. 
De som flyttade utomlands var framförallt unga män födda 1870 som vid slutet 
av 1880-talet och böljan på 1890-talet emigrerade till Nordamerika.312 Att ut-
flyttningsdestinationen förändrades över tid avspeglar de omvälvningar som 
ägde rum i Sverige under senare delen av 1800-talet. Detta framgår om man 
närmare betraktar födda 1850 och 1870 som flyttade ut från regionen. Man gav 
sig oftare av till orter med industrier, som exempelvis till sågverk och järnbruk. 
I de äldre kohorterna var sådana destinationsorter sällsynta eftersom industriell 
utveckling fortfarande var i sin linda i andra delar av landet. Istället hamnade 
man vanligtvis i tjänst hos någon bonde. Att ungdomar i de två senare kohorter
na i stor utsträckning flyttade utanför Skellefteåregionen i samband med den 
första flyttningen från föräldrarna, innebar i sin tur att fler ungdomar än tidigare 
sannolikt upplevde en tydlig brytning med föräldrarna och deras direkta infly
tande. 

Valet av utflyttningsort var emellertid inte alltid så slumpmässigt som det vid 
första anblicken kunde verka, vare sig man flyttade till en bruksmiljö eller till 
någon bondgård utanför regionen. När exempelvis Maria Östensdotter var 19 år 
och flyttade till Ljungå såg och gods, beläget i Hällesjö socken i Jämtland, fanns 
redan en äldre bror på plats. Ett relativt stort antal sågarbetare, pigor och dräng
ar hade Ijänst på godset, varav flera kom från Skellefteåregionen. Inspektorn på 
godset, Lars Flygt, var själv bördig från Skellefteå vilket sannolikt förklarar 
varför han anställde folk från den trakten. Efter fyra år på detta bruk flyttade 
Maria emellertid vidare och kom 1874 till Sundsvall. Efter åtta år i Sundsvall 
flyttade hon dock åter till Ljungå, varifrån hennes äldre bror dock hade avflyttat. 
Där fanns nu istället hennes far och yngre bror på plats som båda flyttat från 

311 Lund (1996) sid 12, framhåller att: " Thus, local studies of migration in the countryside in the 
preindustriai Sweden show that there was extensive short-range migration, which was dominated 
by younger single persons". 
312 Av de 18 män som flyttade utomlands åkte 14 till Nordamerika enligt husförhörs och flytt
ningslängder. 

167 



Skellefteå och anställts vid godset. Hennes mor hade några år tidigare avlidit i 
Skellefteå. Vid ett annat bruk, Karlsviks järnbruk i Luleå, fanns i perioder flera 
personer med rötter i Skellefteå. En del var släkt och andra kom från samma by, 
exempelvis från Byske, där de tidigare arbetat vid Ytterstfors bruk. 

Liknande förhållanden med släkt eller folk bördiga från samma by men boende 
på en annan ort än hemorten förekom också när man flyttade till någon bond
gård för tjänst. Helena Marklund hade redan en äldre bror på plats hos bonden 
Johan Jonsson i Kopparnäs, som hörde till Piteå Landsförsamling, när hon flyt
tade dit 1833. Förutom brodern var ytterligare en dräng från Skellefteå samt en 
piga från trakten i tjänst hos bonden. En tid senare flyttade också en bror till 
drängen till gården med vilken Helena gifte sig 1835. Helenas bror gifte sig med 
nämnda piga från trakten. Även Matilda Nilsdotter hade en bror på plats när hon 
1868 som 18-åring flyttade till Unbyn, beläget i Överluleå församling. Ytterli
gare två yngre personer, 19 respektive 23 år gamla, som fanns bland tjänstefol
ket kom från Skellefteå. 

Antagligen förmedlades många arbeten genom sociala nätverk bestående av 
släktingar eller bekanta från samma by.313 En skötsam arbetare, dräng eller piga 
kunde förmodligen rekommendera sin arbetsgivare att anställa unga personer de 
kände och denne fick i sin tur folk "av god frejd". Förfaringsättet gav på detta 
sätt ömsesidiga fördelar, och alltför stränga eller snåla husbönder kunde inte 
räkna med samma kontinuitet med avseende på tjänstefolkets bakgrund som 
andra, mer humana husbönder. Ytterligare en aspekt är att detta sannolikt också 
var ett uttryck för att släkt och vänner ville skydda "sina" ungdomar, kanske 
särskilt unga flickor, från ogina husbönders övergrepp. Mitterauer menar dess
utom att "husbonderättsligt beroende kunde bli en grund för sexuell exploate
ring"314, dvs att husbönder genom sin överordnade position kunde tilltvinga sig 
tjänster som låg långt bortom deras rättigheter. Möjligtvis var flickors sexuella 
utsatthet en orsak till att äldre bröder fanns i flickornas närhet i de exempel som 
nämnts. Deras roll skulle i sådana fall kunna vara den förelöpare som bedömde 
husbondens "karaktär" och skulle senare fungera som beskyddare av systern. 
Kanske var han också föräldrarnas förlängda arm som skulle övervaka systerns 

313 Se t ex Hareven (1993). Nyman-Kurkiala (1991) visar utifrån ett diffusionsteoretiskt perspek
tiv på en sorts modern motsvarighet till dettabland unga finnar som flyttat till en bruksmiljö i 
Sverige. De inflyttade var antingen släkt eller bekanta och man hade rekommenderat varandra hos 
arbetsgivare och ordnat med ankomsten för nyanlända, bl a genom att skaffa bostad. 
314 Mitterauer (1988) sid 128. 

168 



frihet eftersom hon inte längre stod under deras direkta kontroll. Av samma 
anledningar skickades flickor oftare till släktingar eller gudföräldrar och var 
oftare i tjänst närmare hemmet än pojkar, enligt Mitterauer.315 Motsvarande 
hänsynstagande verkar också ha existerat i Skellefteåregionen, eftersom flickor, 
som var yngre än 20 år vid första flyttningen från föräldrar, flyttade inom regio
nen i större utsträckning än pojkar i motsvarande ålder. 

Sammanfattningsvis innebar ungdomars långväga flyttningar från föräldrarna 
inte alltid en definitiv punkt för den kontroll och det inflytande som föräldrar 
kunde tänkas ha. Via sociala nätverk upprätthölls många gånger kontakter med 
den utflyttade sonen eller dottern, vilket innebar att dennes 'väl och ve' i viss 
mån var övervakad. Antagligen syftade dessa nätverk till att skydda den utflyt
tade men var också att betrakta som en kontroll att denne skötte sina åtaganden 
och plikter, exempelvis att skicka en viss del av sin lön till föräldrahemmet eller 
till att begränsa riskerna för att den utflyttade skulle hemfalla till "liderligt le
verne", som senare kunde bli föräldrarnas problem att hantera. 

Övergår man till att studera den andra aspekten, som handlade om ifall första 
flyttningen var definitiv eller om avskiljandet från föräldrarna var successivt, 
finns mönster som stöder tanken om att ett "sporadic homeleaving" existerade 
även i Skellefteåregionen. Det var dock inte ett enhetligt och dominerande 
mönster utan många lämnade ett boende med föräldrarna för gott redan vid den 
första utflyttningen (se tabell 8:7). 

Tabell 8:7 Andelen ogifta förstagångsflyttare som återvänt till ett boende med 
föråldrar före 25 års ålder,316 

1790/1791 1810/1811 1830 1850 1870 

Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor 
Flyttat ut 
och återvänt 

39 38 59 56 54 57 40 45 28 40 

Flyttat ut 
och ej åter
vänt 

62 62 41 44 46 43 60 55 72 60 

n= 52 68 76 94 67 89 50 106 76 128 

315 Gillis (1981) och Kett (1977) framför liknande synpunkter. 
316 Dessa omfattar ungdomar som flyttat ut före 25 års ålder men därefter återvänt till ett boende 
med sina föräldrar. De allra flesta flyttade senare återigen från föräldrarna. 
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Mönstret varierar dock över tid. 1 1790/91 år kohort är det mindre vanligt att 
man återvänt till föräldrarna vilket kan tänkas bero på de tidigare diskuterade 
speciella historiska förhållandena med krigstillstånd. Studerar man utvecklingen 
under 1800-talet finns emellertid en tydlig tendens att det blev mindre vanligt 
att flytta tillbaka till föräldrarna sedan man väl flyttat ut. Detta skulle således 
innebära att, vartefter som 1800-talet framskred, skulle den första flyttningen 
allt oftare ha inneburit en övergång till en självständig position i förhållande till 
sina föräldrar. 

Med undantag för 1870-års kohort är skillnaderna mellan könen tämligen mar
ginell.317 Skillnaden i denna kohort beror framförallt på att andelen män som 
emigrerade till Nordamerika inte flyttade tillbaka i någon nämnvärd utsträck
ning.318 Även om andra sociala bakgrundsfaktorer som social kategori, upp-
växtby och ordning i syskonskara förs in i analysen ger dessa inga signifikanta 
effekter. Detta innebär att de större andelarna bland de studerade som represen
terar de ungdomar vars första flyttningen också var en definitiv utflyttning från 
föräldrarna omfattade alla kategorier av ungdomar. Denna utveckling talar i sin 
tur för att sociala förändringar ägt rum, som fått till följd att första flyttningen 
som nyckelövergång ändrade karaktär och betydelse, från att ha varit ett led i att 
successivt etablera sig i något yrke och kanske bidraga till föräldrahushållets 
inkomster och till att allt oftare bli en definitiv brytning med ett föräldraberoen-
de. Denna tolkning skulle i så fall innefatta både de ungdomar som flyttade 
inom regionen och de som flyttade ut under senare delen av 1800-talet (se tabell 
8:8), eftersom andelarna som inte återvände är större i de bägge senaste kohor
terna jämfört med de två föregående. 

Tabell 8:8 Utflyttningsdestination och andelen bland ogifta förstagångsflyttare 
som ej återvänt till ett boende medföräldrar före 25 års ålder?19 

1790/1791 1810/1811 1830 1850 1870 
Inom regionen ej 
återvänt 66 40 42 50 62 
Ut ur regionen ej 
återvänt 

35 57 54 74 69 

Antal 74 72 70 88 131 

317 En del av kvinnornas återflyttande är också kopplat till giftermålet. En vanligt förekommande 
sed var att återvända till hembyn för att gifta sig och sedan åter flytta ut. Se t ex Bringeus (1976). 
318 Det kanske är mer överraskande att någon överhuvudtaget återvände, vilket faktiskt var fallet 
med en av de utflyttade pojkarna. 
319 Dessa omfattar ungdomar som innan 25 års ålder flyttat ut och återvänt till ett boende med sina 
föräldrar. De allra flesta flyttade senare återigen från föräldrarna. 
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Det allt mer frekventa definitiva avskiljandet från föräldrarna i samband med 
den första flyttningen i Skellefteåregionen väcker frågan om vad detta får för 
följder för ungdomar. Hade exempelvis framväxten den moderna ungdomen 
uteslutande urbana rötter? Historikern Barbara Hanawalt menar att en modern 
ungdomstid egentligen växte fram först i samband med den industriella revolu
tionen under 1800-talet, när allt fler ungdomar hade möjlighet att bli ekono
miskt självständiga gentemot sina föräldrar. I det traditionella Europa var för-
äldrakontrollen stark på grund av deras "ekonomiska" kontroll över "sina" ung
domar. Ungdomarna hade då att underordna sig föräldrarnas villkor för att klara 
livets materiella nödtorft. Detta innebar bl a att giftermål arrangerades av föräld
rar i ett primärt ekonomiskt syfte: 

"However they arranged these marriages, they controlled whom the young pe
ople married and when they married. A youth, male or female who wanted part 
of the family wealth would be constrained to go along with the plans. Only the 
very poor or the very foolish fell outside the adult-arranged track to exit from 
adolescence. The real revolution for defining adolescence came as parents and 
adults in general no longer controlled access to economic independence and all 
that went with it".320 

Möjligtvis kan man relatera utvecklingen mot slutet av 1800-talet i Skellefteå-
regionen till dessa ekonomiska aspekter. Man kan tänka sig att den allt vanliga
re definitiva utflyttningen speglar det faktum att ungdomar allt oftare då blev 
ekonomiskt självständiga gentemot sina föräldrar. Utflyttningsmönstret liknar i 
själva verket moderna former i och med att ungdomar numera allt som oftast 
flyttar hemifrån för gott i samband med den första flyttningen och i samband 
med att de fått ett arbete.321 

Om föräldrakontrollen minskade borde också handlingsutrymmet ha ökat för 
ungdomar mot slutet av 1800-talet.322 Utflyttningen från föräldrarna innebar 
samtidigt att man som ung ofta hamnade i sammanhang där annat tjänstefolk 
eller andra arbetare ofta befann sig i samma ålder och av olika kön. Man kom 

320 Hanawalt (1992), sid 346. 
321 Modell mfl (1976). 
322 Något som talar for en minskad social kontroll under slutet av 1800-talet är den ökade andelen 
"oäkta bam" i Skellefteå-regionen bland d e geografiskt mest mobila grupperna, se kapitel 9. En 
annan indikation finns i referensmaterialet bestående av straffade Skelleftebor. Andelen 
"ungdomsbrottslingar" (15-25 år) ökade från 27 % mellan 1800- 1860 till 57 % mellan 1861-
1894. 
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att orientera sig mot personer som befann sig under liknande livsvillkor och 
bildade på så vis en "ungdomlig" gemenskap. Det är inte heller osannolikt att 
ungdomar även i allt större utsträckning särskilde sig från andra kategorier som 
"konsumenter". De allra flesta innehade tjänst eller positioner som i allt högre 
grad avlönades med reda pengar istället för med naturaförmåner. Unga männi
skor fick samtidigt allt större utrymme att själva bestämma över sina utgifter 
och en del spenderades även på olika nöjen som dans, konditoribesök och klä
der,323 dvs beteenden som av den sociala omgivningen kanske tolkats som spe
cifikt ungdomliga. 

Befolkningsutvecklingen inom regionen innebar även att andelen "ungdomar" 
av den totala befolkningen mellan 15 och 29 år ökade från c:a 25 procent 1770 
till nära 35 procent 1870.1 antal räknat motsvarar dessa andelar ca 1000 re
spektive 6000 personer. Ett allt vanligare inslag i den sociala miljön kom där
med att bestå av unga, ogifta och ekonomiskt relativt självständiga människor 
som inte stod under föräldrarnas direkta överinseende. Sammantaget kan detta 
ha inneburit att en ungdomstid blev påtaglig på ett något annorlunda sätt än 
tidigare i och med att den efterhand blev alltmer tydligt avgränsad från såväl 
barndomen som vuxenvärlden. 

Man bör dock i detta sammanhang poängtera att konturerna till en modern ung
domstid inte uteslutande växte fram i industrialiserade och urbaniserade miljöer. 
Även den agrara ungdomen utvecklade en alltmer självständig social position 
gentemot föräldrarna, något som i sig skulle kunnat ge upphov till diverse gene
rationskonflikter, med andra ord konflikter som på samma sätt som tillskrivits 
den "urbaniserade" ungdomen vid sekelskiftet, kom att handla om ungdomsge
nerationens beteenden (se kapitel 1). Dessutom flyttade fler unga människor än 
tidigare till de städer som fanns vid slutet av 1800-talet och blev därmed en del 
av stadens ungdomar. Detta skulle i sin tur betyda att den självständighet som 
till att bölja med växt fram i en agrar miljö inte sällan kom att uttryckas i en 
urban sådan och av ungdomar med sina rötter bland sociala kategorier som var 
löst förankrade på landsbygden. Den moderna ungdomstiden, vanligtvis repre
senterad av stadsungdomen, skulle på detta sätt åtminstone delvis ha haft sitt 
ursprung i det agrara samhället, ett ursprung som både av sin samtid som av 

323 1 Vleugel (1905/1927) och Marklund (1927) beskrivs i essäer ungdomars nöjen och konsum
tion i Kyrkstaden i Skellefteå vid sekelskiftet och under 1900-talets första decennium. 
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senare uttolkare, ofta betraktats som ett uteslutande urbaniserat och industriali
serat fenomen.324 

8.8 Sammanfattande diskussion 

Första flyttningen hemifrån, som nyckelövergång betraktat, hade inte den gene
rella karaktär som första nattvarden hade. En relativt stor andel ungdomar bodde 
kvar med sina föräldrar vilket för dem medförde att första flyttningen hemifrån 
inte kom att utgöra någon nyckelövergång. De stod således under föräldrarnas 
inflytande så länge som dessa var vid liv.325 Detta gällde i synnerhet männen, ett 
förhållande som dessutom blev allt vanligare mot slutet av 1800-talet. Det om
vända utfallet kan sägas gälla kvinnor. De flyttade hemifrån i större utsträckning 
än männen ett förhållande som dessutom blev alltmer accentuerat mot slutet av 
1800-talet då man dessutom flyttade i allt yngre åldrar. I jämförelse med män
nen skulle därmed första flyttningen allt oftare ha utgjort ett viktigt steg mot ett 
vuxet liv, som dessutom inföll vid allt tidigare skede i livet. Förutom skillna
derna i dessa avseenden mellan män och kvinnor förekom tämligen stora olik
heter om man jämför ungdomar med rötter i skilda sociala kategorier. Ungdo
mar ur de kategorier som inte ägde eller disponerade sin jord flyttade ut i betyd
ligt större utsträckning än exempelvis ungdomar bland bönder, nybyggare och 
torpare. Detta mönster förändrades inte i någon nämnvärd utsträckning under 
den studerade tidsperioden och kan närmast betraktas som ett "traditionellt" 
utflyttningsmönster. 

324 Möjligtvis finns här vissa likheter med den kritik som riktats mot en modern ungdoms- och 
ungdomskulturforskning där den ensidiga inriktningen på olika ungdomliga kulturer i storstads
miljö varit utgångspunkt för det som konstituerade en modem eller till och med postmodern 
ungdom. Kritiken bestod framförallt i att ungdomar på landsorten samt "konventionella" ungdo
mars vardag och livsstil inte blev representerade. Landsorten kom att symbolisera det traditionella 
levnadssättet medan storstaden stod för nya och föränderliga livsformer. Se exempelvis Jakobsson 
& Waara (1992), Löfgren (1991) 
325 Man kan diskutera den grad av självständigt och därmed vuxet liv som dessa män kom att leva 
så länge som föräldrarna var vid liv. Eftersom det i dessa fall ofta rörde sig om bondsöner är 
möjligtvis övertagandet av hemmanet eller inträdet i ett eget yrke en viktig indikation på en själv
ständigare position gentemot föräldrarna. Bland män som inte flyttat hemifrån och inte gift sig 
eller fått barn (totalt 39) var medelåldern 25 år i samband med den första yrkesnoteringen. Bland 
män som aldrig flyttade hemifrån men som gifte sig och fick bam (totalt 142) är motsvarande 
ålder 27 år. I flera fall sammanfaller åldern med övertagandet av föräldragården, eller åtminstone 
en avvittrad del av hemmanet. 
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Däremot fanns en variation över tid med avseende på i vilka åldrar man flyttade 
ut. Man blev allt yngre i samband med den första flyttningen mot slutet av 
1800-talet, men denna utflyttning ägde samtidigt rum vid samma ålder för en 
allt större andel av de utflyttade. Både materiella förutsättningar och förändrade 
sociala normer kring att flytta kan ha bidragit till denna utveckling. Även om 
man allt oftare flyttade ut i likartade åldrar fanns inom kohorterna trots allt en 
variation i utflyttningsålder mellan olika sociala kategorier av ungdomar. Olik
heterna följde i stort sett samma mönster som kunde sättas i samband med vilka 
som flyttade ut, ungdomar i de kategorier som var minst förankrade i den agra
ra näringen var också de yngsta när de flyttade från föräldrarna. Slutligen tycks 
det vara så att flyttningsbeteenden i olika kohorter i stor utsträckning påverka
des av olika tillfälliga och samtidigt speciella historiska omständigheter som 
krig och nödår. Den första flyttningen kom dessutom att få en delvis annorlunda 
karaktär mot slutet av 1800-talet, från att ofta ha varit ett led i en kedja av in-
och utflyttningar till och från föräldrahemmet, till att efterhand och i allt större 
utsträckning, ha utgjort en definitiv utflyttning. Detta skulle innebära att man 
vid allt yngre åldrar bröt upp från ett föräldraberoende och tidigare än förut 
etablerade en självständig social position. 

Den sammantagna bilden av första flyttningen är att den utgjorde en socialt 
differentierad övergång. För vissa grupper saknade den betydelse för etableran
det av ett vuxet liv. För andra grupper var den ett nödvändigt steg på vägen mot 
att skapa sig ett självständigt liv, att gifta sig och bilda eget hushåll. Denna soci
ala differentiering antyder också att normer kring ungdomars flyttning sannolikt 
varierade beroende på den enskildes sociala position och situation. I vissa sam
manhang var förmodligen utflyttningen något tämligen självklart medan den i 
andra sammanhang skapade olika konflikter. 
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9. Från ungdom till vuxet liv 

Nattvarden och flyttningen hemifrån har här betraktats som de första viktiga 
stegen mot att etablera ett vuxet liv. Att gifta sig och skaffa egna barn var där
emot steg som definitivt markerade ungdomstidens avslutning och inträdet i 
vuxenlivet. Avsikten med detta kapitel är att belysa vilka som omfattades av 
dessa nyckelövergångar samt vid vilka åldrar detta inträffade bland ungdomar 
ur olika sociala kategorier. 

Hur passar Skellefteåregionen in i det västeuropeiska giftermålsmönster som 
också skulle ha omfattat de skandinaviska länderna? Ett delsyfte med kapitlet är 
även att pröva om detta mönster kan fungera som utgångspunkt för att ge en 
generell bild av hur ungdomar kom att inträda i vuxenlivet. Som tidigare nämnts 
förespråkas i modellen en viss ordning och vissa tidpunkter för de olika nyckel
övergångarna: Först flyttade man hemifrån för tjänst i annat hushåll innan kvin
nor vanligtvis gifte sig från 23 års ålder och män från 26 år. Ett annat delsyfte är 
att ta upp en aspekt som endast berördes i korthet i kapitel 7, nämligen att alla 
som fick barn inte var gifta, utan vigseln ägde ibland rum först efter barnets 
födelse. För några uteblev giftermålet bland dem som fatt barn vilket innebar att 
föräldraskapet kom att markera inledningen på en vuxenroll. Andra förblev 
både ogifta och barnlösa i hela sitt liv. Tanken är att förekomsten av föräkten-
skaplig konception, föräktenskapliga barn och s k oäkta barn skall ge inblickar i 
några av de normativa inslag som omgärdade vuxenblivandet. Även det sätt på 
vilket dessa normer förändrades över tid kommer att beaktas. 

9.1 Giftermålsmönster 

Betraktar man andelenbland studerade individer326 som överhuvudtaget gifte sig 
framträder några intressanta mönster som är historiskt konsistenta men samti
digt föränderliga. Ett är att kvinnor i samtliga kohorter i större utsträckning 
ingick äktenskap vid något tillfälle under sitt liv än män (se diagram nedan). 
Detta skulle innebära att kvinnor oftare konstituerade en vuxenroll med den 
äktenskapliga statusen som ett viktigt inslag. Möjligtvis skulle detta peka mot 

326 Avser de individer som blev minst 15 år gamla. 
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att äktenskapet var en nyckelövergång var av större betydelse för kvinnor än för 
män. 

Diagram 9:1 

Kohort, kön och andel vigda. Procent. 

90% -

80% -

50% . 

40% . 

30% -

20% -

Män 
1770 

Kvinnor 
1770 

Män 
1790 

Kvinnor 
1790 

Män 
1810 

Kvinnor 
1810 

Män 
1830 

Kvinnor 
1830 

Män 
1850 

Kvinnor Män Kvinnor 
1850 1870 1870 

• Ej gift 
B Gift 

Om man närmare studerar kohortmaterialet tycks en del av förklaringen till att 
män inte ingick äktenskap i samma utsträckning som kvinnor bero på två om
ständigheter. Den första är att en större andel bland männen än bland kvinnorna 
avled i 15-30 års ålder innan man gift sig vilket skulle inneburit att dessa inte 
"hann med" att ingå äktenskap under sin livstid.327 Den andra är att kvinnor 
oftare än män gifte sig utsocknes, antingen med någon man som flyttat in i regi
onen eller att de gifte sig efter att själva ha flyttat ut till någon annan socken. 

Sannolikt fanns också andra orsaker till att kvinnorna i allmänhet gifte sig i 
större utsträckning och vid yngre åldrar än män (se diagram 9:2 och 9:3). Dessa 
orsaker låter sig inte direkt påvisas i det datamaterial som tillämpats i denna 
studie men kan sannolikt härledas ur bondesamhällets sociala struktur. En orsak 
kan relateras till kvinnornas sociala position. Att vara omyndig, och systema

327 Bland männen avled 28 procent av de ogifta i åldrarna 15-30 år. Motsvarande andel bland 
kvinnorna var 19 procent. Om andelen vigda enbart beräknas utifrån individer som blev minst 30 
år och äldre, minskar skillnaderna mellan män och kvinnor i samtliga kohorter med omkring 
hälften där de sistnämnda gifter sig i större utsträckning. 
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tiskt sämre lottad vid exempelvis arvsskiften328 innebar att ensamstående kvin
nor generellt sett befann sig i en mer utsatt social situation än män. Pigtjänst 
betraktades dessutom ofta som ett genomgångsyrke innan man gifte sig och 
bildade eget hushåll. Ensamstående kvinnor som förblev ogifta var i större ut
sträckning beroende av sin husbonde, en relation vars sociala karaktär sannolikt 
ofta var tämligen instrumenteil då den begränsades till arbete och plikter som 
kvinnorna förväntades genomföra. De kunde riskera att bli föremål för en god
tycklig behandling från husbönder som de var tvungna att ha tjänst hos. Andra 
sociala skyddsnät utöver familj, släkt och hushåll var i det närmaste obefintliga, 
vilket innebar att ogifta kvinnor med begränsade sociala nätverk och svaga so
ciala band kunde antas ha varit mer sårbara i bondesamhället än gifta kvinnor 
och män i allmänhet. En gift kvinna hade däremot viktiga funktioner att sköta 
inom hushållet och samtidigt, åtminstone ett visst inflytande samt högre status 
och en tryggare social situation än den ogifta kvinnan. Hon var också bättre 
gynnad vid exempelvis sin makes död jämfört med om hennes far avlidit. För 
kvinnor skulle sålunda äktenskapet i större utsträckning än för männen ha ut
gjort en välfardsgaranti 

Även om könsskillnaderna består under hela den undersökta perioden minskar 
andelen som gifte sig både bland män och kvinnor i de två senaste kohortema. 
Den minskande giftermålsfrekvensen är inte unik för Skellefteåregionen utan 
var något som präglade hela riket under i stort sett hela 1800-talet, särskilt under 
de tre sista decennierna.329 Nedgången i giftermålsfrekvensen hade även vissa 
sociala mönster. Den inleddes bland kvinnor inom de högre sociala skikten, dvs 
bland kategorier som motsvarade borgare, adel och tjänstemän. Inom adeln och 
bland självägande bönder var giftermålsfrekvensen oförändrat hög, medan den 
sjönk bland olika kategorier av jordlösa på landsbygden, exempelvis bland in-
hysesfolk och lantarbetare samt bland olika kategorier av industriarbetare.330 

Trots att Skellefteåregionen hade en mer egalitär social struktur än den som 
fanns i södra Sverige, exempelvis genom frånvaron av adel, verkar en liknande 
utveckling också ha ägt rum där med ett relativt tydligt socialt mönster när det 
gäller giftermålsfrekvens. Detta illustreras i tabellen 9:lnedan: 

328 En son ärvde exempelvis fram till 1845 dubbelt så stor del av arvegodset som en dotter. Se t ex 
Kälvemark (1982b). 
329 Hofsten & Lundström (1970). 
330 Se tex Carlsson (1977) och Kälvemark (1982a) 
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Tabell 9:1 Sannolikhet att överhuvudtaget ha gift sig.331 

Log odds Std error Exp (B) 
Kohort -,1478*** ,0363 ,8669 
Paritet (ordning bland syskon av 
samma kön): 

Förstfödd pojke refgr 
Andra pojke eller senare ,0903 ,1704 1,095 

Första flicka ,5166** ,2064 1,676 
Andra flicka eller senare ,5775*** ,1733 1,782 

Uppväxtbyns storlek ,0264 ,0893 1,027 
Social kategori (faderns yrke i samband 
med IP:s födelse). 

Bönder refgr 
Tjänstemän/Handlare/Hantverkare - 7374*** ,2235 ,4784 

Inhyses/arbetare -'4531*** ,1458 ,6356 
Nybyggare/Torpare -,2797 ,2412 ,7560 

Soldater/Sjömän -,3751** ,2149 ,6872 
Övriga/Okänd -,3456* ,2203 ,7085 

Konstant 1,391 
R2 0,03 

Antal 1456 
P> *=5%, **= 1 %, ***=0,1% 

Förutom de redan diskuterade skillnaderna mellan män och kvinnor samt mellan 
de olika kohorterna framgår av tabellen att ungdomarnas sociala bakgrund var 
av betydelse för sannolikheten att gifta sig. Det blev mindre troligt att ungdo
mar, särskilt pojkar som hade sina rötter i de sociala kategorier som varken ägde 
eller arrenderade jord, gifte sig. Däremot gifte sig ungdomar med bondebak
grund i ungefar lika stor utsträckning som tidigare. 

Orsakerna bakom uteblivet äktenskap är givetvis flera och förändras över tid. 
Historikern Ann-Sofie Kälvemark, som studerat giftermålsfrekvensen under 
1800- och 1900-talen, har diskuterat några möjliga orsaker.332 En orsak är 
kopplingen mellan en demografisk och ekonomisk utveckling. I och med 1800-
talets kraftiga befolkningsökning blev antalet självägande bönder visserligen 
efterhand större men deras andel av befolkningen minskade. Samtidigt fyr-
dubblades den jordlösa agrarbefolkningen, vilket i sin tur innebar att även äk
tenskapsfrekvensen också sjönk för riket som helhet, eftersom man gifte sig i 

3311 beräkningarna som redovisas i tabellen har ogifta personer som avlidit före 30 års ålder ute
slutits. Bakgrunden till detta är att den höga dödligheten, särskilt bland unga män i 1850-års 
kohort, annars skulle ge en skev bild när det gäller sannolikheten att ingå äktenskap. 
332 Kälvemark (1982a) 
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mindre utsträckning i denna kategori. Orsaken till detta var enligt Kälvemark 
framförallt ekonomisk. I en traditionell bondehushållning var det nödvändigt att 
gifta sig för att hålla och driva ett hemman. Såväl mannen som kvinnan hade 
viktiga funktioner i ett bondehushåll och arbetet med en gård krävde bägges 
insatser för att trygga hushållets försörjning. Dessutom var gården en långsiktig 
investering, vars värde man strävade efter att bibehålla över generationer. Den 
jordlösa landsbygdsbefolkningen var däremot lönearbetare med få eller inga 
tillgångar som skulle säkras eller föras vidare till nästa generation, vilket i detta 
perspektiv innebar att de saknade ett viktigt ekonomiskt incitament för att gifta 
sig. I stället var det lättare för dessa grupper att upprätthålla en någorlunda rim
lig levnadsnivå genom att inte gifta sig. Man skulle ha gjort en välfärdsförlust 
eftersom äktenskap och barnalstring medförde att kvinnans bidrag till hushålls
kassan reducerades samtidigt som mannens lön många gånger inte räckte till för 
att försöija hushållet. 

När det gäller könsskillnader menar Kälvemark att kvinnornas sociala situation 
efterhand förändrades i några viktiga avseenden, vilket också påverkade äkten
skapsfrekvensen. Dels gällde detta juridiskt genom att en ogift kvinna från och 
med 1858 kunde bli myndig vid 25 års ålder, men hängde också samman med 
att utbildnings- och försöijningsmöjligheterna under senare delen av 1800-talet 
generellt blev bättre. Högre utbildning, exempelvis lärarseminarium för kvin
nor, växte fram och industrialiseringen skapade en rad olika kvinnliga arbeten. 
Detta innebar att kvinnor lättare än tidigare kunde etablera sig som ekonomiskt 
självständiga och behövde därmed inte gifta sig av försöijningsskäl. Detta 
skulle kunna betyda att frågan om man skulle ingå ett äktenskap eller ej och 
vilket val av partner man gjorde allt oftare kom att utgå från individuella prefe
renser. 

Bland unga män i olika högre sociala kategorier, exempelvis bland statstjänste
män i lägre positioner, yngre officerare och präster etc, menar Kälvemark att: 
"the only way to keeping up a suitable standards of living, was not to marry".333  

För dessa grupper kostade äktenskapet för mycket, åtminstone fram tills dess 
man nått en position som garanterade inkomster som gjorde det möjligt att eta
blera ett hushåll. Att inte ha funnit en någorlunda säker och tillräckligt inkomst
bringande bärgning som kunde lägga grunden till äktenskap och hushåll verkar 
också ha påverkat situationen i Skellefteåregionen. Detta gäller särskilt bland 

333 Ibid sid 88. 
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unga män från kategorierna hantverkare, arbetare och inhysesfolk. Som tidigare 
nämnts flyttade dessa tämligen ofta mellan olika orter där arbete fanns, och 
några emigrerade slutligen även till Nordamerika. En annan omständighet som 
talar för att många, främst män, väntade med giftermålet av ekonomiska skäl, är 
att åldersskillnaden mellan makar ökade i 1870 års kohort, vilket framgår av 
tabell 9:2 nedan: 

Tabell 9:2 Åldersskillnad mellan kohortmedlemmar och deras make/maka i 
samband medförsta vigsel. Procent. 

1770 1790 1810 1830 1850 1870 

Män Kvin
nor 

Män Kvin
nor 

Män Kvin
nor 

Män Kvin
nor 

Män Kvin
nor 

Män Kvin
nor 

Partner 
yngre än 
IP* 

54 34 63 40 57 34 52 29 58 33 68 22 

Partner 
jämn
årig eller 
2 år 
äldre än 
IP 

19 16 11 16 16 17 25 32 22 24 15 15 

Partner 
minst 3 
år äldre 
än IP 

27 50 26 44 27 49 23 39 20 43 17 63 

n= 75 90 73 77 83 96 89 112 91 129 91 117 
*IP är detsamma som kohoitmedlem. 

Kvinnorna var i nämnda kohort i större utsträckning betydligt yngre än sina 
makar om man jämför med föregående kohorter. Dessutom hade medelåldern i 
samband med första vigsel blivit högre bland män och lägre bland kvinnor i 
1870 års kohort jämfört med föregående kohorter (se diagram 9:2). Det blev 
uppenbarligen vanligare att yngre kvinnor valde att gifta sig med äldre män. 
Detta kan i sin tur tolkas som så även bland män som ingick äktenskap, skulle 
det ha blivit svårare att finna en utkomst i relativt unga år som gjorde det möj
ligt att gifta sig och bilda eget hushåll. Det krävdes snarare en längre period än 
tidigare att söka efter en stadigvarande försörjning och ett visst mått av sparande 
var förmodligen också nödvändigt innan man ansåg sig ha tillräckliga resurser 
att gifta sig och bilda ett eget hushåll med maka och barn. 
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Diagram 9:2 Medelålder och standardavvikelse bland 
män och kvinnor i samband med första vigsel 

25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 -

. Medelålder/Män 

. Medelålder/Kvinnor 

- Standardavvikelse/Män 

. Standardavvikelse/Kvinnor 

1770/71 1790/91 1810/11 1830 

Kohort 

1850 1870 

Sammantaget skulle således utvecklingen mot minskad giftermålsfrekvens, 
större åldersskillnad mellan makar och högre giftermålsålder bland män kunna 
tolkas som så att forsöijningsskäl påverkade äktenskapsmönstret mot slutet av 
1800-talet i Skellefteåregionen. 

Vilka konsekvenser hade denna utveckling for unga människors inträde i vux
enlivet? Man kan på goda grunder anta att de förändrade sociala förutsättning
arna hade olika konsekvenser för unga män och kvinnor. Man skulle kunna 
tolka de data som finns på så sätt att de senare skulle kunna betraktas som en 
sorts vinnare, om man med detta menar att de trots allt fick en alltmer självstän
dig social position genom att de tycks oftare än tidigare ha fått ett visst utrymme 
att välja, både om man skulle gifta sig och med vem man skulle gifta sig med. 
De unga männens position hade å andra sidan möjligtvis försvagats genom att 
den äktenskapliga statusen i allt större utsträckning skulle förvärvas av egen 
kraft, och att de allt oftare var tvungna att "kvalificera sig" som äktenskapspart-
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ner, genom att ha etablerat sig i något yrke med tillräckliga inkomster. Allt detta 
leder över till en annan aspekt, nämligen att de kvantitativa förändringarna i 
giftermålsfrekvensen också kan tyda på förskjutningar i äktenskapets betydelse 
generellt sett som nyckelövergång till ett vuxet liv. Man skulle möjligen kunna 
tolka tendenserna på så sätt att äktenskapet helt enkelt blev ett något mindre 
angeläget steg som social statuspassage och markör mellan en ungdomstid och 
ett vuxet liv. 

Övergår man till att studera när i livet man gifte sig och relaterar detta till de 
modeller som förespråkar en lång ungdomsperiod med en utdragen social eta-
blering, far dessa modeller ett visst stöd.334 Män skulle vanligtvis ha gift sig 
efter 26 års ålder och kvinnor skulle varit 23 år eller äldre.335 Orsakerna var att 
det ansågs angeläget för unga människor att ha etablerat sig i någon näring in
nan man efter giftermålet bildade eget hushåll. Av liknande orsaker kunde för
modligen giftermålen helt utebli, dvs att man saknade helt materiella förutsätt
ningar att gifta sig och bilda eget hushåll. Av diagrammen 9:3 och 9:4 nedan, 
framgår att de allra flesta i Skellefteåregionen vanligtvis gifte mellan 20 och 30-
års ålder. 

Diagram 9:3 Kohort och ålder bland män i samband med första 
vigsel. Procent. 

1770/71 1790/91 1810/11 1830 1850 1870 

Kohort 

334 Laslett, Gaunt. 
335 Hajnal. 
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Diagram 9:4 Kohort och ålder bland kvinnor i samband med första 

vigsel. Procent. 

45 

B Före 20 år 

H 20-25 år 
• 26-30 år 
q31< 

1770/71 1790/91 1810/11 1830 1850 1870 

Kohort 

I samtliga kohorter är det en något större andel bland män som är 26 år och 
äldre när de gifter medan kvinnorna generellt sett är yngre. Om man enbart tar 
hänsyn till åldern skulle Hajnals tanke om ett nordvästeuropeiskt giftermåls-
mönster få ett visst stöd (se tabell 9:3) Samtidigt måste man ta hänsyn till de 
individer som gifte sig i tämligen unga år, eller före 25 år. Det var i själva ver
ket långt ifrån unikt att unga människor hade etablerat vuxenroller i tidig ålder. 
Det är dock tveksamt om det nordvästeuropeiska giftermålsmönstret kan be
traktas som en relevant utgångspunkt för generella utsagor om etablerandet av 
ett vuxet liv som även innefattar befolkningen i Skellefteåregionen om hänsyn 
även tas till ordningen mellan utflyttningar för tjänst i annat hushåll och gifter
mål (se tabell 9:3 nedan). 
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Tabell 9:3 Andelen bland vigda män och kvinnor som omfattades av det nord
västeuropeiska giftermålsmönstret. Inom parantes andelen av samtliga indivi
der som omfattades av mönstret. Procent. 

1770 1790 1810 1830 1850 1870 
Män Kvin 

-nor 
Män Kvin 

-nor 
Mån Kvin 

-nor 
Män Kvin 

-nor 
Män Kvin 

-nor 
Män Kvin 

-nor 
Nordvästeu
ropeiska 
giftermåls
mönstret: 
enbart med 
hänsyn till 
ålder 

62 77 66 81 71 82 63 81 55 81 74 70 

Nordvästeu
ropeiska 
giftermåls-
mönstret: 
ålder och 
tjänst utanför 
hemmet 

2 
(1) 

1 
(1) 

32 
(23) 

23 
(18) 

33 
(22) 

42 
(33) 

19 
(14) 

39 
(32) 

15 
(9) 

34 
(26) 

13 
(7) 

29 
(19) 

n= 74 90 73 77 83 95 89 112 91 128 93 119 

Av tabellen 9:3 framgår att det bland vigda var genomsnittligt omkring en tred
jedel av kvinnorna som omfattades av detta mönster och en femtedel av män
nen. Betraktar man andelen bland samtliga individer som omfattades av detta 
mönster får modellen än mindre stöd. I alla kohorter var det nästan tre fjärde
delar som avviker från tidpunkterna och ordningen mellan nyckelövergångarna, 
dvs att flytta hemifrån och därefter ingå giftermål. En slutsats av detta är att det 
norvästeuropeiska giftermålsmönstret utesluter en rad handlingsalternativ och 
beteenden som unga människor uppvisade under den undersökta tidsperioden i 
Skellefteåregionen när det gällde att etablera ett vuxenliv. 

När det gäller giftermålsåldern och hur den utvecklats över tid fanns skillnader 
mellan män och kvinnor. De sistnämnda var yngre i samband med det första 
giftermålet (se diagram 9:3 och 9:4 ovan). I allmänhet genomförde kvinnor 
nyckelövergångar tidigare i sina liv än män. Detta gällde såväl konfirmationen, 
första flyttningen hemifrån och giftermålet. Man skulle med utgångspunkt i 
detta kunna säga att kvinnor hade en "social tidtabell" som bl a föreskrev en 
tidigare etablering i vuxenlivet än män. Under hela 1800-talet blev kvinnorna 
också successivt allt yngre i samband med det första giftermålet. Medelåldern 
sjunker från ca 28 år till drygt 25 år. En liknande långsiktig tendens till föryng
ring äger även rum bland männen trots en viss variation mellan kohorterna och 
om man undantar 1870-års kohort. Tar man också hänsyn till den minskade 
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standardavvikelsen för både män och kvinnor, infaller giftermålet allt oftare i 
samma åldrar vartefter 1800-talet framskrider. Detta kan betraktas som en ut
veckling mot en åldersmässig standardisering av åldrarna för giftermålet bland 
dem som faktiskt vigde sig, dvs allt fler kom efterhand att ha en likartad "social 
tidtabell". 

Det är inte orimligt att anta att ett ingånget äktenskap ofta betingades av vilka 
möjligheter som parterna hade att finna sin försörjning. Goda möjligheter skulle 
således innebära större chanser till att ingå äktenskap och att man gifte sig i 
yngre åldrar. Om andelen vigda för respektive kohort vägs samman med vilka 
åldrar man gifte sig och dessutom antar att detta avspeglar de sociala förutsätt
ningarna och livschanserna som existerade vid olika historiska tidpunkter, 
skulle födda 1830 haft en gynnsammare situation än födda i andra kohorter. I 
denna kohort var andelen vigda större både bland män och kvinnor och männen 
var i allmänhet yngre när de gifte sig än män i övriga kohorter. En sådan tolk
ning är dock inte helt självklar eftersom äktenskapets betydelse antas vara den
samma oavsett historisk tidpunkt. Kälvemark menar dock att såväl ekonomiska 
som normativa och rent juridiska omständigheter förändrades över tid vilka i sin 
tur påverkade äktenskapets betydelse som institution.336 Att träda in i äktenska-

336 Exempelvis liberaliserades äktenskapslagstiftning genom att skilsmässor blev möjliga från och 
med 1734 års lag när handläggningen av skilsmässoärenden fördes över till rådhus och häradsrät
ter. Skilsmässan beviljades dock först genom kunglig dispens. År 1810 förändrades skilsmässo
lagstiftningen där vissa skilsmässoorsaker, som tidigare endast beviljats genom kunglig dispens, 
kunde meddelas av rätten. Fortfarande krävde vissa skilsmässoorsaker kunglig dispens Kälvemark 
(1982b). Även lagstiftningen gällande föräktenskapliga förbindelser liberaliserades, och "oäkta 
barns" ställning förbättrades, bl a genom en jämlikare arvsrätt med halvsyskon i äktenskap i fall 
där modern gift sig och fatt fler barn. Även synen på föräktenskapliga förbindelser blev liberalare. 
Sundin (1991) har belyst hur den världsliga och kyrkliga rättvisan mellan åren 1660 och 1850 
betraktade sexuellt umgänge före äktenskapet. Den världsliga rättvisans syn mildrades exempelvis 
från mitten av 1700-talet och framåt genom en successiv avkriminalisering av t ex iönskaläge' 
(sexuellt umgänge mellan två ogifta). Istället blev hållningen mer pragmatisk där t ex faderskap 
skulle fastställas i fall där barn föddes och överlevde. Den kyrkliga rättvisans strävan att fastställa 
faderskap utövade ett starkt moraliskt tryck på män som förnekade ett faderskap i samband med 
rättegångar. Man ville undvika att försörjningsbördan togs över av fattigvården. Kyrkan behöll 
länge en sträng syn bl a genom kyrkotukten. Den sociala kontrollen luckrades dock efterhand upp, 
först i städerna och senare på landsbygden. Mot slutet av 1800-talet blev också de s k stockholms
äktenskapen vanligare bland lägre sociala skikt i de större städerna, dvs att män och kvinnor levde 
tillsammans utan att vara gifta som hade barn tillsammans. Någon motsvarighet till denna 
"äktenskapsform" går ej att finna i det datamaterial som denna studie baseras på. Andelen kvinnor 
som förblev ogifta med "oäkta barn" var i stort sett oförändrad under den studerade tidsperioden. 
Dessutom framgår det inte heller av husförhörslängderna om dessa kvinnor skulle ha levt till
sammans med någon man under äktenskapsliknande former. Oftast bodde de med anhöriga, för
äldrar eller syskon. En del gifte sig dock några år efter att det "oäkta" barnet fötts. 
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pet var antagligen inte ett lika självklart och naturligt steg för alla att sträva efter 
under senare delen av 1800-talet. Förändringar av äktenskapsfrekvensen över 
olika historiska tidsperioder behöver därför inte nödvändigtvis betyda att den 
avspeglar det allmänna tillståndet i samhället, exempelvis att en låg äktenskaps
frekvens antyder att samhället är i någon form av moralisk eller ekonomisk kris. 

När det gäller ungdomars väg in i vuxenlivet i Skellefteåregionen förefaller ett 
rimligt antagande dock vara att det främst var möjligheterna att finna en försöij-
ning som var betydelsefull för om man skulle gifta sig eller ej. Regionen verkar 
i detta avseende uppvisa likheter med hur det var i riket som helhet om man 
utgår ifrån hur giftermålsmönstren beskrivs i emigrationsutredningen från 1910. 
I denna utredning menade man att den låga äktenskapsfrekvensen och de låga 
födelsetalen samt emigrationen under de sista decennierna av 1800-talet i Sveri
ge var tecken på ett land med en alltför svag ekonomisk utveckling. I emigra
tionsutredningens slutord beskriver Gustav Sundbärg jordbrukets och industrins 
utveckling som otillräcklig och att: 

"Om denna utveckling är allt hvad som kan göras i Sverige, då måste vi också 
säga farväl åt hvaije förhoppning om emigrationens upphörande. Ty den ekono
miska utveckling, som nu pågår i vårt land, räcker inte till att prestera de tiotu
sentals af nya arbetstillfällen, som årligen kräfvas, om den ungdom, som växer 
upp, skall inom landet själft kunna finna sin utkomst. Och så länge detta är fallet, 
säger det sig själft, att den öfvertaliga ungdomen skall söka denna utkomst i 
främmande land."337 

'Att blifva sin egen' skulle med detta synsätt i åtanke till största delen vara 
beroende på vilka faktiska förutsättningar man hade att finna sin utkomst. 

9.2 Föräldraskapet 

I dagens samhälle är det inte ovanligt att nedkomsten av det första barnet och 
födelsefrekvenserna relateras till samhällsförhållanden. Exempelvis har man i 
samhällsdebatter bl a uppehållit sig vid det faktum att antalet födda minskat 
med 27 procent mellan 1991 och 1997. Under denna period har ett födelseöver
skott på drygt 28 000 personer på riksnivå för första gången sedan 1809 ut

337 Sundbärg (1910), sid 269. 
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vecklats till ett underskott på nära 3 000 personer. Orsaken till nedgången har 
relaterats till 1990-talets ekonomiska lågkonjunktur med en besvärlig arbets
marknad, särskilt för unga människor, samt till nedskärningar i olika välfärdssy
stem i form av lägre ersättningsnivåer avseende barnbidrag och föräldrapenning. 
Oavsett social bakgrund föder kvinnor därför generellt sett färre barn än tidiga
re. Den största nedgången i bamafödandet beror dock på att unga kvinnor valt 
att studera i större utsträckning än tidigare, delvis som en följd av att det varit 
svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Att skaffa barn skjuts därför på fram
tiden.338 Utvecklingen skulle därmed tyda på att etablerandet av ett vuxet liv 
påverkats och förändrats av nya sociala villkor, som bl a inbegriper vilka för-
söijningsmöjligheter en ung människa har idag. En besvärligare försöijningssi-
tuation innebär att färre genomför en nyckelövergång som exempelvis föräldra-
skapet innebär, men också att tidpunkterna för nyckelövergångar förändras ef
tersom fler dessutom tycks välja att bli föräldrar i en senare ålder. 

De möjligheter man hade att finna sin försörjning torde också ha påverkat om 
och i så fall när unga människor skaffade bam under 1800-talet. När giftermålet 
diskuterades i föregående avsnitt antogs, att förändringarna av giftermålsmönst
ret framförallt berodde på de förutsättningar som knöt an till försöijningsmöj-
lighetema. Det finns således anledning att anta att utvecklingen av bamafödan
det och giftermålsfrekvensen uppvisade likartade mönster. Diagram 9:5 visar 
hur stor andel som fick barn. 

338 Hoem (1997). 
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Diagram 9:5 Kohort, kön och andel som blivit föräldrar. Procent. 

Män 1770 Kvinnor Män 1790 Kvinnor Män 1810 Kvinnor Män 1830 Kvinnor Män 1850 Kvinnor Män 1870 Kvinnor 
1770 1790 1810 1830 1850 1870 

Stora likheter finns mellan giftermålsmönster och mönstret över hur man fick 
barn. I de två sista kohorterna minskar dessutom andelen både bland män och 
kvinnor som överhuvudtaget fick barn på ett tämligen likartat sätt som äkten
skapsfrekvensen minskar. Även könsskillnaderna är likartade i och med att 
kvinnor oftare än män blir förälder. Även om man jämför giftermål och barna
födande är utfallet närmast identiskt om hänsyn tas till olika sociala bakgrunds
faktorer. Av tabell 9:4 framgår att sannolikheten bland ungdomar med en social 
bakgrund som knyter an till handlare/hantverkare och inhyses/arbetare var 
mindre att bli förälder än kategorier med större förankring till jorden, dvs sam
ma grupper som även gifte sig i olika utsträckning. När det gäller vilka katego
rier som blev föräldrar finns dock en skillnad. Den består i att sannolikheten 
bland ungdomar med fader som var soldater och sjömän inte var signifikant 
mindre att bli förälder än ungdomar från bondehem. Å andra sidan tycks samma 
grupp ha varit mindre benägen att gifta sig (se tabell 9:1). Förklaringen är att 
kvinnor med bakgrund i denna kategori även inkluderade dem som i störst ut
sträckning födde "oäkta barn" och sen förblev ogifta. 
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Tabell 9:4 Sannolikhet att överhuvudtaget ha blivit förålder. 

Log odds Std error Exp (B) 
Kohort -,1630*** ,0357 ,8496 
Paritet (ordning bland syskon av 
samma kön): 

Förstfödd pojke refgr 
Andra pojke eller senare ,1405 ,1667 1,151 

Första flicka ,6455*** ,2030 1,907 
Andra flicka eller senare ,7070*** ,1698 2,028 

Uppväxtbyns storlek ,0043 ,0877 1,004 
Social kategori (faderns yrke i samband 
med IP:s födelse). 

Bönder refgr 
Tj änstemän/Handlare/Hantverkare -,6671** ,2213 ,5132 

Inhyses/arbetare -,3716** ,1429 ,6896 
Nybyggare/Torpare -,1229 ,2405 ,8844 

Soldater/Sjömän -,2630 ,2125 ,7687 
Övriga/Okänd -,1398 ,2210 ,8695 

Konstant 1,270 
R2 0,03 

Antal 1560 
P> *=5%, **= 1 %, ***=0,1% 

Utan tvekan finns ett nära samband mellan äktenskap och föräldraskap. Det 
ligger dessutom mycket nära till hands att betrakta föräldraskapet som en nyck
elövergång som i stor utsträckning skulle ha betingats av ett ingånget äktenskap. 
Sexuellt umgänge blev legitimt först sedan det sanktionerats genom kyrkans 
försorg, dvs att det ägde rum inom äktenskapet. Med hänsyn till den omfattande 
sociala kontroll som knyter an till kyrkans verksamhet, skulle detta innebära att 
giftermålet nästan alltid skulle ha föregått en sexuell debut och nedkomsten av 
det första barnet. Ett sådant antagande är dock problematiskt. I själva verket 
fanns en: 

. ./dualism mellan främst den kyrkliga åskådningen och en äldre förkristen 
uppfattning enligt vilken äktenskapet var snarare ättens än samhällets angelägen
het. Enligt denna äldre åskådning var det trolovning och samlevnad som konsti
tuerade äktenskapet; kyrkans vigsel kom som en bekräftelse efteråt. Kyrkans 
strävanden att bryta denna gamla syn hade alltså inte helt lyckats ännu i 1734 års 
lag; samtidigt avspeglar just de många försöken att straffa samlevnad i andra 
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former än i det genom den kyrkliga vigseln ingångna äktenskapet kyrkans och 
samhällets svårigheter att fa denna uppfattning accepterad" .339 

Denna dualism kan i viss mån påvisas när man jämför vid vilka tidpukter man 
gifte sig och fick barn. Av diagram 9:6 och 9:7 nedan framgår exempelvis att 
nedkomsten av det första barnet inte sällan ägde rum i yngre åldrar än när gif
termålet ingåtts bland både män och kvinnor. 

Diagram 9:6 Ålder bland män i samband med det första biologiska 
barnets födelse. Med elålder och standardavvikelse. 

32 . 
31 . 
30 < 
29 . 
28 ir: 
27 . 
26 . 
25 i_ . 
24 . 
23 . 
22 . 
21 L . 
20 . 
19 . 
18 .. . 
17 . 
16 . 
15 .. . 
14 . 
13 . 
12 . 
11 L . 
10 . 
9 . 
8 . 
7 .. . 
6 
5 . 
4 . 
3 -l- -
2 . 1 . 0 . 

- Medelålder vid giftermål/Män \ 

- Medelålder vid nedkomst av första j 
barn/Män 

_ Std-avvikelse, ålder vid första j 
barnets födelse 

1770/71 1790/91 1810/11 1830 1850 1870 

Kohort 

339 Ohlander (1986) sid 70. 
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Diagram 9:7 Ålder bland kvinnor i samband med det första 
biologiska barnets födelse.Medelålder och standardavvikelse 

- Medelålder vid 
giftermål/Kvinnor 

- Medelålder vid nedkomst av 
första barn/Kvinnor 

- Std-awikelse, ålder vid 
första barnets födelse 

1770/71 1790/91 1810/11 1830 1850 1870 
Kohort 

I nästan samtliga kohorter är medelåldern lägre vid nedkomsten av det första 
barnet jämfört med åldern för giftermålet bland kvinnor. Bland männen är detta 
något mindre förekommande. Dessutom är åldern för när det första barnet föd
des i stort sett densamma i samtliga kohorter, eller 27,5 - 28 år för männen och 
25,5 - 26 år för kvinnorna. Även variationen (standardavvikelsen) inom vaije 
kohort avseende åldern för inträde i föräldraskap är närmast identisk mellan de 
olika kohorterna. Ur historisk synvinkel, och i jämförelse med åldern för gif
termålet, är sålunda åldern för nedkomsten av det första barnet tämligen kon
stant. Detta innebär också att en relativt stor andel redan hade fått barn innan de 
gifte sig eller att kvinnan var havande när hon gifte sig. 
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9.3 Äktenskap och barnafödande - folkliga normer och 
kulturmöte i Skellefteåregionen 

Sambandet mellan giftermål och föräldraskap kan betraktas som ännu en be
kräftelse på att vägen in i det vuxna livet inte följde något allmängiltigt och 
enkelt mönster. I historiska studier av giftermål och barnafödande framgår att 
föräktenskapliga förbindelser accepterades i och med att trolovning ingåtts, men 
att det dock fanns en relativt stark social press att eventuella barn därefter skulle 
legitimeras genom giftermål.340 Ohlander, som studerat giftermålsmönster i 
några strategiskt utvalda socknar mellan 1830 och 1899, visar på både regionala 
och historiska skillnader i detta avseende. Acceptansen av föräktenskapliga 
förbindelser knöt Ohlander bland annat till den sociala struktur som känneteck
nade vaije region. I regioner där självägande bönder dominerade var äktenska
pet viktig ur ekonomisk synvinkel eftersom det i vid mening utgjorde den mate
riella grunden för gårdens drift och föräldrarnas försörjning under ålderdomen. 
Utomäktenskapliga förbindelser var där ett hot mot denna kontinuitet och förde 
antagligen med sig ett större mått av social kontroll och inblandning av föräldrar 
i valet av äktenskapspartner. Dualismen mellan den kyrkliga uppfattningen och 
vad som verkar ha varit folkligt accepterat varierade också mellan olika delar av 
landet beroende på kyrkans varierande ställning. 

Under 1800-talets senare hälft minskade andelen konventionella äktenskap. Det 
blev vanligare med föräktenskaplig konception och att kvinnor fick barn före 
ingånget äktenskap.341 Andelen barn som föddes utom äktenskapet ökade också 
under 1800-talet, i synnerhet i Norrland mot slutet av seklet. Undantaget från 
denna utveckling var områden där kyrkan och frikyrkorörelsen var stark, exem
pelvis i stora delar av Västerbottens län. 

Etnologen Jonas Frykman har förklarat ökningen av utomäktenskapliga barn 
med att ett kulturmöte ägde rum mellan den norrländska nattfrieriseden och ett 
rörligare samhälle mot slutet av 1800-talet med stor inflyttning av exempelvis 
rallare och skogsarbetare.342 Till skillnad mot södra Sverige var föräldrarnas 

341 Ohlander skilde mellan A)Konventionella äktenskap: där hustrun inte har bam före äktenska
pet och inte föder barn under äktenskapets första sju månader. B) barnlösa äktenskap. C) äkten
skap med föräktenskaplig konception: då barn föds under äktenskapets sju första månader samt, 
D) äktenskap där modern har barn före vigseln (utomäktenskapliga barn). 
342 Frykman (1977/1993). 
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inblandning i partnervalet här liten. Det utbredda nattfrieriet skulle ha inneburit 
ett friare partnerval för ungdomarna själva och den sociala kontrollen upprätt
hölls inte av föräldrarna utan av ungdomslagen i byarna. Med flyttningen sattes 
ungdomslagen funktion ur spel. Detta ledde till möten mellan utsocknes och 
geografiskt rörligare "friare" och flickor i byarna, möten som kunde resultera i 
utomäktenskapliga barn om barnets fader lämnade regionen. Enligt Frykman 
accepterades inte alltid de utsocknes friarna av flickans föräldrar; barnet fick 
hellre födas utom äktenskapet. Sammantaget ledde ovannämnda kulturmötet 
med det friare partnervalet och samhällets snabba förändring i sin förlängning 
till att en modern syn på partnerval utvecklades där kärlek och förälskelse be
tydde mer än omgivningens intressen.343 

Den slutsats man kan dra utifrån de refererade studierna är att, etableringen av 
ett vuxet liv ägde rum i spänningen mellan de möjligheter ungdomar hade att 
finna en utkomst, den sociala strukturens inverkan och de kyrkliga respektive 
folkliga normer som tillämpades inom olika geografiska regioner. Sociala förut
sättningar som omgärdade nyckelövergångarna giftermål och föräldraskap torde 
därför ha varit tämligen varierande. Frågan är utifrån detta resonemang att utrö
na vilka mönster som karaktäriserade Skellefteåregionen, dels i förhållande till 
andra regioner men dels även över tid. 

Med utgångspunkt i Ohlanders studie är det möjligt att göra vissa regionala 
jämförelser. I hennes studie relaterades tidpunkterna för giftermål till nedkoms-
ten av det första barnet. Mönstren för tre olika socknar jämfördes i detta avse
ende. Den första var Julita socken i Södermanland som var en jordbrukssocken 
av storgodstyp i en relativt homogen omgivning utan omedelbara kontakter med 
industrialiserade och urbaniserade områden. Frånvaron av självägande bönder 
innebar att arvshänsyn och hänsyn till ägofördelning bör ha spelat en mindre 
roll för äktenskapsbildningen.344 Den andra socknen var Järna i Dalarna som 
dominerades av självägande bönder. Jorden hade aldrig skiftats vilket innebar 
att arvs och ägofördelningshänsyn fick en betydande vikt vid äktenskapsbild

343 Frykman anknyter här till Edward Shorter (1975) som menade att en attitydförändring, "en 
känslornas revolution" ägde rum, som åtföljdes av en övergång från en manipulativ till en expres
siv sexualitet. Detta skulle då vara en viktig drivkraft bakom det ökade antalet barn födda utom 
äktenskapet. Upprinnelsen till detta står att finna i framväxten av en kapitalistisk arbetsmarknad i 
och med att lönearbetet växte fram. Alltfler kvinnor blev ekonomiskt självständiga och kunde ta 
mindre hänsyn till föräldrars vilja, exempelvis när det gällde att arrangera strategiska giftermål för 
att säkra den egna gården. Detta öppnade i sin tur för att känslor fick styra partnervalet. 
344 Ohlander (1986). 
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ning ,345 Väckelse och frikyrkorörelser fick där ett starkt fäste i området vid 
slutet av 1800-talet. Den sociala strukturen är i dessa avseenden tämligen lik 
den som kännetecknade Skelleftåregionen. Den tredje socknen var Lillhärdal i 
Häijedalen som var en glest befolkad skogssocken, känd för sitt förekommande 
nattfrieri. 

I regioner där den sociala kontrollen var utpräglad antingen genom föräldrarnas 
övervakning eller där kyrkan hade en stark ställning, torde konventionella äk
tenskap ha varit vanligare än föräktenskaplig konception och utomäktenskapliga 
barn. Med hänsyn till Skellefteåregionens sociala struktur och kyrkans framträ
dande roll där kan man förvänta sig att förekomsten av konventionella äkten
skap var hög, medan föräktenskaplig konception och utomäktenskapliga barn 
inte var särskilt vanliga. Av tabellen nedan (se tabell 9:5) framgår att den soci
ala kontrollen verkar ha varit striktare i regioner som dominerades av 
självägande bönder, dvs Skellefteå och Järna, eftersom andelen konventionella 
äktenskap omfattade en majoritet av giftermålen. Den sociala kontrollen verkar 
dock inte ha varit lika utpräglad i Skellefteåregionen som i Järna eftersom an
delen utomäktenskapliga barn är betydligt högre i det förstnämnda området.346 1 
skogsbygd och storbondemiljö verkar den sociala kontrollen kring giftermål och 
barnafödande ha varit betydlig mindre utpräglad med hänsyn till de höga ande
larna med föräktenskaplig konception och utomäktenskapliga barn. Anknyter 
man detta till etablerandet in i vuxenlivet skulle genomförandet av nyckelöver
gångar varit mer "formaliserat", dvs mer normativt reglerat, i sociala miljöer 
med självägande bönder och framträdande kyrka än i andra miljöer med annan 
social struktur och mindre religiositet. 

346 Ohlander menar att den sociala kontrollen var betydligt striktare i Järna än i Julita och Lillhär
dal, bland annat genom att samtliga kvinnor som fått barn gift sig med barnets fader. I Skellefteå-
regionen är motsvarande andel inte särskilt lätt att uppskatta. En grov sådan baseras på den tid 
som förflutit mellan barnets nedkomst och giftermålet. Om dessa händelser ligger nära i tid kan 
man anta att modem gifte sig med barnets far. I Skellefteåregionen gifte sig c.a 27 % av kvinnor
na inom 18 månader efter nedkomsten av det första barnet. Inte fullt hälften av alla barn som 
föddes innan äktenskap noterades som oäkta i regionen. Sammantaget tyder detta på att normerna 
kring giftermålet i relation till nedkomsten av det första barnet inte var exempelvis lika strikta i 
Skellefteåregionen som i Jäma. 
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Tabell 9:5 Giftermål och nedkomst av barn bland kvinnor i Skellefteåregionen, 
Julita, Järna och Lillhärdal. 

Julita* Järna* Lillhärdal* Skellefteå** Skellefteå** 
1851-1860 1851-1860 1890-1899 födda 1830 födda 1870 

Konventionella äktenskap 48,2 57,6 33,5 63,4 56,8 
Föräktenskaplig konception 30,6 29,0 26,2 14,3 20,2 
Utomäktenskapliga barn 14,9 7,4 38,2 18,8 10,9 
Barnlösa äktenskap 6,3 6,0 2,1 3,6 11,8 
Antal 255 231 191 112 119 

"Observera att andelarna baseras på samtliga kvinnor som gift sig under tidsperioden, dvs gifter
målskohorter. 

** Observera att andelarna baseras på samtliga kvinnor som gifte sig i respektive fodelsekohort. 
Bakgrunden till att 1830 och 1870 års kohort har valts är att kvinnor då i allmänhet gifte sig mel
lan 20 och 30 års ålder vilket i sin tur innebär att de ingick äktenskap under samma historiska 
tidsperiod som i Julita, Jänia och Lillhärdal. Det bör framhållas att uppgifterna baserade på gif
termåls- respektive födelsekohorter inte är helt jämförbara och bör betraktas med viss försiktighet. 

Skellefteåregionen uppvisade en viss särprägel i förhållande till de andra sock
narna. I Skellefteå verkar den sociala kontrollen ha varit mer framträdande jäm
fört med Julita och Lillhärdal men mindre i förhållande till Järna trots de up
penbara likheterna med avseende på den sociala strukturen med denna socken. 
En intressant följdfråga är då vilka faktorer som kan tänkas orsaka dessa skill
nader eftersom även handlingsutrymmet med avseende på hur man etablerade 
sig som vuxen torde ha varit större i Skellefteåregionen än i Järna. 

En möjlig hypotes kan vara att det sociala avståndet inom och mellan olika so
ciala kategorier inte var särskilt stort i Skellefteåregionen jämfört med motsva
rande förhållanden i Järna. En stor andel bland bönderna skulle ha befunnit sig i 
tämligen likartad materiell ställning och att denna ställning inte var särskilt 
mycket bättre än en torpares eller nybyggares. Ett sätt att pröva detta är att stu
dera vilka skillnader mellan olika sociala kategorier som finns med avseende på 
giftermålsmönster och barnafödande. Markanta skillnader mellan exempelvis 
bönder och arbetare, där de förstnämnda i större utsträckning kännetecknades av 
förekomsten av ett konventionellt giftermålsmönster än de senare, skulle tala för 
att hänsyn till arv och äganderätt kunde vara viktiga och föräldrars inblandning i 
partnerval framträdande. Om skillnaderna är små eller obetydliga skulle detta 
tala för att normerna kring äktenskap och barnafödande var likartade, oavsett 
social position medan ekonomiska hänsynstaganden kan ha varit mindre fram
trädande. Detta skulle i sin tur tala för att Skellefteåregionen kännetecknades av 
en tämligen homogen kulturell kontext där exempelvis kyrkliga, religiösa nor
mer var av större betydelse än sociala skillnader. Med hjälp av tabell 9:6 nedan 
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går det att få en viss hjälp med att besvara frågan om "klasspecifika" mönster 
förekom med avseende på giftermål och barnafödande i Skellefteåregionen. 

Tabell 9:6 Social bakgrund och äktenskapsmönster i Skellefteåregionen. * 
Bön
der 

Tjänste
män och 
hantverka
re 

Inhyses 
och arbe
tare 

Nybyggare 
och Torpa
re 

Soldater 
och Sjö
män 

Övriga 

Konventionella 
äktenskap 

58 59 50 71 50 60 

Föräktenskaplig 
konception 

18 17 19 12 20 15 

Utomäktenskapli
ga barn 

18 24 23 17 23 21 

Barnlösa äkten
skap 

6 - 9 - 7 4 

Antal 300 46 127 41 56 48 
*Tabellen baseras enbart på de kvinnor som gift sig 

Hypotesen om betydelsen av arv och äganderättshänsyn far utifrån data som 
tabellen utvisar ett visst stöd eftersom konventionella äktenskap var vanligare 
bland ungdomar med bakgrund bland bönder än för ungdomar med rötter bland 
arbetare/inhysesfolk och soldater/sjömän. Stödet för hypotesen blir dock något 
ifrågasatt i och med att ungdomar från torpare- och nybyggarhem, med en lösa
re ägorättslig anknytning till jorden än bönderna, är de kategorier som i störst 
utsträckning uppvisar ett konventionellt mönster samtidigt som de också uppvi
sar minsta andelen föräktenskapliga konceptioner och utomäktenskapliga barn. 
Detta skulle innebära att föräldrainflytandet var störst i denna kategori. Man kan 
dock tänka sig att likheterna i äktenskapsmönster mellan bönder och torpa-
re/nybyggare inte enbart betingades av materiella levnadsomständigheter. Inte 
sällan hade torpare och nybyggare en likartad social bakgrund som bönder. Det 
var inte ovanligt att en torpare och nybyggare vuxit upp i ett bondehem. Detta 
kan i sin tur tala för att man hade liknande normativa traditioner och preferenser 
att falla tillbaka på i synen på äktenskap och bam. Tyvärr saknas motsvarande 
analyser som belyser det direkta sambandet mellan olika sociala kategorier och 
äktenskapsmönster inom andra socknar. Sådana studier hade kunnat utgöra refe
renspunkter mot vilken utfallet i Skellefteåregionen hade kunnat relateras, vilket 
i sin tur hade kunnat ge ytterligare ledtrådar om den betydelse en social struktur 
och klasspecifika förhållningssätt hade exempelvis vid 1800-talets mitt. 

När det gäller vilka olika omständigheter som knöt an till nedkomsten av det 
första barnet, fanns uppenbarligen olikheter mellan olika sociala kategorier av 
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individer. Av tabell 9:7 nedan framgår att andelen barn som föddes före äkten
skapet är lägre bland bönder och torpare än bland andra kategorier även om 
skillnaderna inte är särskilt stora. Olikheterna blir än tydligare när det gäller hur 
stora andelar av barnen som föddes före äktenskap och som noterats som 
"oäkta". För det första är andelen barn som angivits vara "oäkta" betydlig större 
bland kategorierna inhyses/arbetare och soldater/sjömän än bland de andra ka
tegorierna. För det andra har nio av tio bam som föddes före äktenskap angivits 
vara "oäkta" i dessa kategorier, vilket är en avsevärt större andel än den som 
angivits bland bönder, torpare/nybyggare och tjänstemän/hantverkare. Dessut
om är andelen kvinnor som förblev ogifta men som fått bam större bland dem, 
som knöt an till arbetare, soldater och sjömän än bland dem från de andra kate
gorierna. 

Tabell 9:7 Social bakgrund och andelen kvinnor* som fått barn före äktenskap 
med första barn noterat som "oäkta " samt andelen kvinnor med " oäkta barn " 
som förblev ogifta. Procent. 

Bön Tjänstemän Inhyses och Nybyggare Soldater Övriga 
der och hant arbetare och Torpa och Sjömän 

verkare re 
Barn före äkten 15 24 22 17 22 19 
skap 
Oäkta barn 8 7 20 7 19 17 

(53)** (29) (90) (41) (86) (89) 
Ensamstående mor 2 - 7 2 9 6 
Antal 372 46 127 42 57 52 
Tabellen baseras enbart på de kvinnor som fatt bam. 
** Inom parantes anges andelen av barnen som noterats som "oäkta" bland dem födda före äkten
skap. 

Utfallet erbjuder några möjliga tolkningar. En är att det bland bönder, tjänste
män/hantverkare och nybyggare/torpare verkar ha funnits någon form av äkten
skapslöfte mellan parterna eftersom relativt små andelar av barn födda föjre 
äktenskap bland dessa kategorier även noterats som "oäkta". Förmodligen var 
prästen medveten om äktenskapslöftet och att bamet senare skulle legitimeras 
genom kyrklig vigsel.347 1 dessa sociala kategorier skulle det sålunda finnas en 
motsvarighet till vad Ohlander anfört beträffande giftermålsmönstret i Julita där 
man inte gifte sig för att man väntade barn utan väntade barn för att man skulle 
gifta sig.348 Bland ungdomar med bakgrund i kategorierna inhyses/arbetare och 

347 1 endast sju fall har ett barn som föddes före äktenskapet noterats som trolovningsbarn i hus-
förhörslängder eller födelse- och dopböcker. 
348 Ohlander (1982) sid 81. 
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soldater/sjömän skulle en motsvarande sedvänja ha varit mindre förekommande. 
I dessa grupper kan man också anta att den sociala kontrollen var mindre genom 
att bland annat föräldrainflytandet var mer begränsat. 

Sammanfattningsvis skulle omständigheterna kring nedkomsten av det första 
barnet ge stöd åt hypotesen om betydelsen av arvs- och äganderättshänsyn bland 
bönder, handlare/hantverkare och torpare/nybyggare. För den senare nämnda 
kategorin är det möjligt att säkrandet av en besittningsrätten och en kontinuitet i 
bruket av torpet eller nybygget var den betydelsefulla faktorn. Inhyses/arbetare 
och soldater/sjömän hade inte samma egendomsmässiga förankring. De hade få 
eller inga fasta egendomar som skulle föras vidare till efterföljande generation. 
De var också geografiskt mobilare och sökte sig dit arbete fanns och hade i des
sa avseenden inte samma förutsättningar att integreras i lokalsamhällets sociala 
struktur.349 Föräldrakontrollen kan ha varit mindre rigorös och utrymmet för 
umgänge och partnerval av detta skäl större bland dem. Detta skulle sammanta
get innebära att såväl övergången in i vuxenlivet som de normer som omgärda
de olika nyckelövergångar varierade mellan olika sociala kategorier. Det finns 
därmed anledning att förmoda normativa skillnader mellan olika sociala katego
rier i olika avseenden även har betydelse för de komplexa mönster av nyckel
övergångar som tidigare presenterats. 

En viktig fråga är då om mönstren över giftermål och barnafödande förändrades 
över tid eftersom detta i så fall även skulle kunna tyda på att de normer som var 
kopplade till dessa nyckelövergångar förändrades. I tabell 9:8 nedan framgår 
hur utvecklingen i dessa avseenden ser ut i Skellefteåregionen. 

Tabell 9:8 Kohort, äktenskap och nedkomst av första barnet bland kvinnor som 
gift sig och blivit förälder. Skellefteåregionen. Procent. 

1770/1771 1790/1791 1810/1811 1830 1850 1870 
Konventionella äktenskap 55 42 60 63 56 57 
Föräktenskaplig konception 21 19 13 14 19 20 
Utomäktenskapliga barn 20 33 25 19 19 11 
Barnlösa äktenskap 3 5 2 4 6 12 
Totalt antal 109 101 121 135 168 177 

549 Bland ungdomar med ursprung i dessa sociala grupper fanns också de som i störst utsträckning 
flyttade hemifrån och dessutom vid relativt sett yngre åldrar for att söka sig tjänst. Se kapitel 8! 
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Utfallet i tabellen tycks inte stödja tanken om att normer runt äktenskap och 
barnafödande förändrades i någon större utsträckning. Andelen konventionella 
äktenskap minskar visserligen något i de två sista kohorterna, vilket dock tycks 
hänga samman med att fler äktenskap var barnlösa mot slutet av 1800-talet. 
Detta tyder knappast på att den sociala kontrollen minskat utan antyder snarare 
att man medvetet undvek att skaffa sig barn. Möjligtvis skulle detta kunna vara 
tecken på en attitydförändring som ligger nära ett modernt förhållningsätt, dvs 
att frågan om att skaffa sig barn alltmer blir ett individuellt ställningstagande. 
En annan och materiell förklaring skulle kunna vara att man hade råd att gifta 
sig men inte att skaffa barn. 

Med undantag för 1790/91 års kohort förekommer relativt små skillnader mel
lan kohorterna om man lägger samman andelarna för utomäktenskapliga barn 
och föräktenskaplig konception. Detta talar antingen för att det sannolikt inte 
skett någon genomgripande förändring av den sociala kontrollen eller att normer 
kring äktenskap och barn skulle ha blivit allt liberalare varefter som 1800-talet 
fortskred. Utfallet i 1790 års kohort är intressant eftersom det accentuerar bety
delsen av speciella historiska omständigheter. Förutom att andelen utomäkten
skapliga barn var störst i denna kohort, gifte sig en stor andel kvinnor före 20 
års ålder och andelen unga mödrar (före 20 år) var störst i denna kohort. År 
1809 eller när individerna i 1790/91-års kohort var 18-19 år fanns, som tidigare 
nämnts, ryska trupper i området och man kan tänka sig att detta skapade stäm
ningar som påverkade unga människors känslor och ageranden i vissa bestämda 
riktningar. Även den övergripande sociala situationen med främmande militär i 
grannskapet kan ha bidragit till att kyrkans och föräldrars kontroll av ungdomar 
blev mindre långtgående, man var helt enkelt mindre uppmärksam på eller mer 
tolerant när det gällde relationerna mellan unga män och kvinnor, när andra och 
kanske mer omvälvande händelser inträffade i lokalsamhället. 

Om man övergår till att enbart studera omständigheter kring nedkomsten av det 
första barnet menade Frykman, att ett kulturmöte ägde rum mot slutet av 1800-
talet i de södra och mellersta delarna av Norrland. Detta kulturmöte skulle då 
ske mellan ett allt mobilare samhälle och nattfrieriseden vilket ledde till fler 
utomäktenskapliga födslar.350 Orsaken till detta skulle då vara att ungdomar då 
blev allt mindre övervakade, dvs att en grund för den sociala kontrollen släppte i 
allt högre grad greppet om ungdomen genom att ungdomslagets sociala kontroll 

350Se Frykman (1977/1993) sid 10-11 och 292. De regionala jämförelserna omfattade tidsperio
derna 1831-1835 och 1891-1900 samt 1901-1910. 
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sattes ur spel samtidigt som kontakterna mellan utsocknes friare och byns flick
or blev allt vanligare. 

Skellefteåregionen kännetecknades i jämförelse med andra regioner i Norrland 
av en lägre och till synes oförändrat liten andel utomäktenskaplig födslar under 
samma tidsperioder (se bilaga 3!). Detta antyder att regionen inte omfattades av 
den form av kulturmöte som skulle ha förekommit i andra delar av Norrland. 
Traditioner och normer kring möten mellan unga män och kvinnor var relativt 
oförändrade. Därmed skulle detta också kunna innebära att den social kontroll 
som vidmakthölls genom föräldrarnas, kyrkans eller någon annans försorg ha 
varit tämligen intakt över tid.351 

Frågan är då om omfattningen av det utomäktenskapliga barnafödandet var så 
pass stabilt över tid i Skellefteåregionen att den även skulle bekräfta en konti
nuitet med avseende på traditioner, normer och social kontroll. Om så vore fal
let borde detta leda till att andelen barn födda före äktenskapet var oförändrad 
och att andelen "oäkta" födda inte genomgick några större förändringar mot 
slutet av 1800-talet. Dessutom skulle även andelen ensamstående mödrar ha 
utvecklats på ett likartat sätt. I tabell 9:9 nedan framträder motsägelsefulla 
mönster, som skulle kunna tolkas både som ett stöd för en kontinuitet och sam
tidigt peka på att förändringar i detta avseende ägt rum. 

Tabell 9:9 Andel kvinnor med första biologiska barn födda före äktenskap samt 
andel oåkta barn. Skellefteåregionen. Procent. 

1770/1771 1790/1791 1810/1811 1830 1850 1870 
Barn före äktenskap* 20 33 25 19 19 12 
Andel barn noterade som 

oäkta innan äktenskap** 
39 28 42 38 58 54 

Total andel angivna 
som oäkta* 

12 14 13 11 15 11 

Ensam mor*** 4 5 3 4 5 5 
* Andelen kvinnor som fatt bam. Här ingår också de som aldrig gifte sig utan endast blivit föräl
der. 
** Andelen kvinnor som fått bam innan äktenskap men som senare gifte sig 
*** Andelen kvinnor som fått barn och som förblivit ogifta 

351 Formuleringen 'någon annans försorg' kan te sig något kryptisk men refererar till den eventu
ella förekomsten av ungdomslag i Skellefteåregionen. Något stöd för att ungdomslag skulle ha 
förekommit i Skellefteåregionen finns inte i det källmaterial som tillämpats i denna studie (se 
kapitel 6). Att nattfrierier förekom skall dock enligt samma källor vara belagt. Det är däremot 
mycket svårt att få någon uppfattning om hur vanligt förekommande nattfrieriet var, i vilka soci
ala kategorier det förekom och i vilka geografiska områden man skulle finna seden. 
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Betraktar man utvecklingen över de olika kohorterna när det dels gäller ande
larna som fick barn före äktenskap, och dels andelen barn av samtliga som note
rats som "oäkta", skulle dessa data knappast stödja tesen om någon uppluckring 
av normer eller av den sociala kontrollen runt ungdomars möten mot slutet av 
1800-talet i Skellefteåregionen. Andelen barn som föddes före äktenskapet lik
väl som den andel barn av samtliga som noterats som "oäkta" minskade snarare 
än ökade. Det blev inte heller vanligare att kvinnor som fått barn därefter för
blev ogifta. Detta skulle snarare kunna tolkas så att de normer och som kring
gärdade ungdomars möten blivit mer rigorös än att en liberalisering ägde rum. 
En sådan slutsats blir dock problematisk när man samtidigt kan konstatera att 
andelen kvinnor som födde "oäkta barn" före äktenskapet ökade i de två sista 
kohorterna jämfört med de föregående. Detta skulle kunna tolkas som att det 
blev allt mer ovanligt med äktenskapslöften och trolovning som prästen var 
informerad om och att han därmed noterade barnet som "oäkta". Detta kunde i 
sin tur tala för att allt fler barn kom till i förhållanden mellan lokalt förankrade 
flickor och män som undandrog sig sina ansvar, förnekade sina faderskap 
och/eller lämnade regionen. 

Det finns dock ett socialt mönster bland dem som fått barn före äktenskap och 
där barn registrerats som "oäkta" (se tabell 9:10). 

Tabell 9:10 Social kategori och andelen kvinnor som fått barn före äktenskap 
som registrerats som "oäkta Procent 

1770/71 och 1790/91 1810/11 och 1830 1850 och 1870 
Bönder 
Torpare/Nybygg. 
Tj änstmän/Hant-
verkare 

Inhy
ses/Arbetare 
Soldter/Sjö-
män 

Bönder 
Torpare/Nybygg. 
Tjänstmän/Hant
verkare 

Inhy
ses/Arbet 
are 
Solda-
ter/Sjöm 
än 

Bönder 
Torpre/ 
Nybygg. 
Tjänste
män/ 
Hantverk
are 

Inhy
ses/Arbe 
tare 
Solda-
ter/Sjöm 
än 

Barn före 
äkten
skap* 

30 19 22 25 11 23 

Total 
andel 
oäkta 
födda 

14 13 5 23 7 22 

N= 104 62 131 80 121 88 
*Samtliga kvinnor som fått barn inklusive dem som förblev ogifta 

Bland kvinnor med bakgrund i kategorier som inhyses/arbetare och solda
ter/sjömän blev det allt vanligare med barn före äktenskap som betecknades 
som "oäkta barn". Det omvända förhållandet gäller bland bönder. Bland arbeta
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re/inhyses skulle de allt större andelama med "oäkta barn" tala för en allt mind
re grad av social kontroll med en mindre styrning av föräldrar i angelägenheter 
gällande en tilltänkt partner. Bland bönder skulle snarast den motsatta tendensen 
råda. De minskande andelarna av barn före och utom äktenskapet skulle snarare 
kunna tyda på att de normer som gällde äktenskap och barnafödande bland des
sa grupper blev allt mer rigorösa och att föräldrainflytandet samtidigt blev stör
re. 

Av tabell 9:10 ovan framgår emellertid att största andelen kvinnor som fick barn 
före äktenskapet och barn som betecknades som oäkta fanns i kohorterna födda 
1810 och 1830. Skillnaden i dessa avseenden mellan kvinnor i nämnda kohorter 
och kvinnor födda i de två senaste kohortema är dessutom marginell. Denna 
utveckling tycks historiskt sett ha inletts vid en tid tämligen långt före den ar
betskraftsinflyttning, som enligt Frykman ledde fram till att det blev allt vanli
gare med oäkta barn i andra delar av Norrland.352 Frågan är då vilka orsakerna 
är bakom denna förändring. Något kulturmöte av det slag som senare skulle ha 
inträffat i andra delar av Norrland var knappast någon trolig orsak eftersom 
inflyttningen då inte var särskilt omfattande. Hela 1800-talet kännetecknades för 
övrigt av ett utflyttningsnetto i Skellefteåregionen.353 

En rimligare förklaring skulle istället vara att en social differentiering ägde rum 
inom regionen som ledde till allt större skillnader mellan olika sociala kategori
er samtidigt som den geografiska rörligheten i viss mån ökade. Utvecklingen 
sammanfaller i själva verket med den period mellan 1810-1860 som beskrivits i 
termer av ett moderniserat bondesamhälle. Orsaken bakom denna sociala diffe
rentiering kan sannolikt sökas i det faktum att förutsättningarna till försöijning 
generellt minskade som en följd av befolkningsökningen i regionen. Detta ledde 
bl a till hemmansklyvning där större hemman delades och blev mindre bruksen
heter samtidigt som nybyggen etablerades regionens inland. Dessutom tycks det 
som om allt fler ungdomar med bondebakgrund vid denna tidsperiod proletari-
serades. 

Möjligtvis skapade denna utveckling inom regionen särskilda reaktioner bland 
en del bönder. Man kan tänka sig att det blev viktigare under denna period att 
för materiellt någorlunda välbeställda bönder, att konsolidera den egendom man 
trots allt var i besittning av, vilka därigenom fick större anledning att övervaka 

352 Förändringen ägde rum under den tidsperiod (1835-1891), som inte ingick i Frykmans studie. 
353 Se kapitel 5. 
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sina söners och döttrars umgängesvanor och val av äktenskapspartner. Möjligt
vis upplevdes samhällsutvecklingen med allt större sociala skillnader och geo
grafiskt mobilare människor som ännu ett hot mot den besuttnas egna situation 
och levnadssätt, som i sin tur gav upphov till synsätt med starka moraliserande 
inslag354 som i flera avseenden kom att sammanfalla med den kyrkliga synen på 
barn och äktenskap och som indirekt även ledde till konforma beteenden bland 
bondsöner och bonddöttrar. Giftermålen bland dem inföll exempelvis vid allt 
mer likartade åldrar. Det är därför sannolikt att normer som knöt an till äkten
skapet tillsammans med att risken för unga bonddöttrar hade ökat att bli ensam
stående mor, förändrade umgängesmönster mellan unga män och kvinnor, vilket 
bland annat påverkade hur och när man genomförde nyckelövergångarna. 

Att andelarna med för- eller utomäktenskapliga barn ökade bland ungdomar 
från inhyses/arbetarhem under samma tidsperiod kan vara att ungdomarna i 
dessa kategorier tillhörde dem som tidigast lämnade ett boende med föräldrarna 
för att söka sig en egen försöijning. En annan aspekt är också att föräldrar, sär
skilt fadem, under längre perioder kunde vara borta för arbete i relativt avlägsna 
byar, vilket sannolikt minskade föräldrarnas inflytande över umgänget mellan 
unga män och kvinnor. 

9.4 Sammanfattande diskussion 

Äktenskapets och föräldraskapets betydelse som nyckelövergångar blev sanno
likt mindre framträdande mot slutet av 1800-talet, eftersom alltfler människor, 
särskilt män, varken gifte sig eller skaffade bam. Äktenskapet och föräldraska-
pet blev därmed ett mindre vanligt statusbärande inslag i de vuxenroller som 
konstituerades och den sociala skillnaden mellan ungdom och vuxenhet skulle 
därmed i detta avseende ha blivit mindre påtaglig. 

Att fler avstod från äktenskap och föräldraskap skulle kunna tolkas som en ten
dens mot att dessa övergångar blev individualiserade, dvs att frågan om att gifta 
sig och skaffa barn oftare än tidigare utgick från individuella preferenser. Detta 
motsägs dock i viss mån av att nyckelövergångarna var så pass socialt differen
tierade. Det blev exempelvis allt mindre sannolikt att den minst bemedlade de

354 Reaktionen har likheter med hur exempelvis Hall (1992) menar att människor idag hanterar en 
kulturell modernisering. Vissa flyr in i det man antar vara "tradition" som blir en form av trygghet 
och försvar mot förändringar som hotar det egna levnadssättet. 
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len av befolkningen genomförde övergångarna övehuvudtaget. I Skellefteåregi-
onen var de minst bemedlade samtidigt de med svagast förankring i den lokala 
näringsstrukturen, dvs arbetare, inhysesfolk, soldater, sjömän och andra i likar
tad ställning. Orsaken till uteblivet äktenskap/föräldraskap kunde framförallt 
antas vara betingad av försöijningsmässiga orsaker. Bland kvinnor förefaller 
dock vissa förändringar ha ägt rum i detta avseende. De allt bättre utkomstmöj
ligheterna utanför hemmet för kvinnorna i allmänhet och en förändrad lagstift
ning ökade samtidigt möjligheten att upprätthålla en självständig och mer lång
siktig försötjning. Äktenskapet var därmed inte längre en lika avgörande mate
riell faktor för kvinnorna. 

Även sociala normer runt äktenskap och barnafödande tycks ha förändrats tidigt 
under 1800-talet i Skellefteåregionen och skilde sig dessutom från andra regio
ner i både Norrland och i riket som helhet. Inom Skellefteåregionen finns tecken 
som tyder på att normerna blev allt strängare särskilt bland bönder, eftersom 
andelen föräktenskapliga och oäkta barn minskade bland dem. Att normer kring 
giftermål och barnafödande kan ha blivit mer rigorösa bland bönder får ett visst 
stöd av det faktum att ungdomar med bondebakgrund tillhörde dem som mot 
slutet av 1800-talet gifte sig i störst utsträckning och dessutom i något yngre 
och mer likartade åldrar. 

I andra sociala kategorier, exempelvis bland arbetare och inhysesfolk, är ten
densen den omvända beträffande utveckling av andelen föräktenskapliga och 
"oäkta barn". Samtidigt gifte sig ungdomar med bakgrund i dessa kategorier 
också i allt mindre utsträckning ju längre seklet fortskred. Detta skulle tala för 
att de synsätt i dessa kategorier som knöt an till äktenskap och barnafödande var 
annorlunda och sannolikt mindre rigorösa än dem bland bönder. En orsak till 
detta skulle kunna vara att angelägenheter i samband med äktenskap och barn
alstring var mindre hårt knutna till ekonomiska överväganden än bland bönder. 
Som nyckelövergångar betraktat skulle därmed äktenskap och föräldraskap vara 
av större social betydelse bland bönder än bland exempelvis inhysesfolk och 
arbetare. 

Sammantaget framträder ett tämligen komplext mönster med avseende på an
delar, åldrar och ordningen mellan nyckelövergångarna utifrån den livsbane
historiska modell som tillämpats i analysen av äktenskapsmönster och barnafö
dande. Relateras resultaten till de modeller som diskuterades i de inledande 
kapitlen, har den modell som förespråkar en utdragen etableringsfas ett visst 
stöd om man ser till i vilka åldrar man gifte sig. Det bör dock framhållas att en 
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inte försumbar andel både hade gift sig och fått barn i yngre åldrar än de som 
nämnda modell postulerar. Däremot får modellen mindre stöd om hänsyn även 
tas till ordningen mellan giftermål, första barnet och i vilken mån man dessför
innan lämnat hemmet för tjänst. Sammantaget skulle således detta innebär att 
det är tveksamt om modellen kan tjäna som utgångspunkt för en beskrivning av 
hur ungdomar etablerade ett vuxet liv i Skellefteåregionen. 
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10.1 samhällets utkanter - vuxenblivandet 
bland oäkta, föräldralösa och straffade in
divider 

Att social förankring inom olika livsområden påverkar förhållningssätt och be
teenden bland ungdomar har påvisats i forskning som anknyter till vuxenblivan
det i vårt nutida samhälle. Detta gäller generellt och i specifika sociala sam
manhang. I en studie om vuxenblivandet i ett nutida nordligt och perifert lokal
samhälle framgick mycket tydligt betydelsen av att vara integrerad i lokalsam
hället. Ungdomars bild av sig själva och deras framtidsplaner och reflektioner 
kring ett vuxet liv kunde härledas till deras delaktighet och förankring inom 
olika sociala arenor som knöt an till skola, familj, kamrater, fritid, arbetsmark
nad men också till det kulturella sammanhanget där normer, könsroller och 
språktillhörighet var av betydelse.355 Ju mer främmande som ungdomar upplev
de sig vara inom dessa livsområden, desto större var beredvilligheten att flytta 
från orten. Det omvända var fallet när den upplevda delaktigheten var stor inom 
olika livsområden.356 

På liknande sätt kan man tänka sig att ungdomar som levde vid slutet av 1700-
talet och under 1800-talet hanterade en svag social förankring i lokalsamhället. 
Interaktionen med det övriga samhället kan mycket väl ha haft en likartad form 
och ha samma konsekvenser som i våra dagar, dvs att ungdomar gav sig av 
eftersom man helt enkelt inte ansåg sig passa in eller såg någon framtid på den 
plats där de växt upp. Däremot integrerades man inom andra livsområden än de 
som är aktuella i dagens samhälle. För ungdomar i 1700 och 1800-talens Skel
lefteå kunde det handla om att passa in i den kyrkliga församlingen, i hushållet, 
som äktenskapspartner och i den lokala näringsstrukturen. 

Av föregående kapitel framgick att individer med bakgrund i kategorier som 
hade en svag förankringen i den agrara strukturen även uppvisade sina specifika 
mönster av nyckelövergångar. Exempelvis flyttade ungdomar bland inhysesfolk 
hemifrån i större utsträckning och vid tidigare ålder och gifte sig inte i samma 
utsträckning som ungdomar med bondebakgrund, och det var även vanligare 

355 Waara( 1996) 
356 Ibid. Jakobsson & Waara (1992) 
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bland dem att fa barn före äktenskapet. Sättet att etablera ett vuxet liv tycks 
därför i stor utsträckning ha varit betingat av de olika sociala förutsättningar 
man levde under. Detta kan i sin tur tolkas på så sätt att ungdomar som var 
mindre integrerade i den lokala kontexten, sannolikt även hade andra förhåll
ningssätt i frågor som exempelvis handlade om man skulle stanna kvar eller 
flytta från orten än de som tillhörde kategorier med starkare förankring. 

Syftet med föreliggande kapitel är att diskutera några frågor som anknyter till 
ungdomars sociala förankring och den betydelse som denna hade for hur man 
etablerade ett vuxet liv. Den första frågan handlar om den karaktär integreringen 
till ett vuxet liv fick, dvs om den blev allt smidigare och tryggare eller allt mer 
problematisk och riskfylld för ungdomar under den studerade tidsperioden. Den 
andra frågan behandlar vilka mönster av nyckelövergångar som antingen repre
senterar ett normalt och tryggt vuxenblivande eller ett problematiskt sådant och 
i vilken mån som denna etablering samtidigt orsakade en social marginalisering 
av en ung människa, dvs om övergångar som genomfördes "vid fel tidpunkter" 
även kunde leda till socialt problematiska situationer. 

Utgångspunkter för den empiriska uppföljningen av denna diskussion är att ur 
olika aspekter studera dels lagförda och straffade personer och dels kategorier 
som antas ha haft en relativt sett svag social förankring, dvs föräldralösa och 
individer av "oäkta börd". För att belysa om de sociala förutsättningarna för 
vuxenblivandet blivit alltmer problematiska belyses de sociala kategorier som 
var överrepresenterade bland straffade personer i Skellefteåregionen under 
1800-talet. Den trygga respektive riskfyllda etableringen av ett vuxet liv analy
seras genom att visa på förekomsten av nyckelövergångar samt tidpunkter för 
dessa bland straffade, föräldralösa och individer av "oäkta börd". 

Analysen har två utgångspunkter. Den första är att med utgångspunkt bland 
kategorier som är relativt sett svagare förankrade och mindre socialt integrerade 
i samhället bland exempelvis ungdomar studera problem som existerade i sam
band med vuxenblivande i Skellefteåregionen under 1800-talet. Valet att studera 
dessa kategorier är strategiskt och grundas på antagandet att dessa ungdomar 
påverkas mest samt reagerar först och tydligast på olika sociala förändringar. 
Tanken anknyter till de synsätt som finns inom brittisk subkulturforskning, 
svensk ungdomskulturforskning och s k framtidsforskning. Inom den brittiska 
subkulturforskningen betraktades ungdomskulturer i arbetarklassen var reaktio
ner på kriser i vuxenvärlden. Dessa kriser bestod bland annat av strukturföränd
ringar som ledde till arbetslöshet bland föräldrarna och till migration, bl a med 
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inflyttning av nya etniska grupper till bostadsområden som traditionellt varit 
arbetarklassens territorier. Ungdomskulturerna utgjorde ett skydd mot vad som 
betraktades och upplevdes som en social deklassering, dvs kulturer inom vilken 
den enskilde kunde upprätthålla en meningsfull social identitet.357 Även inom 
svensk ungdomskulturforskning antas ungdomar vara en sorts "social och kultu
rell seismograf', dvs att det är bland ungdomar som olika sociala och kulturella 
förändringar märks först, vilket exempelvis uttrycks via olika kläd- och musik
stilar och laborerandet med sociala identiteter.358 Även s k framtidsforskare har 
på ett liknande sätt använt ungdomar som ett "medium" när det gäller att förut
spå hur samhället kommer förändras en eller ett par generationer senare. Man 
undersökte bland annat olika attityder och värderingar bland gymnasister. De 
attityder och värderingar man fann antog man att ungdomarna skulle behålla 
livet ut och skulle i sin tur påverka samhällets utveckling. Därigenom kunde 
man postulera olika framtidsscenarier som i olika avseenden kom att avvika 
från hur dagens samhälle ser ut.359 

Enligt den andra utgångspunkten utvecklas i samhällen sociala institutioner och 
normer som strukturerar övergången in i vuxenlivet. Dessa konstituerar i sin tur 
en social tidtabell som föreskriver när det är lämpligt att genomföra olika nyck
elövergångar. Dessa förutsättningarna kan exempelvis innebära att risken för att 
hamna i sociala problem är större för den som avviker alltför mycket från den 
socialt föreskrivna tidtabellen än för den som följer den föreskrivna tidtabellen. 
Ur en teoretisk synvinkel anknyter analysen till begreppet positiv och negativ 
'dependence duration'.360 Begreppet kan översättas till 'varaktighet i beroende' 
och innebär att det i samhällen i samband med ungdomars socialisation och 
integrering in i ett vuxet liv utvecklas olika livssituationer där unga människor 
är beroende av andra, exempelvis föräldrar, sociala nätverk eller sociala institu
tioner. Beroendet kan omfatta helheten i en livssituation, och kan inbegripa 
såväl materiella, emotionella som kognitiva aspekter, och kan påverka indivi
dens socialisation, identitetsutveckling och materiella levnadsnivå. En positiv 
varaktighet i ett beroende innebär att lämna detta beroende först sedan man 
utvecklat färdigheter som gör detta möjligt. För att exempelvis anknyta till de 
materiella livsvillkoren skulle detta i konkreta ordalag innebära, att ungdomar i 
dagens samhälle bör ha utbildat sig färdigt, arbetat i minst ett år och ha en fast 

357 Se olika bidrag frän den s.k Birminghamskolan, t ex Willis (1976). 
358 Se t ex Fornäs (1994), Ziehe (1986). 
359Andersson & Furth (1993) 
360 Högan & Astone (1986) 
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anställning innan man flyttar hemifrån, sammanbor eller gifter sig och skaffar 
barn. Detta minskar riskerna för att hamna i någon form av materiell deprivation 
eftersom olika välfardsförsäkringar är knutna till hur länge man arbetat, vilka 
inkomster man har och att man under studietiden åtminstone delvis försöijts av 
sina föräldrar.361 

En negativ varaktighet skulle å andra sidan vara att avbryta sina grundskolestu
dier i förtid och att flytta hemifrån innan man har en fast förankring på arbets
marknaden, eftersom detta ökar risken att hamna i en situation med alltför be
gränsade materiella resurser. Den negativa varaktigheten kan också bestå i att 
bli kvar i en livssituation alltför länge. Ett exempel är de ungdomar som inte fatt 
någon fast förankring på arbetsmarknaden eller som är föremål för arbetsmark
nadsåtgärder varvade med perioder av arbetslöshet. Ju längre detta tillstånd 
varar, desto svårare blir det att få ett fast arbete. Bakgrunden till detta har ibland 
förklarats med att arbetsgivare inte gärna anställer en långtidsarbetslös eftersom 
en sådan belägenhet skulle tolkas så att något inte står rätt till med personen 
ifråga. 

10.1 Ungdomar med en svag social förankring 

Det är tre kategorier som här får representera individer som sannolikt var mind
re förankrade i det lokalsamhälle som utgjordes av Skellefteåregionen under 
1700- och 1800-talen. Den första utgörs av dem som förlorat någon eller bägge 
föräldrarna före 15 års ålder. Att bli föräldralös innebar att de genomgick vad 
Mitterauer skulle ha benämnt en 'cesur', eller statusövergång, som förändrade 
deras förankring inom familj och hushåll.362 

Livssituationen förändrades ofta på ett tämligen genomgripande sätt för den 
som blev föräldralös. Beroendeförhållanden försköts från föräldrarna och till 
andra personer och deras goda vilja. I bästa fall togs de föräldralösa om hand av 
någon släkting, som kunde förväntas hysa äkta omtanke om den föräldralöse än 
andra. Av sockenstämmoprotokoll framgår att alternativet annars var den 
"offentliga" omsorgen, som vanligtvis bestod i att auktioneras ut i socknen. Inte 
sällan auktionerades den föräldralöse ut efter ett år i en fosterfamilj och kunde 
efterhand ha bott i 5-6 olika hushåll under lika många år. Vid femton års ålder 

361 Jakobsson (1996) 
362 Mitteauer (1986) 
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betraktades enligt lag en ung människa som fullt kapabel att försöija sig själv, 
vilket i praktiken innebar att föräldralösa ungdomar var tvungna att ta de erbju
danden om tjänst som fanns för att slippa hamna i svårigheter som lösdrivare. 

Även om en ung människa enbart förlorade någon av föräldrarna i unga år inne
bar detta också en viktig förändring när det gällde förankringen inom familj och 
hushåll. Inte sällan gifte den överlevande föräldern om sig och fick barn med 
den nya makan eller maken, en situation som sannolikt påverkade det barn som 
förlorat ena föräldern, såväl statusmässigt när det gällde arvsangelägenheter 
som den fostran barnet kunde tänkas fa. Dessutom kunde det hända att den 
överlevande biologiska föräldern dog efter en tid och att fosterföräldern i sin tur 
gifte om sig och fick barn med sin nya make eller maka. Sannolikt var föräld
ralöshet en omständighet som kunde försätta en ung människa i en både besvär
lig och marginaliserad social situation, som i sin tur ledde till en betydligt sva
gare förankring i lokalsamhället jämfört med dem som hade föräldrarna kvar i 
livet genom barn- och ungdomsåren. Dessa förhållanden torde också ha haft en 
viktig betydelse för hur den enskilde individen etablerade ett eget självständigt 
liv. 

Den andra kategorin representeras av ungdomar vilka noterats som "oäkta" när 
de föddes. Detta innebar att de ofta föddes in i en marginaliserad position orsa
kad av modems "felaktiga" kombination av nyckelövergångarna föräldraskap-
äktenskap. Utomäktenskapliga förbindelser betraktades ur både religiös och 
världslig synpunkt som ett brott under 1700-talet, ett stigma som drabbade 
kvinnan och indirekt hennes barn.363 Enligt 1686 års kyrkolag var den ogifta 
modern att betrakta som syndig och måste genomgå en procedur som knöt an 
till uppenbar kyrkoplikt, som innebar att hon i kyrkan och inför församlingen 
skulle förlåtas för sina synder och åter upptas i församlingen. Denna procedur, 
som av sina samtida sannolikt sågs som ett skamstraff omvandlades 1741 till en 
enskild ceremoni som oftast ägde rum i sakristian där modern admitterades, dvs 
förläts av församlingens kyrkoherde. Officiellt avskaffades förfaringssättet 
1855. Ur den världsliga rättvisans perspektiv var de förbindelser som kunde 
leda till illegitima barn också ett brott enligt 1734 års lag. Mannen kunde dömas 
till böter om han befanns vara fadern till barnet, ett brott som säkerligen var 
tämligen svårt att bevisa, eftersom två vittnen krävdes om mannen förnekade 
faderskapet för att rättsligt styrka mannens skuld. Lagen förändrades 1864 och 

363 Alla barn som föddes före äktenskapet noterades inte som oäkta, exempelvis när äktenskaps
löfte fanns och föräldrarna senare gifte sig. Se även kapitel 9. 
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innebar att "illegitima barn" blev en rättssak endast i de fall när en kvinna an
mälde en man som förnekade sitt faderskap till hennes barn. De lättnader av 
stigmat, som därmed infördes av kyrka och stat, syftade till att minska den 
mycket höga dödligheten bland "oäkta födda". Den höga dödligheten hängde 
delvis samman med att barnamord förekom som en följd av den skam utomäk-
tenskapligt barnafödande innebar. Om barnen inte dog så behandlades de ofta 
sämre än andra. Skillnaderna i dödlighet mellan 'legitima' och 'illegitima' barn 
kvarstod ända fram till 1900-talets böljan, vilket kan indikera att folkliga nor
mer fortfarande var tämligen rigida och att "oäkta barn" betraktades som en 
belastning och ansågs mindre värda.364 Att vara ett "illegitimt barn" kunde såle
des innebära att risken var stor att barnet föddes in i ett socialt utanförskap. 
Även om modern så småningom gifte sig, var den oäkta sämre lottad i arvsfrå
gor än sina eventuella yngre och "legitima" syskon. Styvförälderns behandling 
av den "oäkta" kännetecknades inte heller alltid av värme och omsorg.365 

Den tredje kategorin som representerar individer med en lösare förankring är de 
som blev straffade för något brott som renderade minst fängelsestraff.366 Ut
gångspunkten är antagandet att dessa människor av olika orsaker hamnat i en 
marginaliserad livssituation som efterhand fick till följd att de ertappades med 
att ha begått brott. Enligt historikern Maija Taussi Sjöbergs studie av fångar i 
Västernorrland vid 1800-talets mitt var det sociala arvet en betydande orsak 
bakom brottsligheten. Hon beskriver nämligen fångamas bakgrund enligt föl
jande:367 

" I jämförelse med barn i samma åldersgrupp var de oftare födda utom äkten
skap, hade oftare vuxit upp under mycket fattiga förhållanden, hade oftare under 
uppväxtåren förlorat en eller båda sina föräldrar och antagligen oftare också 
vuxit upp i fosterhem./.. ./Barndom och uppväxtvillkor för de kvinnliga fångarna 
såg ännu mörkare ut än för de manliga. Flickorna var ännu oftare än pojkarna 
födda utom äktenskap, hade oftare vuxit upp under fattiga omständigheter, oftare 
förlorat sina föräldrar och oftare blivit rotegångs eller fosterbarn".368 

364 Brändström (1996). 
365 Se exempelvis Drugge & Jakobsson (1996). 
366 Se kapitel 4. 
367 Taussi Sjöberg (1986). Urvalet av fångar bestod av 42 kvinnor och 184 män. Ingen av dem var 
över 25 år och fängelsestraffet var deras första. 
368 Ibid sid 36-37 
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Dessutom fick de bölja försöija sig själva tidigare och flytta hemifrån i yngre år 
än andra.369 Dessa ungdomar skulle således representera en utsatt och margina-
liserad social kategori, vars livssituation i hög grad torde ha påverkats av för
ändrade sociala förhållanden. 

10.2 En utveckling mot djupare sociala klyftor och en 
mödosammare integrering till ett vuxet liv? 

Frågan om etablerandet av vuxenlivet efterhand som 1800-talet fortskred an
tingen blev enklare eller mer problematiskt skall som tidigare nämnts studeras 
via sociala kategorier som betraktas som särskilt utsatta och därmed känsliga för 
sociala förändringar. Detta innebär att nya eller förändrade beteenden bland 
dessa kategorier antas vara orsakade av yttre, sociala faktorer. Föreliggande 
analys inleds med att belysa vilka olika sociala kategorier som löpte största 
riskerna att hamna i fängelse. Utgångspunkten är att straffade personer skulle ha 
haft svårare levnadsvillkor än andra, vilket i sin förlängning utmynnat i brottsli
ga handlingar som senare bestraffats. Med hjälp av att studera de sociala skill
nader som fanns mellan straffade och ostraffade individer, och om dessa föränd
rades på något bestämt sätt, kan man även fa inblickar i hur förändrade sociala 
villkor generellt kan ha påverkat vägen in i vuxenlivet. 

Att födas som "oäkta barn" eller att förlora sina föräldrar och att vara fattig 
skulle som tidigare nämnts ha konstituerat ett socialt arv som i stor utsträckning 
påverkade individens livschanser och därmed dennes sätt att etablera ett vuxet 
liv. Enligt Taussi Sjöberg utgjorde dessa faktorer viktigaste förklaringarna till 
att unga människor hamnade i fängelse. Även bland straffade bördiga från 
Skellefteåregionen tycks dessa faktorer vid första påseende vara väsentliga. 
Sammantaget hade nära två tredjedelar bland de straffade antingen förlorat nå
gon eller bägge föräldrar före 15 års ålder, av "oäkta börd" eller haft en uppväxt 
under fattiga omständigheter. Av Taussi Sjöbergs studie är det emellertid svårt 
att få klarhet i vilken utsträckning som de straffade ungdomarna avvek från icke 
straffade ungdomar med avseende på sociala bakgrundsfaktorer, eftersom hon i 
sin studie inte utnyttjade någon jämförelsegrupp. Detta innebär i sin tur att det 
är vanskligt att utifrån hennes studie bedöma betydelsen av nämnda riskfakto

369Taussi Sjöberg (1986). 
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rer, eftersom man inte far klart för sig om vissa sociala kategorier är överrepre
senterade i förhållande till befolkningen som helhet. 

I föreliggande analys görs ett försök att skatta betydelsen av några riskfaktorer, 
som "oäkta börd" och föräldralöshet men även att ta hänsyn till variablerna 
social kategori, ålder och kön genom att jämföra en straffad population med en 
ostraffad. Den straffade populationen består av Skellefteåbor födda mellan 1792 
och 1876 som dömts till minst fängelse370 och som vistats i Länsfangelset i 
Umeå (se kapitel 4). Den icke straffade populationen består av kohortmedlem
mar som inte finns noterade för något brott i husförhörslängder eller fanns regi
strerade i de s k fångrullorna. Totalt fanns endast 13 straffade kohortmedlem
mar, dvs mindre än en procent av kohortmaterialet. Detta gör att statistiska 
skattningar av risken för att bli brottsling med multivariata tekniker enbart base
rat på kohortmaterialet är meningslös. 

Istället har en strategi valts där andelarna i de bägge populationerna jämförs för 
att kunna diskutera betydelsen av olika sociala bakgrundsfaktorer. Även detta 
förfaringssätt är förknippat med problem. För att kunna göra korrekta jämförel
ser skulle samtliga individer, eller ett representativt urval av födda mellan 1792 
och 1878 i Skellefteåregionen ha utgjort referensgrupp, eftersom fångarna i 
fangelsematerialet var födda mellan dessa år. En sådan referensgrupp har inte 
utgjort underlaget för denna undersökning. Istället antas kohortmedlemmar 
födda mellan 1790 och 1870 vara tillräckligt representativa för samtliga födda 
under samma tidsperiod för att i detta sammanhang kunna betraktas som åtmin
stone en provisorisk referensgrupp. 

Båda den straffade respektive icke straffade populationen har delats in i födda 
mellan 1790-1849 och 1850-1876 för att göra det möjligt att studera eventuella 
förändringar över tid. Indelningen i dessa tidsperioder baseras på ett teoretiskt 
antagande om att de som föddes 1850 och 1870 i kohortmaterialet och som 
motsvarar straffade födda 1850-1876, befann sig i ungdomsåren när väsentliga 
sociala förändringar i regionen skedde under andra halvan av 1800-talet som 
torde ha varit av betydelse för deras levnadsvillkor. Utfallet av analysen illustre
ras i tabellen nedan: 

370 1 fängelset fanns också rannsakningsfångar i väntan på rättegång, fångar som dömts till döden 
och som väntade på att deras nådeansökan skulle behandlas, samt fångar som dömts till fästning 
och som väntade på transport dit. 
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Tabell 10:1 Social bakgrund bland straffade och icke straffade Skellefteåbor 
födda mellan 1790 och 1876. Procent. 

Födda mellan Födda mellan 

1790-1849 1850-1876 

Straffade Ej Straffade Straffade Ej Straffade 
Skellefteå- Skellefteå Skellefteå- Skellefteå-
regionen regionen regionen regionen 

Oäkta börd 14 4 19 7 
Föräldralöshet 
Förlorat mor 7 7 19 9 
Förlorat far 12 15 14 12 
Förlorat bägge föräldrar 2 6 7 10 
Faders yrke 
Bönder 39 48 33 47 
Tjänstemän/Hantverkare/ 3 8 4 5 
Handlare 
Nybyggare/Torpare 7 8 9 6 
Inhyses/arbetare 23 18 39 32 
Soldater/Sjömän 15 9 3 4 
Övriga/Okänd 13 10 12 5 
Män 87 49 87 47 
Kvinnor 13 51 13 53 
Ålder"1 

0-19 år 4 47 34 47 
20-24 år 16 9 37 9 
25-29 år 17 7 19 7 

30 år och äldre 64 38 10 38 
Fattig/Brottsbelastad förälder 26 - 37 -

N= 115 698 70 652 

Studerar man andelarna beträffande individer av "oäkta börd" framgår att dessa 
är större bland de straffade än inom den icke straffade befolkningen. Detta 
skulle innebära att faktorn "oäkta börd" ökade risken för att bli dömd för något 
brott. Det finns också en svag tendens till att skillnaderna mellan straffade och 
icke straffade i detta avseende ökade vartefter 1800-talet framskrider, vilket kan 
indikera att livssituationen för individer av "oäkta börd" blev relativt sett något 

371 Bland straffade avser åldern den vid första fängelsevistelse. Bland den icke straffade befolk
ningen har uppgifter om antalet personer hämtats från basstatistik gällande Skellefteåregionen. 
För 1790 till 1849 och 1850 till 1894 har antalet personer summerats för åldersklasserna och 
sedan dividerats med den totala befolkningen och antalet år. De andelar som presenteras i tabellen 
utgör därmed medelvärden för tidsperioderna. 
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mer problematisk efterhand, eftersom andelen av dessa individer som hamnade i 
fängelse ökade något. 

Däremot verkar inte föräldralöshet haft någon avgörande betydelse för risken att 
hamna i en livssituation som ledde till att man så småningom kom att dömas för 
något brott under den första hälften av 1800-talet. Under den senare delen av 
1800-talet har detta mönster förändrats så, att de som förlorat sin far och särskilt 
sin mor var överrepresenterade bland de straffade jämfört med den icke straffa
de befolkningen. Detta kan i viss mån bero på att andelen oäkta barn som också 
förlorat sin mor var större bland straffade än bland andra under den senare delen 
av 1800-talet. 

Studerar man de straffades sociala bakgrund, framgår, att individer med bak
grund bland bönder, tjänstemän/handlare/hantverkare och nybyggare/torpare är 
underrepresenterade bland de straffade i förhållande till deras andel av befolk
ningen. Det omvända gäller inhyses/arbetare, soldater/sjömän och kategorin 
övriga. Den sistnämnda kategorin bestod, som tidigare nämnts, dels av dem vars 
fader saknade en yrkesnotering men dels också av dem med "benämningar" 
som 'lapp', 'finne', 'fattighjon', 'sockenhjon' och 'lösfolk'. Sannolikt tillhörde 
en stor del av människorna i denna kategori de allra mest marginaliserade i detta 
samhälle. Under senare delen av 1800-talet förändrades detta mönster till en del 
genom att böndernas andel bland de straffade minskade samtidigt som torpa-
re/nybyggare blev överrepresenterade. Dessutom blev överrepresentationen 
alltmer uttalad bland straffade med bakgrund bland inhyses/arbetare och övriga. 
Övergår man till att studera betydelsen av kön framgår, att det under bägge pe
rioderna att straffade var män. 

Den kanske intressantaste förändringen över tid är förskjutningen nedåt i åldrar
na bland de straffade. En betydligt större andel ungdomar hamnade i fängelset 
under senare delen av 1800-talet jämfört med den tidigare perioden. En del av 
denna förändring berodde sannolikt på att ungdomar oftare fick andra straff för 
samma förseelser under 1800-talets första hälft jämfört med den senare delen. 
Man dömdes i allt större utsträckning till tidsmässigt relativt korta fängelsestraff 
för brott man tidigare erhöll ansenliga böter för, och som ofta p g a den bötfåll-
des bristande betalningsförmåga omvandlades till fängelse på "vatten och bröd", 
i ett antal dagar som i 'straffVärde' ansågs korrespondera mot bötesbeloppet. Ett 
exempel är 22-åriga Juliana Hansdotter som 1848 dömdes till 30 par ris med 3 
rapp paret, vilket vid denna tid var "högsta kroppspligt" och som hon blev 
ådömd efter att ha misshandlat sin far och rest livsfarligt vapen mot sin mor. I 
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rättegångsprotokollet kan man också läsa att böter om 15 silverriksdaler utt-
dömdes, vilka kom att omvandlas till 'arbete för vatten och bröd'. Hon dömdes 
också att göra offentlig avbön inför sina föräldrar samt till uppenbar kyrkoplikt. 
Sannolikt hade hon dömts till någon form av 'frihetsberövande' under senare 
halvan av 1800-talet eftersom spöstraffet då inte tillämpades längre. Därmed 
förekom hon inte i det fangelsematerial som utgör grund för denna undersök
ning. Däremot är hennes brott och straff noterade i husförhörslängder. Om man 
avser att belysa antalet straffade ungdomar blir således det antal som uppkom
mer något underskattad för den första delen av 1800-talet. I syfte att försöka 
bedöma omfattningen av bortfallet av straffade ungdomsbrottslingar (yngre än 
26 år) studerades samtliga frejdanteckningar för kohorterna 1770/71, 1790/91, 
1810/11 och 1830. Ingen person fanns noterad för något brott före 26 års ålder 
som inte dessutom återfanns i det fangelsematerial som tillämpats. Detta skulle 
betyda att andelen ungdomsbrottslingar som inte registrerats fångelsematerialet 
kan ha varit särskilt omfattande, vilket skulle tala för att förändringarna i tabel
len också svarar tämligen väl mot en reell utveckling som innebär en ökad ung
domsbrottslighet. 

Samhällsutvecklingen verkar således ha inneburit att bl a egenskapen "ungdom" 
i allt större utsträckning kom att innebära allt större risker att hamna i livssitua
tioner som ledde till brott och efterföljande straff. Detsamma verkar också gälla 
fattigdom som orsak till att bli brottsligt belastad under den senare delen av 
1800-talet. De straffade att kom allt oftare från hem där någon eller bägge för
äldrarna var antecknade som fattig eller som brottfalling i husförhörslängder 
eller i fängelseprästens noteringar.372 

Om man betraktar utfallet i sin helhet tycks tanken om betydelsen av ett socialt 
arv stödjas eftersom individer av oäkta börd, föräldralösa och de med bakgrund 
i sociala kategorier som sannolikt tillhörde de med relativt sett sämre levnads
villkor var överrepresenterade bland de straffade. Det bör dock framhållas att 
överrepresentationen bland straffade ur dessa kategorier inte var särskilt omfat
tande. Det bör exempelvis understrykas att en stor majoritet ur samma kategori
er trots allt inte kom att begå några brott som ledde till frihetsberövanden. Man 
kan sammanfatta betydelsen av det sociala arvet med att brottslighet ofta var ett 
tecken på en problematisk social situation men att denna långt ifrån nödvän
digtvis ledde till brottslighet. 

372 Noteringen fattig var absolut vanligast. I de fall en brottsnotering förekom var föräldern inte 
sällan också noterad som fattig. 
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Betraktas utvecklingen över tid verkar samma faktorer ha fått en allt större dis
kriminerande betydelse allt eftersom av 1800-talet fortskred, dvs att betydelsen 
av det sociala arvet blev allt större. Denna utveckling skulle tala för att sociala 
klyftor ökade under samma tidsperiod, och att socialt svaga grupper i större 
utsträckning än tidigare riskerade att bli marginaliserade. I detta sammanhang 
verkar också klyftan mellan ungdomar och vuxna ha blivit större genom att det 
för ungdomarna sannolikt blev svårare att finna en bärgning och någorlunda 
stadigvarande inkomster som gjorde det möjligt att etablera ett eget hushåll. En 
allt större andel av ungdomarna kom sannolikt att leva under allt knappare om
ständigheter. Möjligtvis blev jordmånen större för ett socialt utanförskap med 
spritmissbruk och brottslighet som följd vilket därmed skulle kunna indikeras av 
den markanta ökningen av andelen straffade ungdomar. Ur fångmaterialet går 
det också att få en viss indikation på ett eventuellt spritmissbruk. Från och med 
1890-talet böljade man också föra anteckningar i länsfangelsets kyrkobok om 
fången "söp", eller var full vid ankomsten till eller frisläppandet från fängelset. 
Av de 35 fångar från Skellefteå som fängelseprästen förde anteckningar om är 
23 noterade för att "supa" och 12 för att ej "supa, d v s 65 procent kan betraktas 
som potentiella spritmissbrukare. Även de brott som kan kopplas till spritmiss
bruk, t ex fylleslagsmål där polis var tvungen att ingripa, verkar ha ökat. Bland 
fångar födda före 1850 hade 10 procent innan 26 års ålder avtjänat straff för 
misshandel och våld mot tjänsteman. Bland fångar födda 1850 och senare var 
motsvarande andel 29 procent. När det gäller brott som skulle kunna kopplas till 
knappa levnadsomständigheter, dvs stöld och snatteri, tycks också dessa ha 
blivit vanligare. Bland fångar som var yngre än 26 år och födda före 1850 hade 
35 procent straffats för dessa brott. Motsvarande andel bland fångar i samma 
ålder men födda under andra hälften av 1800-talet var 47 procent. Sammantaget 
skulle detta indikera att ungdomar under senare delen av 1800-talet i större ut
sträckning riskerade att hamna i en relativt marginaliserad social situation än 
ungdomar födda före 1850. 

Tendenserna som man kan utläsa utifrån det material som bearbetats för Skel
lefteåregionen har likheter med utvecklingen i Sverige som helhet under denna 
tidsperiod. På riksnivå tycks det finnas ett tydligt samband mellan spritkonsum
tion och misshandelsbrott under 1800-talet. Misshandelsbrotten och spritkon
sumtionen minskade båda kraftigt från 1830-talet och fram till mitten på 1860-
talet.373 Därefter ökade både misshandelsbrott och alkoholkonsumtionen under 

373 vHofer(1988). 
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tiden förbi sekelskiftet och en bit in på 1900-talet. När det gäller tillgrepps
brott374 minskar dessa i riket som helhet från 1830-talet och fram till böljan av 
1900-talet. Däremot ökar dessa brott bland ungdomar mellan 15-17 år från 1878 
och fram mot sekelskiftet.375 

Orsaker bakom brottsligheten såväl i bondesamhället som i dagens samhälle är 
både en omfattande och komplicerad forskningsfråga att ta sig an, en fråga som 
egentligen faller utanför det problem som denna undersökning omfattar. Det 
finns emellertid några synpunkter på orsaker till brottslighet i bondesamhället 
som är intressant att lyfta fram utifrån den ungdomsproblematik som här be
handlas. 

Ylikangas undersökte den exceptionellt höga våldsbrottslighet som känneteck
nade framförallt Sydösterbotten från slutet av 1700-talet och under de första 
decennierna av 1800-talet.376 Brotten rörde främst misshandel där kniv flitigt 
användes som tillhygge, inte så sällan med dödlig utgång, ofta var dessutom 
förövaren en man i ungdomsåren. Ylikangas förklaring till våldsbrottslighetens 
relativt stora omfattning i just denna del av Finland, utgår i korthet från en 
kombination av både strukturella och socialpsykologiska faktorer. De ekono
miska utvecklingen innebar en tillbakagång av den traditionellt starka näringen 
som bestod av tjärbränning samt att nyröjning av mark samtidigt minskade. 
Detta förde med sig att även behovet av avlönat folk minskade. Tillsammans 
med befolkningsökningen skapade den ekonomiska utvecklingen en konkur
renssituation mellan individer. Sociala skillnader och olikheter i välstånd blev 
alltmer uppenbara. Detta ledde bl a till en nedåtgående social mobilitet och en: 

"sänkt status eller påtagligt hot därom frustrerade vida kretsar, berövade allt fler 
människor ett acceptabelt mål. Denna frustration tog sig i uttryck i fysiska vålds
dåd och allmänt taget i olagligheter. Den ledde också till en flyktartad alkohol
konsumtion och ett sökande efter spänningsskapande, riskfyllda situationer".377 

En annan komponent som bidrog till våldsbrottslighetens omfattning var folk
lynnet, eller det värdesystem som var kännetecknande för de människor som 
levde i området och som betonade den personliga dugligheten och företagsam

374 1 dessa ingår ej snatterier. 
375 Ibid 
376 Ylikangas (1985) 
377 Ibid, sid 236. 
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heten, fliten, och att man var "sin egen lyckas smed". Detta värdesystem hade 
växt fram under den tjärbränningsepok som utvecklades till Finlands första och 
största exportindustri, en verksamhet som krävde stor företagsamhet. Denna 
mentalitet skapade tävlingssituationer mellan människor, och pressen var hår
dast på dem som hade sämsta förutsättningarna för detta. När de ekonomiska 
möjligheterna försvann i och med tjärbränningens tillbakagång kunde inte detta 
driftighetsideal omsättas i något positivt alternativ. Istället bidrog detta till att 
skapa aggression och frustration, spritmissbruk och därmed till de förutsättning
arna som ledde till våldsbrott. 378 Enligt Ylikangas avtog våldsbrottsligheten 
senare när samhällets "inofficiella kontroll"379 stärktes. Detta underlättades ock
så genom att arbetskraftsutbudet ökade vilket innebar en minskad tolerans gent
emot potentiella "knivjunkare" och fick socialt misshagliga personer att lämna 
området. 

Med utgångspunkt i Ylikangas förklaringsmodell är det möjligt att diskutera om 
inte liknande processer också kan ha ägt rum i Skellefteåregionen som förde 
med sig en ökad ungdomsbrottslighet under senare hälften av 1800-talet. Man 
kan tänka sig att befolkningsökningen och den ekonomiska utvecklingen både 
ledde till social differentiering och till större skillnader i välstånd under 1800-
talet. Under den första hälften av seklet var dock de positiva alternativen fler. 
Exempelvis förde etablering av nybyggen och hemmansklyvning med sig ar-
betstillfallen och försörjning för fler ungdomar än under senare hälften av sek
let. Under den senare delen av seklet inleddes visserligen den industriella ut
vecklingen men inte i sådan omfattning att de allt större ungdomskullarna ge
nom denna kunde finna en försörjning. Det skulle således ha uppstått en större 
konkurrens om de arbetstillfällen som fanns att tillgå vilket, sannolikt särskilt 
drabbade ungdomar. 

Utifrån en socialpsykologiskt ståndpunkt är det möjligt att ungdomar i Skellef
teåregionen upplevde denna situation som mer frustrerande än äldre generatio
ner, eftersom vägen till ett självständigt liv till stor del bestämdes av att ha en 
försörjning. Det kan ha varit lättare för ungdomar att finna en utkomst under 

378 Även Harnesk (1986) framfor en socialpsykologisk aspekt när han diskuterar arbetsmoral och 
alkoholkonsumtion bland bondsöner som degraderats till arbetsfolk i Västernorrland. Inom bon
dekulturen fanns ett ideal att man arbetade åt sig själv och inte åt någon annan på den egna åker
tegen. Att förvägras den möjligheten innebar att lönearbete åt andra betraktades som både deklas
serande och meningslöst. Detta kunde i sin tur leda till en försvagad arbetsmoral och till sprit
missbruk. 
379 Ylikangas (1985) sid 264. 
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första halvan av 1800-talet, utkomstkällor som mot slutet av 1800-talet ofta 
innehades av äldre generationer vilka därmed utgjorde ett hinder för ungdomar 
att finna försörjningsmöjligheter. Det är inte omöjligt att detta ledde till ökade 
generationsklyftor med avseende på materiella levnadsomständigheter. Med 
hänsyn till de flyttningsmönster som diskuterats i föregående kapitel, verkar i 
synnerhet unga män fått sämre möjligheter att finna en försöijning. Särskilt 
kännbart var kanske detta bland dem som kom från en bondebakgrund och insåg 
att de knappast skulle kunna bruka den jord som föräldragenerationen tidigare 
brukat. Sämst skickade att konkurrera om försöijningsmöjligheterna var sanno
likt de som redan under sin uppväxt levt under relativt svåra förhållande i både 
materiell och social mening, dvs dem som tillhörde de allra fattigaste och 
minst integrerade kategorierna. 

Sammanfattningsvis leder detta åter till den inledningsvis formulerades frågan 
om att etablerandet av ett vuxet liv blev mer eller mindre problematiskt under 
den studerade tidsperioden. Det förefaller vara så att förändrade sociala förut
sättningar alltmer försvårade etablerandet av ett vuxet liv under senare delen av 
1800-talet. Detta skulle särskilt gälla ungdomar med bakgrund bland sociala 
kategorier med en svagare förankring i lokalsamhället eller marginaliserad soci
al position än andra. Detta kan också relateras till det som framkommit i tidigare 
kapitel, nämligen att den sjunkande giftermålsfrekvensen och det minskade 
bamafödandet i störst utsträckning omfattade dessa grupper. Samtidigt föränd
rades inte giftermålsåldern nämnvärt utan de som ingick äktenskap gifte sig 
snarare i yngre åldrar under senare delen av 1800-talet jämfört med tidigare, 
vilket snarare skulle kunna tala för att förutsättningarna blev allt bättre. Det tog 
inte lika lång tid som förut att finna en försöijning som gjorde det möjligt att 
bilda eget hushåll. Sammantaget implicerar denna utveckling att vuxenblivandet 
i viss mån polariserats mellan socialt väl förankrade ungdomar, oftast med bak
grund bland bönder, och ungdomar med en mindre fast förankring, som oftast 
kom från en bakgrund bland inhysesfolk och arbetare. För de förstnämnda ver
kar integrationen till ett vuxet liv oftare ha utgjort en trygg övergångsperiod 
medan den blev mödosam för alltfler i sistnämnda kategorier. 
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10.3 Det trygga och mödosamma livsschemat - nyckelöver
gångar bland föräldralösa, oäkta, straffade och 
vanliga människor 

Vilka mönster av nyckelövergångar representerar ett mödosamt respektive ett 
tryggt etablerande av ett vuxet liv? Att exempelvis flytta hemifrån i unga år kan 
betraktas som ett uttryck för besvärliga uppväxtvillkor med fattigdom och för
äldralöshet. Samtidigt kunde en tidig utflyttning leda till en större social utsatt
het vars konsekvenser kan avläsas av noteringar i husförhörslängdemas frejd-
kolumn i form av anmärkningar som "liderlig", "begifVen på starka drycker", 
"supig", "fattig", "brottfalling" eller beteckningar som tyder på brott mot 6:e 
budet eller 7:e budet. En ung pojke eller flicka i 10-15 års ålder var sannolikt 
betydligt mer lättpåverkad än den som var i 20 års ålder i samband med den 
första flyttningen hemifrån. Hade man dessutom ett glest socialt nätverk till
hands, eller rentav saknade anhöriga och släktingar, ökade beroendet av andra, 
exempelvis av fosterfamiljer och husbönder vars synsätt på det unga, föräldralö
sa fosterbarnet eller tjänstehjonet kan tänkas delvis eller helt ha utgått från andra 
intressen än dennes sociala, mentala och materiella behov. Att flytta hemifrån i 
alltför unga år vare sig det var ett frivilligt eller ett påtvingat steg, skulle sålunda 
ha medfört att en ung människa i större utsträckning exponerades för sociala 
risker än den som lämnade hemmet vid en senare ålder och som dessutom hade 
närstående släktingar i livet. 

Väger man också in de utflyttningsmönster som diskuterats i föregående kapitel 
(se kapitel 8) kan man anta att föräldrar eller andra anhöriga sannolikt var med
vetna om dessa risker. Detta borde rimligtvis i sin tur innebära att, om hushål
lets resurser medgav detta, skulle barn ha hållits hemma längre, eller till den 
ålder när de var fysiskt, mentalt och socialt mogna att flytta enligt dåtida nor
mer. Den ideala utflyttningsåldern torde ha inträffat betydligt senare än före 15 
års ålder. Detta borde rimligen också innebära att en tidig utflyttning i första 
hand kan knytas till socialt svaga eller marginaliserade kategorier, vilket också 
framgår av tabellen nedan. 
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Tabell 10:2 Social bakgrund och första flyttningen hemifrån . Medelålder, 
standardavvikelse och andel i procent. 

Födda före 1850J8U Födda 1850 och senare 

Oäk
ta 

Förlo
rat 

bägge 
föräld
rar381 

För
lorat 
far 

För
lorat 
mor 

Straf 
fad 

Van
ligt 
folk 

Oäk
ta 

För
lorat 
bägge 
för

äldrar 

För
lorat 
far 

För
lorat 
mor 

Straf 
fad 

Van
ligt 
folk 

Flyttat 92 70 75 81 79 75 80 71 61 80 84 69 

Medelål
der vid 
första 
flyttning 

14,1 14,9 19,1 21,5 18,3 21,4 17,7 15,7 21,6 19,7 18,3 22,3 

Standard
avvikelse 

6,3 9,2 6,7 10,7 6,1 8,3 7,4 8,2 7,2 5,9 7,9 6,9 

Antal 23 28 61 39 115 378 34 41 38 45 70 300 

Betraktas andelarna som flyttat från föräldrarna framgår att dels individer av 
"oäkta börd", dels de som förlorat sin mor och dels "straffade" flyttade ut i 
störst utsträckning. 382 Det finns också en tendens att skillnaderna nämnda kate
gorier och andra kategorier ökade under den senare hälften av 1800-talet jäm
fört med tidigare, vilket skulle kunna indikera att de sociala klyftorna ökade. 
Övergår man till att studera skillnaderna i utflyttningsåldrarna framkommer ett 
tydligt mönster. Det är tämligen markanta skillnader mellan individer av "oäkta 
börd", de som förlorat bägge föräldrarna och "straffade" jämfört med andra 
kategorier; de förstnämnda tre kategorierna flyttade ut i betydligt yngre åldrar. 
Detta skulle tyda på att en utflyttning i unga år inte sällan var förknippad med 
en besvärlig livssituation för en ung människa, samt att detta är att betrakta som 
ett avsteg från en trygg 'social tidtabell' med avseende på etableringen av ett 

380 Omfattar kohorterna 1790/91, 1810/11 och 1830. Anledningen till att 1770 års kohort exklude-
rats är dels att flyttningsuppgifiema är osäkra och dels att individerna i "fângmaterialet" är födda 
mellan 1792 och 1876 vilket skulle innebära att populationerna skulle bli mer jämförbara utan den 
första kohorten. 
381 Att flytta från föräldrarna när bägge redan är döda kan tyckas vara en märklig indikator. Här 
avses i själva verket föräldrahemmet. Det var inte ovanligt att föräldralösa bam togs om hand av 
något äldre syskon som också bodde kvar i hemmet. Det hände också att någon närstående eller 
släkting flyttade in och tog hand om bam när föräldrarna avlidit. 
382 Avser kohortmedlemmar av "äkta börd" som inte förlorat någon förälder och inte har någon 
brottslig anmärkning. 
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vuxet liv. Under senare hälften av 1800-talet sker utflyttningen vid högre ålder 
bland individer av "oäkta börd" och bland dem som förlorat bägge föräldrar 
jämfört med andra, men skillnaderna i förhållande till andra kategorier kvarstår. 
Detta skulle kunna tolkas på så sätt att en tidig utflyttningsålder under hela 
1800-talet inte sällan var en indikation på en problematisk social situation för 
den utflyttade. 

Att flytta hemifrån i tidig ålder kan således antas ha ökat en ung människas 
sociala utsatthet vilket i sin tur ökade risken för att hamna i en besvärlig livssi
tuation. Detta utgör en viktig förutsättning bland andra olika sociala betingelser 
som kan tänkas påverka hur efterföljande nyckelövergångar genomfördes. Man 
kan tänka sig att en straffad ung människa som dessutom kunde vara dömd till 
att vara "förlustig medborgerliga rättigheter" under en period efter fängelse
straffet, en ung kvinna med "oäkta barn", eller en ung människa som i den soci
ala omgivningens ögon upplevdes ha ett alltför "liderligt" eller "supigt" leverne, 
hade det svårare att finna en äktenskapspartner jämfört med andra. Att ha förlo
rat en eller bägge föräldrarna i unga år kan ha påverkat den föräldralöses 
"värde" på äktenskapsmarknaden. Ur en potentiell äktenskapspartners perspek
tiv var exempelvis utsikterna till hemgift eller arv därmed sannolikt begränsade. 
Att dessa förutsättningar skulle kunnat vara av viss betydelse för om och när 
man gifte sig och om man kom att bli förälder bland nämnda kategorier framgår 
av tabell 10:3 nedan. 
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Tabell 10:3 Social bakgrund och första vigsel samt nedkomsten av första biolo
giska barn. Andel i procent, medelålder, inom parantes standardavvikelse. 

Födda före 1850 Födda 1850 och senare 

Oäk
ta 

Förlo
rat 

bägge 
för

äldrar 

För
lorat 
far 

För
lorat 
mor 

Straf
fad 

Van
ligt 
folk 

Oäk
ta 

För
lorat 
bägge 
för

äldrar 

För
lorat 
far 

För
lorat 
mor 

Straf 
fad 

Van
ligt 
folk 

Vigd 76 51 71 73 65 81 53 45 73 71 40 79 

Fått barn 76 51 72 71 63 78 61 43 66 60 19 66 

Medelål
der vid 
första 
vigsel 

29,8 

(12,1) 

2 6$ 

(4,6) 

27,5 

(8,2) 

27,6 

(6,3) 

28,1 

(6,4) 

27,5 

(5,7) 

24,2 

(3,1) 

24,6 

(5,1) 

26,6 

(5,2) 

26,2 

(5,2) 

26,9 

(4,7) 

27,0 

(5,3) 

Medelål
der vid 
nedkomst 
av första 
barn 

27,3 

(4,8) 

27,4 

(7,1) 

26,7 

(4,8) 

26,2 

(4,6) 

28,3 

(6,7) 

26$ 

(5,4) 

24,6 

(3.0) 

24,1 

(5,1) 

26,6 

(4,6) 

26,2 

(5,5) 

24,9 

(3,9) 

27,0 

(5,6) 

Antal 23 28 61 39 115 378 34 41 38 45 70 300 

Att vara av "oäkta börd" eller ha förlorat bägge föräldrarna samt ha brottsligt 
förflutet tycks ha inneburit betydligt minskade utsikter att ingå äktenskap jäm
fört med andra ungdomar och dem som endast förlorat en förälder. Dessutom 
verkar en besvärlig social bakgrund ha fått större betydelse under senare hälften 
av 1800-talet, eftersom det finns en tendens till att skillnaderna mellan "vanligt 
folk" och nämnda kategorier efterhand blev större med avseende på giftermåls
frekvens. Detta skulle således kunna indikera att det regionala samhällsklimatet 
hårdnade under senare hälften av 1800-talet, om man med detta avser att det 
blev allt svårare för socialt svagt förankrade ungdomar eller ungdomar som vid 
något tillfälle avvikit från gängse sociala normer att finna en äktenskapspartner. 
Sannolikt hade många ungdomar ur dessa kategorier en sådan livssituation och 
ett sådant levnadssätt att de ofta framstod som ett mindre attraktivt äktenskaps
parti utifrån den tidens synsätt. 

Övergår man till att studera vid vilka åldrar man gifte sig framgår ett par intres
santa skillnader mellan ungdomar som förlorat bägge föräldrar eller var av 
"oäkta börd" och ungdomar bland övriga kategorier under senare hälften av 
1800-talet. I de förstnämnda kategorierna gifte man sig i en markant yngre ålder 
jämfört med andra kategorier. Om man också tar hänsyn till skillnader mellan 
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män och kvinnor framgår att giftermålsåldern var lägre bland kvinnor än män, i 
synnerhet bland dem som förlorat bägge föräldrarna, men även bland kvinnor av 
"oäkta börd". En inte orimlig tolkning skulle då vara att det relativt tidigt in
gångna äktenskapet avspeglar en utvecklad strategi att tillförsäkra sig en socialt 
och materiellt tryggare livssituation. Genom att gifta sig skulle särskilt unga 
kvinnor kunna kompensera frånvaron av ett socialt nätverk av nära anhöriga 
som avlidna föräldrar och stigmatiseringen som "oäkta" annars kunde föra med 

383 Sig. 

Skillnaderna i giftermålsålder kan också belysas utifrån begreppet 'dependence 
duration'. Utifrån den sociala position man hade i egenskap av föräldralös och 
av "oäkta börd" var det sålunda viktigt att anpassa tidpunkten för äktenskap på 
ett annat sätt än bland ungdomar i en fördelaktigare social position. Till skillnad 
från de sistnämnda kunde föräldralösa ungdomar och ungdomar stämplade som 
"oäkta" inte erbjuda utsikter som arv eller tillgång på vad ett socialt kapital 
kunde erbjuda. Den enda 'insats' de hade att erbjuda på äktenskapsmarknaden 
var sin individuella förmåga, exempelvis att vara frisk, stark, arbetsför, duglig 
och ordentlig. Det är inte osannolikt att möjligheterna att leva upp till dessa 
förmågor var störst när man var relativt ung och innan år av hårt arbete och 
knappa levnadsomständigheter hade satt sina spår och begränsade utsikterna till 
äktenskap. Möjligtvis upplevdes det som så att ju längre man väntade med att 
ingå äktenskap, desto större var sannolikheten att hamna i en brydsam social 
situation, vilket i sin tur minskade utsikterna att ingå äktenskap. Det är således 
möjligt att medvetenheten om detta försåg ungdomar som saknade eller hade ett 
svagt socialt nätverk med motiv och drivkrafter att aktivt och i unga år försöka 
finna en äktenskapspartner. Det skulle således inte gå att bortse ifrån att ung
domar var reflekterande och medvetna aktörer i etablerandet av ett vuxet liv, 
och att de inte i första hand passivt väntade på att få träda in i en vuxen social 
status och roll. Att ungdomar själva var aktiva och reflekterande i vuxenblivan-
det är med stor sannolikhet också en del av orsaken till de komplexa mönster av 
både den ordning och de tidpunkter som kunde konstateras mellan nyckelöver
gångar i föregående kapitel. 

Betraktar man nedkomsten av första barnet finns tämligen stora likheter med 
giftermålsmönstret under första hälften av 1800-talet i den mening att det var 
närmast identiskt lika stora andelar som vigde sig och blev föräldrar. Under 

383Den bortadopterade Maria är ett annat exempel på hur ett försvagat socialt nätverk sannolikt 
ledde till ett vid unga år (18 år) ingånget äktenskap (se kapitel 8). 
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senare hälften av 1800-talet har förändringar ägt rum på så sätt att det i nästan 
samtliga kategorier var en markant större andel vigda än som fått barn. Detta 
innebär att det bland vigda fanns fler som ej hade barn. Allra vanligast är detta 
bland straffade personer och om man tar hänsyn till könsvariabeln, bland män. 
Enda undantaget utgör personer av oäkta börd där andelen som fatt barn är 
större än andelen gifta. 

Det ligger nära till hands att tolka det uteblivna föräldraskapet som en faktisk 
beteendeförändring som avspeglar att det vid slutet av 1800-talet blev vanligare 
att vigda av olika skäl medvetet valde bort att skaffa barn. Detta skulle i sin tur 
implicera att kulturella mönster förändrades mot slutet av 1800-talet. En sådan 
tolkning är dock något vansklig att göra eftersom resultaten i tabellen delvis är 
en effekt av det bortfall som diskuterats i tidigare kapitel. Om man närmare 
studerar vilka som var vigda men inte skaffat sig barn bland "vanligt folk", 
framgår att dessa ofta bestod av individer som tämligen omgående eller inom ett 
år efter ingånget äktenskap lämnade regionen för gott. Antingen emigrerade 
man eller också flyttade man till orter i södra Sverige och utgjorde därmed delar 
av det bortfall av individer som inte följts upp (se kapitel 4). Detta innebär att 
sannolikt fler personer bland vigda än vad som framgår av tabellen också skaf
fade sig barn, vilket för med sig att förekomsten av en eventuell frivilligt vald 
barnlöshet bland "vanligt folk" blir överskattad i detta datamaterial. Om man tar 
hänsyn till detta bortfall halveras procentskillnaden mellan andelen gifta re
spektive dem som fått barn under senare hälften av 1800-talet. Tendensen att 
avstå från att skaffa barn bland gifta kvarstår således i viss mån vilket skulle tala 
för att giftermålet inte betingade ett inträde i föräldraskap med samma själv
klarhet som under första hälften av 1800-talet. 

Även bland straffade är skillnaden mellan andelen gifta och andelen barnlösa 
sannolikt delvis ett resultat av samma orsaker. Det finns dock vissa specifika 
drag i dessa avseenden om man studerar denna grupp närmare, dvs straffade 
som gift sig men inte skaffat barn. I några fall har den relativt unge och gifte 
mannen helt sonika lämnat regionen medan hans hustru blivit kvar. Skälet till 
utflyttningen är i ett par av fallen uppenbara eftersom mannen har förflyttats till 
fängelser i södra Sverige för att avtjäna ett längre straff. I ett par andra fall har 
antagligen hustrun tagit ut skilsmässa från sin straffade make eftersom äkten
skapet hade upplösts innan man hade skaffat barn. Dessutom tillkommer en 
handfull män som lämnat hustrun och antingen emigrerade eller flyttade till 
södra Sverige innan den kvarvarande hustrun nedkom med ett barn. Möjligtvis 
flyttade hustrun efter vid ett senare tillfälle eller också kanske mannen återvän-
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de efiter en tid.384 Orsaken till att man inte skaffade barn skulle således i stor 
utsträckning ha varit den tämligen speciella situation det innebar att vara be
traktad som brottfalling eller vara nära anhörig till straffad person. 

Bland personer av "oäkta börd" var andelen under senare hälften av 1800-talet 
som fatt barn större än andelen som vigt sig, medan motsvarande andelar var 
densamma under den första hälften av seklet. Detta innebär att personer av 
"oäkta börd" som själva fick "oäkta barn" och som förblev ogifta blev fler un
der senare delen av 1800-talet. Detta skulle kunna tolkas på så sätt att "oäkta 
börd" fatt en ökad betydelse som socialt arv, dvs att konsekvenserna av det 
eventuella stigmat innebar att det blev allt svårare att finna en äktenskapspart
ner. Den sociala omgivningens syn på sådana omständigheter skulle således ha 
blivit allt mindre tolerant ju närmare slutet av detta sekel man kommer. Denna 
tolkning skall emellertid inte ses som oproblematisk eftersom man skulle kunna 
förvänta sig att synen på äktenskap och bam istället skulle ha blivit mer tolerant. 
Istället för giftermål kan man tänka sig att man allt oftare ingått s k stockholms
äktenskap, dvs att man levde tillsammans utan att vara gifta men under äkten
skapliga former och hade barn. Denna äktenskapsform förefaller dock inte ha 
varit särskilt vanligt förekommande i Skellefteåregionen om man närmare 
granskar personer som var av "oäkta börd" och själva hade fått "oäkta barn". 
Bland män, vars första barn var noterat som oäkta, gifte sig nästan samtliga med 
barnets moder. Kvinnor som enbart fött oäkta barn lämnades däremot inte sällan 
ensam med barnet. Kvinnor av "oäkta börd" och som själva fött "oäkta barn" 
blev än oftare ensamma mödrar än kvinnor som var av "äkta börd" men födde 
"oäkta barn". Dessutom tillhörde kvinnor med dubbelt stigma en kategori som 
flyttade förhållandevis ofta. Om dessa skulle ha levt i ett s k stockholmsäkten
skap, borde rimligtvis en och samma mansperson ha funnits samtidigt på de 
platser dit kvinnan flyttade. Någon sådan mansperson har inte återfunnits i de 
uppföljningar som gjorts i husförhörslängder. Därmed finns det anledning att 
förmoda att förekomsten av s k stockholmsäktenskap varit marginell vilket 
skulle tala för en utveckling mot en allt mindre tolerant syn ju närmare 1900-
talet man kommer. Detta förstärkte i sin tur ett socialt utanförskap för kvinnor 
av "oäkta börd" som dessutom själva fött "oäkta barn". 

Den sammantagna bilden verkar onekligen tala för att ungdomar som av olika 
anledningar var svagt förankrade i Skellefteåregionen skulle ha fått sämre livs

384 Återvändandet skedde i sådana fall efter 1910-12, dvs längre fram i tiden än den som tillämpa
de husförhörslängder sträckte sig. 
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chanser under senare delen av 1800-talet. Det ligger nära till hands om man 
antar att de som inte passade in eller såg någon framtid i detta lokalsamhälle 
skulle haft goda skäl att lämna orten för att söka finna en bättre livssituation 
någon annanstans. Att ungdomar i 1800-talets Skellefteå som av olika skäl kan 
betraktas vara svagt förankrade i lokalsamhället, lättare gav sig av framgår av 
tabell 10:4. 

Tabell 10:4 Social bakgrund och andel som lämnade regionen innan 26 års 
ålder utan att senare återvända. Procent. 

Födda före 1850 Födda efter 1850 
Oäkta Förlo

rat 
bägge 
föräld

rar 

Förlo
rat 

llllll 

För
lorat 
mor 

Straf
fad 

Van
ligt 
folk 

Oäk
ta 

Förlo
rat 

bägge 
för

äldrar 

För
lorat 
far 

För
lorat 
mor 

Straf
fad 

Van
ligt 
folk 

17 51 6 7 24 5 22 36 13 13 40 11 

Antal 23 35 llIIll 47 115 483 39 53 75 55 70 398 

Under hela 1800-talet flyttade en avsevärt större andel bland "oäkta", föräldra
lösa och straffade ungdomar från regionen än andra kategorier utan att senare 
återvända. Dessa ungdomar skulle således oftare än andra haft svårt att finna sig 
tillrätta inom regionen. Återigen verkar utvecklingen över tid ha medfört att den 
sociala betydelsen av "oäkta börd" eller straffad blev större eftersom ungdomar 
med sådan bakgrund oftare lämnade regionen under 1800-talets senare hälft. 
Däremot tycks den sociala belastningen av att ha förlorat bägge sina föräldrar ha 
minskat under samma tidsperiod eftersom andelen med denna bakgrund och 
som lämnade regionen blev mindre. 

Möjligtvis kan detta tolkas på så sätt att regionala levnadsvillkor och förutsätt
ningarna att etablera ett vuxet liv blev allt svårare för ungdomar vars bakgrund 
var behäftade med något socialt stigma. För att åter anknyta till Yllikangas 
analys är det sannolikt att det överskott på arbetskraft som då tycktes ha uppstått 
innebar att ungdomar som på något sätt avvek eller kunde misstänkas vara "af 
det sämre slaget" fick allt svårare att finna en försöijning. Toleransen blev 
mindre genom att annan och rejälare ungdom fanns att tillgå som arbetskraft. 
Detta skulle ytterligare befasta ett socialt utanförskap som skulle ha känneteck
nat den socialt svagt förankrade ungdomen och ledde till att de i stor utsträck
ning lämnade regionen. 
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De som förlorat bägge föräldrarna var inte belastade med något stigma på sam
ma sätt som den straffade och betydelsen av nära anhörigas sociala och materi
ella stöd kanske inte var lika avgörande under senare delen av 1800-talet jäm
fört med tidigare decennier. I kapitel 5:4 omnämndes några förändringar som 
påverkade hushållstrukturen inom regionen och som sannolikt innebar en för
ändring av de normer som knöt an till tjänstefolkssystemet, i och med att det 
blev ovanligare med inhysta släktingar som arbetade på gården. Istället anställ
de man folk på renodlade arbetskontrakt mot kontant betalning. Arbetsgivarna 
hade därmed ett egenintresse i att anställa folk på instrumentella premisser, dvs 
man ville ha duglig och billig arbetskraft. Betydelsen av ett socialt nätverk när 
det gällde möjligheterna att finna en försörjning skulle därigenom i viss mån ha 
urholkats. Sammantaget skulle detta ha inneburit något bättre livschanser för 
den som saknade ett socialt nätverk. Betraktades man bara som en pålitlig, sköt
sam och arbetsvillig, hade man sannolikt större möjligheter att finna någon för
sörjning under senare hälften av 1800-talet än den som hade något socialt stig
ma. 

Sammanfattningsvis tycks en utveckling framträda som under senare delen av 
1800-talet förde med sig tydligare sociala klyftor i och med att olika avvikelser 
från det som betraktades som socialt accepterat på olika områden bemöttes med 
mindre tolerans. Den ökade betydelsen av ett socialt arv skulle helt enkelt kunna 
tala för att olika marginaliserande eller socialt exkluderande processer då hade 
blivit mer påtagliga. Detta skulle i sin tur ha fört med sig att såväl den generella 
livssituationen som etablerandet av ett vuxet liv sannolikt blev mödosammare 
för dem som av olika anledningar inte passade in i lokalsamhället. Om dessa 
slutsatser är riktiga vilket data tycks indikera blev vuxenblivandet i Skellefteå
regionen efterhand en allt mindre enkel eller smidig process och i vissa fall en 
direkt otrygg period av livet som också kunde leda till en social marginalisering 
eller att en relativt marginaliserad tillvaro fördjupades. 
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11. Avslutning och slutsatser 

Syftet med denna studie har varit att belysa när och hur ungdomar i övre Norr
land etablerade ett vuxet liv i en region som under 1700-och 1800-talen känne
tecknades av en agrar social struktur. Ytterligare ett syfte var att relatera olika 
synsätt på vuxenblivandet i förindustriella samhällen till ungdomars etable-
ringsmönster i en sådan region samt att belysa hur sociala förändringar kan ha 
påverkat detta. En övergripande hypotes var att etablerandet av ett vuxet liv 
följde ett betydligt komplexare och mer varierande mönster än vad som ofta 
gjorts gällande, dels när bondesamhällets ungdomar har diskuterats och dels när 
vuxenblivandet förr i tiden utgjort referenspunkt för motsvarande process i vårt 
nutida samhälle. Den teoretiska utgångspunkten utgjordes av ett livsbanepers
pektiv vilket innebär att genomförandet av individuella nyckelövergångar skall 
betraktas i förhållande till individens historiska och rumsliga förankring samt 
sociala position i samhället och inom hushållet. 

Den studie som genomförts har framförallt utgått från information om ett rela
tivt stort antal individer vilka var födda i olika kohorter under 1700-och 1800-
talen. Analysen av datamaterialet har till största delen bearbetats med hjälp av 
olika statistiska förfaringssätt. Detta har i sin tur lett till konsekvenser med av
seende på tolkningar och slutsatser som gjorts när det gäller hur vuxenlivet eta
blerades i Skellefteåregionen. Den undersökningsstrategi som valts har både 
inneburit möjligheter och begränsningar med avseende på tolkningar och resul
tat. Några väsentliga aspekter kring detta bör diskuteras i detta sammanhang. 

Till undersökningens förtjänster hör att väsentliga inslag som rör människors 
faktiska beteenden har kunnat studeras, dvs när ett stort antal individer konfir
merades, flyttade hemifrån, gifte sig och skaffade barn bland. Detta har gjort det 
möjligt att iakttaga hur olika generella mönster har varierat historiskt men också 
till att kunna observera systematiska skillnader mellan olika sociala kategorier i 
den undersökta populationen. Därmed har det varit möjligt att visa på den 
mångfacetterade karaktär som vuxenblivandet de facto utgör, dvs att det exem
pelvis inte bara fanns en enda bred och utstakad väg till ett vuxet liv utan snara
re flera stigar som var och en kunde vara både smal och krokig. Detta hade 
knappast låtit sig fångas in empiriskt genom att studera ett fåtal fall där källäget 
varit osedvanligt gott genom att man exempelvis via dagböcker kunnat rekon
struera väl dokumenterade levnadsöden. Det hade då varit svårt att bland annat 
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avgöra hur pass representativa dessa personer varit för sin samtid. Detta leder 
emellertid över till att även reflektera över den genomförda studiens begräns
ningar. Till dessa hör att det tillämpade datamaterialet inte tillåtit några inblick
ar i enskilda människors tankevärld, i deras mentala dispositioner. Det har såle
des inte varit möjligt att få veta hur ungdomar upplevde, tänkte och kände i 
angelägenheter som knöt an till att etablera sig som vuxna. Detta har i sin tur 
inneburit att individuella motiv, intentioner och drivkrafter bakom ungdomars 
olika steg på vägen in i vuxenlivet förblivit tämligen dunkla i denna studie vil
ket i sin tur påverkat tolkningar i de sammanhang då ungdomar har diskuterats 
som enskilda aktörer. Enskilda ungdomars handlingar har främst kunnat relate
ras till deras sociala bakgrund och det sociala sammanhang de befann sig i. Dis
kussionen av olika motiv bakom ungdomars handlingar har sålunda tillskrivits 
ungdomarna och är helt enkelt mer eller mindre välgrundade antaganden om 
vilka drivkrafter som fanns bakom beslut som innebar att exempelvis vilja flytta 
hemifrån eller gifta sig.385 

På ett annat plan bidrar dock studien till ny kunskap genom att problematisera 
den bild av vuxenblivandet man ibland får som en tämligen enkel och förutsebar 
process. Kanske är det så att när man studerat fenomen med anknytning till 
dagens ungdomar så lever man i nuet och har därmed en helt annan blick och 
känsla för hur sammansatt kopplingen är mellan samhälle och individ än om 
man studerar motsvarande fenomen i samhällen man "lever utanför". Att leva i 
"nuet" formar referensramar som sannolikt påverkar hur man uppfattar fenomen 
som ligger relativt långt tillbaka i tiden och om vilka man dessutom har en be
gränsad information. Det är inte helt osannolikt att dessa förutsättningar också 
kan leda till man "förenklar" fenomen i gångna tiders samhällen, exempelvis 
när det gäller hur man successivt etablerade ett vuxet liv förr och därmed bidrar 
till att skapa en "/.../ one widely held myth about the distant past is that the 

385 Denna problematik är knappast unik för denna studie utan hänger samman med det faktum att 
man studerar människor som levde för länge sedan. Man har helt enkelt inte av naturliga skäl haft 
möjlighet att intervjua dessa människor eller inhämta uppgifter av andra informanter från deras 
samtid som kan tänkas beskriva deras egna tankar. Enligt Goldthorpe utgör detta en viktig skill
nad mellan en historisk forskning/historisk sociologi och den sociologi som behandlar samtida 
fenomen. I det senare fallet kan man alltid producera nya data om "verkligheten" om man finner 
underlaget för tolkningar alltför tunt i förhållande till sina föresatser eller forskningsambitioner. 
En historiesociologisk undersökning begränsas av vilka relevanta källmaterial som faktiskt finns 
tillgängliga. Därmed löper en historiesociolog risken att behöva arbeta "below the data poverty 
line", Goldthorpe (1991), sid 225. 
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timing of life transitions was more orderly and stable than it is today".386 1 detta 
sammanhang har förhoppningsvis denna studie utvecklat förståelsen av hur 
unga människor etablerade ett vuxet liv i ett förindustriellt samhälle. 

Det bör emellertid framhållas att denna förhoppning i första hand endast kan 
omfatta vuxenblivandet som det gestaltade sig i övre Norrland under 1700- och 
1800-talen. Det är således fullt möjligt att de olika mönster i etablerandet av 
vuxenlivet som observerats i denna studie skiljer sig från mönster i andra delar 
av Sverige under samma tidsperiod. Dessutom kan skillnader förekomma mel
lan urbana miljöer och den agrara miljö som kännetecknade Skellefteåregionen. 

11.1 Synsätt på vuxenblivande och etableringsmönster i 
Skellefteåregionen 

I de inledande kapitlen framhölls att olika synpunkter och argument om ungdo
mars etablerande av ett vuxet liv i förindustriella samhällen kunde sorteras i två 
olika perspektiv. Det ena betonade en snabb process där ungdomar vid tidig 
ålder via en passagerit tillskrevs en vuxenstatus. Det andra perspektivet menade 
att etablerandet av ett vuxet liv var en utdragen process som avslutades vid en 
relativt hög ålder i och med äktenskapet. Gemensamt för bägge perspektiven var 
att vägen in i ett vuxet liv vanligtvis var att betrakta som en tämligen smidig, 
trygg och konfliktfri process som ledde till förutbestämda och väl avgränsade 
vuxenroller. 

Hur väl passade ungdomar som levde och blev vuxna i Skelleftåregionen under 
1700- och 1800 talen in i dessa perspektiv? Det som förespråkar en kort transi
tion i förindustriella samhällen får enligt mitt förmenande ett närmast obefintligt 
stöd. Den nyckelövergång (första nattvarden), som det ligger närmast till hands 
att betrakta som en passagerit där en betydande vuxenstatus skulle ha tillskrivits 
ungdomar, tycks inte ha inneburit ett omedelbart inträde i ett vuxet liv. Relativt 
få ungdomar etablerade sig i något yrke utanför hemmet, flyttade hemifrån eller 
gifte sig i nära anslutning till första nattvarden. Deras sociala situation känne
tecknades av ett fortsatt beroende eller semiberoende gentemot sina föräldrar. 
Möjligtvis hade första nattvarden en viss social betydelse bland mindre bemed

386 Hareven sid 145 i Riley (1995). 
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lade människor, vars söner och döttrar flyttade ut tämligen omgående efter den 
första nattvarden och som i och med detta trädde in i ett yrkesliv utanför hem
met. Variationen i ålder i samband med första nattvarden, samt det faktum att 
den ofta genomfördes vid en senare ålder än vad som gjorts gällande i andra 
studier, implicerar att inte heller den utgjorde en tydlig gräns mellan barndom 
och ungdom i Skellefteåregionen. Däremot utgjorde den sannolikt ett steg på 
vägen för ungdomar att tillägnas sig en vuxenstatus. Första nattvarden kan ha 
fått betydelse som social markör mellan barndom och ungdom först mot slutet 
av 1800-talet eftersom den då böljade genomföras i mer samlade och yngre 
åldrar som anknöt till exempelvis avslutad skolgång, en företeelse som just då 
blivit tämligen allmän. 

Perspektiv som betonar en lång transition till ett vuxet liv får bättre stöd i det 
material som omfattade Skellefteåregionen. Det var inte ovanligt att ungdomar 
avslutade sitt vuxenblivande genom att gifta sig först vid 25 års ålder eller sena
re, och i så fall efter att först ha flyttat hemifrån och levt ensam under en tid. 
Det bör också framhållas att många hade gift sig och fått barn redan i 20-22 års 
ålder, ibland och framförallt bland kvinnor till och med ännu tidigare, vilket 
innebär att det inte var direkt ovanligt att även relativt unga personer hade ut
vecklat en vuxen social position. 

Andra implikationer av de långa perspektiven på vuxenblivandet passade dock 
sämre in på ungdomars beteenden i Skellefteåregionen. En sådan aspekt var om 
vuxenblivandets karaktär kan betraktas som förutsebart och följde ett närmast 
universellt mönster. Betraktar man de andelar av befolkningen som genomförde 
olika nyckelövergångar, vid vilka åldrar dessa inträffade samt i vilken ordning 
de inföll, framgick både varierande och komplicerade mönster. Ur en historisk 
synvinkel framgick exempelvis att tydliga skillnader fanns med avseende på 
åldrar i samband med utflyttning, vigsel och när man fick bam, mellan individer 
som var i ungdomsåren i samband med krigshändelser jämfört med både före
gående och efterföljande generationer av ungdomar. Om man till helhetsbilden 
av vuxenblivandet även inkluderar de mönster som gick att urskilja inom olika 
sociala kategorier, mellan män och kvinnor samt om man tar hänsyn till den 
födelseordning inom syskonskaran som ungdomarna hade ter sig denna än mer 
varierande. Etablerandet följde således olika sociala mönster vilket innebar att 
ungdomar i Skellefteåregionen inte alltid handlade efter tidigare antagna teore
tiska modeller, exempelvis som det postulerats i det generella västeuropeiska 
giftermålsmönstret. Ytterst handlade det om vilka olika levnadsvillkor, dvs vil
ka försöijningsmässiga och normativa förutsättningar, som ungdomar hade vil
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ka var avgörande för hur man etablerade sig som vuxen. Denna studie ger så
lunda inget stöd för antaganden om att etablerandet av ett vuxet liv följde en 
fastlagd mall som kännetecknades av att nyckelövergångar genomfördes på ett 
förutsebart och universellt sätt. 

Ytterligare en aspekt som framskymtade i de långa perspektiven var att ungdo
mar skulle ha varit tämligen passiva under en relativt lång tid under sitt vuxen-
blivande i väntan på att få träda in i en vuxens status och roll. Ungdomar skulle 
också i egenskap av sitt semiberoende gentemot föräldrar eller husbonde ha 
varit så pass underordnade äldre generationer att de i allt väsentligt följde deras 
intentioner. Något utrymme skulle knappast ha existerat för individuella ambi
tioner, exempelvis när det gällde yrkesval och val av äktenskapspartner. 

Frågan är om det inte i Skellefteåregionen kan ha funnits fler förhållningssätt 
som påverkade ungdomar i detta avseende. I det förindustriella England fanns 
enligt Ben-Amos motsägelsefulla normer som anknöt till om ungdomar skulle 
underordna sig eller förhålla sig självständiga gentemot föräldrar och husbön
der. Dessa normer kännetecknades av: 

"/.../ the one that stressed the deference and submission the young owed their pa
rents and masters, and the other their early indenpendence. The first set of norms 
stemmed from the patriarchal ideal and the family moral it encompassed; the se
cond was rooted in a family system in which the independent nuclear household 
was the norm, and in which children were expected to be on their own not only 
when they formed a new household, but well before"387 

Med hänsyn till den dominerande förekomsten av hushåll som bestod av en 
kärnfamilj inom regionen, och att hustavlans patriarkala normer sannolikt gjor
de avtryck i människors tänkesätt är det inte orimligt att liknande normer även 
existerade i Skellefteåregionen.388 Det kan också tänkas att dessa tillämpades 
olika beroende på den enskilde ungdomens sociala position. Med tanke på hur 
arvsrätten tycks ha tillämpats i Skellefteåregionen är det fullt möjligt att den 
förstfödde bondsonen utgör ett exempel på att normen som förfäktade under
ordning var mer framträdande. Det ansågs som fullständigt självklart att denne 

387 Ben-Amos (1994) sid 238. 
388 Även om de data som utnyttjats inom ramen för denna studie inte ger utrymme för att fastställa 
hur normer påverkade enskilda aktörers motiv och beteenden, finns anledning att tro att sådana 
normer både existerade och var verkningsfulla. 
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inte skulle föreställa sig något annat liv än att få ta över hemmanet, gifta sig, 
skaffa barn och försöija föräldrarna när de inte orkade arbeta längre. Den först
födde bondsonens vuxenblivande kunde därmed också ha haft karaktären av 
väntan på att få ta över. 

Bland andra ungdomar som inte hade bondsonens förankring betonades istället 
sannolikt värdet av den individuella självständigheten i att söka sig sin egen 
försörjning och eventuell äktenskapspartner. Ett exempel är de flyttningsmöns
ter som förekommer bland ungdomar med bakgrund bland inhysesfolk och ar
betare. Dessa flyttade både ofta och långt för att söka sig en försöijning. Påfal
lande ofta fann man mot senare delen av 1800-talet också sin tillkommande 
make eller maka i samband med tjänst på någon bondgård eller i någon såg
verks* och bruksmiljö. De tycks således ha varit tämligen aktiva och självstän
diga i etablerandet av ett vuxet liv. Det kanske tydligaste exemplet utgjorde 
dock ungdomar av "oäkta börd" och ungdomar som hade förlorat bägge sina 
föräldrar, vilka uppenbarligen 'skyndade' in i äktenskapet i jämförelse med 
andra ungdomar, och detta sannolikt som ett led i att skaffa sig en tryggare livs
situation. Frågan om ungdomar var passiva och väntade på att få bli vuxna eller 
om de istället var aktiva och sökande skulle åtminstone delvis bero på deras 
sociala förankring och vilken av dessa motsägelsefulla normer som tilläts vara 
den mest framträdande. 

Huruvida vuxenblivandet var behäftat med generationskonflikter eller om ung
domar rättade sig efter äldre generationens vilja när det gällde hur nyckelöver
gångar skulle genomföras är svårt att uttala sig om utifrån de källor som tilläm
pats i denna studie. Möjligtvis kan en dominerande förekomst av konventionella 
äktenskap och frånvaro av oäkta barn tolkas på så sätt att ungdomar helt enkelt 
följde föräldrarnas intentioner. På detta sätt undveks både sociala och ekono
miska belastningar som även kunde drabba föräldrarna. Anpassningen till för
äldrarnas vilja var således vanligast bland ungdomar med bakgrund bland bön
der, torpare och nybyggare, dvs bland de kategorier där anknytningen till jorden 
var starkast antingen genom ägande eller besittningsrätt. Ungdomar bland inhy
sesfolk och arbetare skulle i detta avseende haft mindre behov av att anpassa sig 
till föräldrarna. 

Däremot förekom andra händelser som rentav skulle kunna betraktas i termer av 
generationskonflikter. Det hände att ungdomar uppvisade beteenden kring vilka 
konflikter uppstod och som uppenbart kunde uppröra vaije "rättsinning sock
enman". Ungdomars framfart i 'bondstan' visar att de inte alltid var konforma 
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till äldre generationers normer utan kunde också visa upp olika besvärliga och 
bångstyriga karaktärsdrag och beteenden. Motreaktionen från vuxenvärlden 
kunde vara kraftig eftersom den sociala ordningen ansågs hotad.389 Orsaken till 
konflikterna kan betraktas utifrån den motsättning i normer som både betonade 
ungdomars underordning och självständighet gentemot äldre generationer. Ge
nom att dessa normer existerade fanns sålunda en inbyggd konfliktdimension 
mellan olika generationer i det förindustriella samhället. 

Ett annat inslag i det långa perspektivet var att övergången till ett vuxet liv 
skulle ha varit en smidig process. Ungdomar visste vad som förväntades av dem 
och vuxenrollerna var tydligt definierade. Äktenskap skulle inte i första hand ha 
uppstått av kärlek utan snarare på grundval av duglighet när det gällde arbete 
och göromål i hushållet. Ungdomar skulle således inte ha behövt befatta sig 
med frågor om kärleksbekymmer, identitet och vad man skulle bli etc. Frågan är 
dock om inte denna tydlighet i sociala förväntningar också kunde skapa en press 
och stress i vuxenblivandet. Detta skulle stödjas av att sjukdomsorsaken 'olyck
lig kärlek jämte felslagna förhoppningar' kunde anges och som framförallt till
skrevs ogifta individer i 20-35 års ålder. Man förstod deras sjukdom genom det 
faktum att de var ogifta och rimligtvis borde vilja ingå äktenskap, även i de fall 
när man inte visste om det faktiskt förhöll sig så. Detta skulle tyda på att äkten
skapet värderades högt och att förbli ogift knappast var eftersträvansvärt. San
nolikt delade också ungdomar denna syn. Att "få korgen" eller att få vänta allt
för länge på någon möjlighet till äktenskap torde därför ha kunnat skapat en viss 
existentiell ångest hos en relativt ung människa, en omständighet som också 
fungerade som drivkraft i vuxenblivandet. Därmed behövde inte etablerandet av 
ett vuxet liv alltid ha inneburit en smidig och oreflekterad övergång till en vux
enstatus. 

Ett annat inslag var att vuxenblivandet skulle ha varit tryggare i ett förindustri
ellt samhälle där olika sociala risker som kunde leda till fattigdom, spritmiss
bruk eller brottslighet skulle varit mindre påtagliga jämfört med ett industriali
serad och urbaniserad. Huruvida vuxenblivandet i Skellefteåregionen kan be
tecknas som ett relativt tryggt eller som ett riskabelt företag är svårt att avgöra 

389 Ben-Amos (1994) menar att "This incompability between two sets of norms goes some way 
towards explaining the great anxiety some adults expressed about the unruliness and disorders of 
the young. For the independence the young achieved - and were expected to achieve - during 
their teens worked against social expectations about submission of the young, and was percieved 
as threatening to the social fabric" sid 240. 
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eftersom något urbant jämförelsematerial inte har tillämpats i denna studie. 
Däremot kan några omständigheter lyftas fram som talar för att etablerandet av 
ett vuxet liv inte alltid var en särskild trygg period av livet i denna agrara miljö. 
I analysen av fangelsematerialet framgick att ungdomar som exempelvis växte 
upp under fattiga förhållanden, var av "oäkta börd" eller hade förlorat sina för
äldrar i unga år i större utsträckning riskerade att hamna i en besvärlig social 
situation än andra. Av husförhörslängder och sockenstämmoprotokoll framgår 
också att barn som auktionerats ut ofta bodde i många olika hushåll under barn 
och ungdomsåren, dvs att de hade en tämligen rotlös tillvaro som inte sällan 
torde ha präglats av ofördelaktiga livsvillkor. Bland dessa barn var det heller 
inte ovanligt med anmärkningar i frejdkolumnen som "supig", "liderlig", "lös 
eller kringstrykande" när de blivit äldre. Etablerandet av ett vuxet liv ägde 
knappast rum under särskilt trygga omständigheter för dessa ungdomar. 

Den sammantagna bild av vägen in i vuxenlivet i Skellefteåregionen som växt 
fram på grundval av de kriterier och källmaterial som tillämpats i denna studie, 
inbjuder så här långt till några slutsatser: Att bli vuxen framstår inte som en 
förutsebar process som följde någon dominerande modell som omfattade en 
majoritet av alla ungdomar. Den var heller inte alltid en konfliktfri, smidig eller 
trygg övergång. Vuxenblivandet var differentierat i denna till synes homogena 
sociala miljö med tydliga skillnader mellan olika sociala kategorier av ungdo
mar. En viktig skiljelinje fanns mellan dem som växte upp i hushåll som var 
fastare förankrade i den agrara näringsstrukturen, dvs bland bönder, torpare och 
nybyggare, och dem som hade en lösare anknytning, exempelvis bland inhyses-
folk, arbetare, soldater och sjömän. Ungdomar var liksom idag en socialt diffe
rentierad grupp som inbegrep olika levnadsomständigheter. Detta innebär att när 
etablerandet av ett vuxet liv skall diskuteras bör man också poängtera vilka 
ungdomar man avser samt vid vilka historiska tidpunkter vuxenblivandet ägde 
rum. 
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Appendix 

Datainsamling 

Det som föreliggande studie i huvudsak bygger på, nämligen det s.k. 
"Skellefteå-materialet", handhas av Demografiska databasen vid Umeå Univer
sitet. Det innehåller information om drygt 80.000 personer som någon gång 
varit bosatta i Skellefteå moderförsamling mellan åren 1725, då äldsta husför-
hörslängden kom till, och 1900. För Skellefteåregionen390 har olika uppgifter 
om vaije individ som kyrkobokförts inom regionen under nämnda tidsperiod 
länkats samman. I korthet innebär länkningen att uppgifter om en och samma 
person i olika register har kopplats samman via ett personligt id-nummer. Detta 
innebär i sin tur att uppgifter i exempelvis husförhörslängder och flyttnings
längder kan tas fram och sammanställas för vaije individ. Länkningen innefattar 
också en koppling mellan individen och dennes anhöriga, dvs föräldrar, make 
eller maka och barn. Genom systemet med länkar har i huvudsak källmateria
lens egenskaper kunnat bibehållas, dvs de unika möjligheterna som "data" på 
individnivå utgör, vilket gör att man kan följa levnadslopp. Materialet är också i 
jämförelse med vad man har att tillgå av motsvarande uppgifter i andra länder 
unikt. I USA har exempelvis studier av amerikanska ungdomars väg mot ett 
vuxenliv under 1800-talet fått genomföras med hjälp av tvärsnitt av censusdata, 
dvs folkräkningsdata på aggregerad nivå.391 Nackdelen med den typen av data 
är att det i princip är omöjligt att urskilja tidpunkter för olika händelser i en
skilda individers liv. 

Uppgifter som samlats in om vaije enskild person motsvarar till sitt innehåll i 
stort sett de som nämnts i kapitel 4. Noteringar om vaccineringen har inte tagits 
med i denna studie och uppgifter om föräldrar och syskon begränsades till fö
delseuppgifter och yrkesnoteringar. Själva "datainsamlingen" har genomförts av 
Demografiska databasen, som maskinellt genererat ett grundmaterial med data 

390 Fram till 1811 omfattar regionen församlingarna Norsjö, Jörn, Skellefteå landsförsamling, och 
Byske. Norsjö och Jörn bildade egna församlingar 1811 respektive 1834. Byske avskildes 1874 
men ingår fortfarande i regionen. Detta material bygger sålunda på de personer som är födda i 
regionen med undantag för Norsjö och Jöm. 
391 Se t ex Modell (1986), Furstenberg & Modell (1976). 
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om kohorterna, vilket sedan levererats i form av en "datamatris".392 Denna har 
sedan bearbetats ytterligare genom att nya variabler har konstruerats anpassade 
till föreliggande analys. Dessutom har datamaterialet kompletterats med upp
gifter från uppföljningar av sammanlagt 369 individer, uppgifter som av olika 
anledningar inte funnits med i grundmaterialet (se avsnittet om bortfall). 

Referensmaterialet av straffade personer har samlats in på ett något annorlunda 
sätt jämfört med grundmaterialet ovan. I ett första steg genomsöktes fånglistor 
och kyrkböcker från länsfangelset i Umeå, i vilka fängelsepräst och personal 
förde anteckningar om samtliga fångar. Nästa steg i datainsamlingen var att 
följa fångarna i husförhörslängder, notera relevanta uppgifter och skapa en da
tamatris med i stort sett identiska variabler som i grundmaterialet. Skillnaden 
mellan materialen är att uppgifter om föräldrars frejd finns med för fångarna 
men inte i grundmaterialet. 

Bortfallsproblem 

Det finns dock en del begränsningar och problem med grundmaterialet som 
måste hanteras. Uppgifter om personer finns endast tillgängliga i detta material 
under den tid de fanns i Skellefteåregionen. Om personerna flyttade från för
samlingen, låt oss säga innan man var femton år, saknas uppgifter om dessa 
personer som kan vara relevanta för den analys som genomförs här. En 
"bekväm" lösning på problemet är att betrakta dessa personer som ett bortfall. 
En sådan strategi innebär dock att man riskerar att få en systematisk skevhet i 
sina data som påverkar senare analysresultat. Utflyttarna kan mycket väl utgöra 
en grupp med gemensamma egenskaper vilket dessutom bekräftas i tabell 1:1 
nedan. 1 1800-tals kohorterna är det framförallt personer som är mellan 15 och 
30 år gamla, tillika ogifta och något oftare kvinnor som flyttat ut ur regionen. 
Dessutom är utflyttning vanligare bland personer med bakgrund i sociala kate
gorier med lös anknytning till jorden som exempelvis inhysesfolk och arbetare. 

392 Denna levererades i augusti 1996. 
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Tabell 1:1. Antal utflyttade ur regionen i respektive kohort. 
1770 1790 1810 1830 1850 1870 

Civilstånd 14 7 13 10 13 19 
Gifta 
Ogifta 12 7 27 18 37 58 
Flyttat med föräldrar 

5 4 9 12 7 15 

Ålder Ålder 
0-14 4 5 9 12 7 16 
15-25 10 5 27 16 32 45 
26-30 4 4 4 3 6 16 
31< 12 4 9 8 12 15 

Kön 
Män 16 2 25 16 17 45 
Kvinnor 15 16 24 23 40 47 

Faders yrke 
Tjänstemän 1 3 0 2 7 5 
Bönder 0 2 8 12 23 35 
Handlare/Hant-verkare 2 7 5 1 4 2 
Soldater/ 
Torpare/Nybyg-gare 
Inhyses 7 1 5 10 6 12 
Övriga 

1 1 9 11 14 35 
20 4 22 3 2 3 

Totalt antal utflyttade 31 18 49 39 «•BI 92 
Antal uppföljda utflyttare 13 11 24 28 45 52 
Utflyttarnas andel (%) av hela kohorten/50 

15 9 20 15 18 27 

Att så pass många yngre och ogifta individer fanns bland utflyttarna påverkar 
utfallet av olika analyser, exempelvis vid jämförelser av hur stora andelar som 
gift sig och fått barn i olika kohorter. Jämförelser mellan kohorter riskerar att bli 
skeva om andelen utflyttare varierar över tid. För att begränsa effekten av detta 
har data samlats in om utflyttarna genom att personer som flyttat ut från för
samlingen följts upp. Man måste då "manuellt" gå igenom och notera relevanta 
uppgifter från kyrkoböckerna i den församling dit personen flyttat. Nästa steg är 
att komplettera den "maskinellt" framtagna matrisen med dessa uppgifter. 

393 Observera att andelama avser den undersökta populationen där avlidna före 15 års ålder exklu-
derats. 
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Alla som flyttat ur från regionen har dock inte följts upp. Detta gäller personer 
som antingen emigrerat utomlands eller flyttat till Stockholm eller någon annan 
större stad i södra Sverige. Uppgifter om emigranterna är svåra att få fram efter
som motsvarande källor inte finns tillgängliga i det land de flyttat till. Detta 
gäller framförallt de som var födda i 1870-års kohort vilka i störst utsträckning 
emigrerat till Nordamerika. De som flyttat till större städer inom riket är också 
svåra att följa, eftersom det fanns ett stort antal församlingar inom samma stad 
och att ofta enbart utflyttningsort angavs i flyttningslängder. En uppföljning 
kompliceras också av att en person som flyttade till Stockholm kunde anges 
vara utflyttad till en bestämd församling men i själva verket slog sig ned i en 
annan närliggande församling. Geografisk kan det endast ha varit en gata som 
skilde församlingarna åt men personen kom att noteras i andra församlings
böcker. Ett annat problem är att några individer angivits som utflyttad till ex
empelvis Sundsvall men att de i själva verket "stannat på vägen" i t ex Umeå, 
Härnösand eller någon annan församling. Flera exempel på sådana individer har 
återfunnits genom ett systematiskt genomsökande av flyttningslängder394 i för
samlingar mellan Skellefteåregionen och den angivna flyttningsorten. De perso
ner som har återfunnits på detta sätt är de som flyttade till församlingar inom 
Norrland dvs från Gävle och norrut. Detta innebär att uppgifter om utflyttare 
inte är fullständiga eftersom emigranter och en majoritet bland dem som flyttat 
till större städer i södra Sverige inte följts upp. 

En viktig fråga är givetvis i hur pass stor utsträckning detta påverkar resultaten 
och därmed tolkningarna av påvisade generella tendenser. Tabell 1:2 nedan 
visar på de effekter av bortfallet som ej uppföljda utflyttare representerar. Dessa 
har relaterats till två nyckelövergångar i syfte att dels belysa hur mycket resul
taten förändras, men också om detta på ett avgörande sätt förändrar tolkningarna 
vid en jämförelse mellan kohorterna. 

394 Flyttningslängderna omfattar endast senare delen av 1800-talet för vissa församlingar. Detta 
innebar ett tidskrävande arbete att hitta den utflyttade personen eftersom man måste leta direkt i 
husförslängder i den församling dit personen flyttat, under samma tidsperiod som utflyttningen 
ägde rum. 
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Tabell 1:2. Effekten av bortfall bland emigranter och utflyttare till södra Sveri-
ge. Andelen gifta och föräldrar (%). 
Andel gifta och föräldrar, procent 1770 1790 1810 1830 1850 1870 
Observerat utfall 1* 80 77 75 81 72 65 

Observerat utfall 2** 85 79 83 84 74 76 

Skattad andel *** 86 80 82 83 74 68 

Utflyttare, uppföljda 92 82 74 82 76 52 

Utflyttare, ej uppföljda 28 14 12 27 25 13 

Antal individer 210 201 243 254 313 339 

*Andelen som gift sig och blivit föräldrar inklusive utflyttarna 
**Andelen som gift sig och blivit föräldrar exklusive utflyttarna. 
*** Andelen som gift sig och blivit föräldrar om de som emigrerat och 
flyttat till större städer antas ha gift sig och fatt barn i samma utsträckning som 
de utflyttade som följts upp. 

Jämför man kohorterna kan tendenserna tolkas som stabila oavsett om utflyttar
na inkluderas eller ej. Andelen som gift sig och skaffat barn är mindre i 1850-
och 1870-års kohorter även om andelen ökar mest i den senaste kohorten. 

Ytterligare ett sätt att värdera bortfallets betydelse är att försöka väga in effek
ten av detta i beräkningar av antalet gifta och föräldrar. I detta fall utgår en så
dan skattning från två antaganden. Det första är att det inte är troligt att samtliga 
"icke uppföljda" utflyttare gifte sig och fick barn. Förmodligen avled några i 
relativt unga år och "hann" inte gifta sig eller skaffa barn, medan andra förblev 
ensamstående under hela deras liv395. Hur många är givetvis svårt att uppskatta, 
vilket anknyter till det andra antagandet, nämligen att andelen som gifte sig och 

395 Andelen gifta män och kvinnor var betydligt lägre i Stockholms stad jämfört med Skellefteå
regionen. I Stockholms stad var andelen gifta män i åldern 20/25 4, 2 %, i åldern 25/30 år var den 
22,9 % år 1870 (Sundbärg 1910 tab 34). Motsvarande andelar under samma år och i samma 
ålderskategorier var i Skellefteåregionen 6 respektive 34 %. År 1900 kvarstod samma mönster. I 
Stockholm var 5,4 % respektive 29,1 % av männen i åldersklasserna 20/25 år och 25/30 år gifta. 
Motsvarande andelar i Skellefteåregionen var 10 respektive 39 %. Mönstret bland männen med 
avseende på regionala skillnader gäller också bland kvinnor. Det finns dock en skillnad mellan 
könen och består i att kvinnor i både Stockholm och Skellefteåregionen i större utsträckning är 
gifta. Detta mönster skulle sålunda implicera att den skattning som genomförts med avseende på 
andelar som gifte sig och fatt barn bland "icke uppföljda" som flyttat till Stockholm överskattas. 
Konsekvensen blir att andelen gifta och föräldrar för hela 1870 års kohort är någon procentenhet 
lägre i realiteten än det skattade som redovisas i tabellen. 
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fick barn antas vara lika stor som den bland utflyttare som följts upp396. 1 nästa 
steg räknades de skattade antalet gifta och föräldrar samman för ej uppföljda 
utflyttare med motsvarande kategorier bland uppföljda utflyttare och övriga 
kohorten. Den summa som erhålls skulle motsvara det totala antalet av dem som 
gift sig och skaffat sig barn inom respektive kohort. 

Om denna skattning är rimlig skulle effekten av bortfallet bestående av de icke 
uppföljda utflyttarna vara ett mindre problem. Jämförs det "icke skattade" ut
fallet i tabellen med det skattade är skillnaderna små. Andelarna som gift sig 
och skaffat barn ökar med endast 3-7 procent i kohorterna och samma skillnader 
kvarstår mellan kohorterna. Detta skulle innebära att de jämförelser som kom
mer att göras mellan kohorterna med avseende på genomförda nyckelövergång
ar innan individerna nått 30 års ålder kan betraktas som tillförlitliga. 

Tillförlitligheten får också konsekvenser för vilka generella tolkningar som är 
möjliga att göra. Om man exempelvis antar att andelen gifta i vaije kohort indi-
kerar vilka socialt betingade möjligheter som unga människor hade att etablera 
vuxenliv vid olika historiska tidpunkter, skulle födda 1870 haft sämre förutsätt
ningar än födda i tidigare kohorter. Ett sådant utfall kan vara av direkt avgöran
de betydelse för hur ett tolkningspussel skall läggas med andra "historiska vari
abler", exempelvis med befolkningsutveckling och näringsstruktur, med avsikt 
att belysa hur olika historiska sammanhang påverkar människors etablering av 
ett vuxet liv. 

Ett annat problem nämndes i föregående avsnitt och berör individer i 1870-års 
kohort. Eftersom grundmaterialet baseras på husförhörslängder som sträcker sig 
fram till och med år 1900 för Skellefteå landsförsamling, saknades uppgifter om 
personer som flyttade hemifrån, gifte sig eller skaffade barn efter 30 års ålder. 
Samma problem gäller för Byske församling, där motsvarande längder avslutas 
1897. Sammanlagt var 169 personer fortfarande boende med föräldrar, ogifta 
eller barnlösa vid längdernas slut. Detta påverkar givetvis jämförelserna med 

396 Bland utflyt tare som följts upp är överhuvudtaget flyttningsbenägenheten stor, både inom en 
ort men också vidare till andra orter. Man flyttar dit arbete finns. Flyttande kvinnor tycks ha haft 
större möjligheter än män att "rota sig" i för dem nya miljöer. De förstnämnda träffar inte sällan 
en yngre bonde eller hemmaboende bondson. Det är heller inte ovanligt att de gifter sig med en 
änkeman som redan har barn. Andelen som avled innan man fyllt 30 år, var ogift och inte hade 
barn var 10 % bland utflyttarna. Man kan tänka sig att situationen för icke uppföljda utflyttare i 
stora delar är likartad med avseende på flyttningsbeteende och dödlighet, medan giftermålsbete
ende är mer likt det som kännetecknade Stockholm. 
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andra kohorter med en systematisk underskattning av andelen personer som 
genomfort olika nyckelövergångar i 1870-års kohort. Problemet har dock åtgär
dats genom att samtliga personer som inte flyttat hemifrån, gift sig eller fått 
barn har följts upp. Detta har genomförts på samma sätt som för "utflyttarna", 
dvs genom att en uppföljning av vaije enskild individ genomförts i längder som 
omfattar perioden 1900-1910 för Skellefteå landsförsamling och perioderna 
1898-1904,1905-1914 för Byske församling. 

Ett annat bortfall utgörs av att den första volymen av de fyra som utgör husför-
hörslängderna för Skellefteå landsförsamling och som täcker perioden 1891-
1900 saknas helt eftersom den förstördes vid branden 1901.397 Detta förde med 
sig att personer som levde i de byar som längden omfattar angavs vara av 
"okänd sluttyp" i grundmaterialet. Andra personer har i utflyttningslängder för 
samma period noterats som utflyttade från samma byar i början av tidsperioden. 
När sedan dessa har följts upp i egenskap av utflyttare i den nya församlingen 
har de efter ett eller ett par år åter flyttat till Skellefteåregionen, i några fall till 
byar som de lämnat och som innefattades av den saknade längden. Det finns 
också exempel på utflyttare som lämnat regionen före perioden 1891-1900 och 
som sedan åter flyttat till Skellefteå till någon av de byar som bokförts i samma 
längd. Sammantaget innebar detta att uppgifter saknades om ett 30-tal personer. 
Dessa följdes upp genom att längderna för perioden 1901-1910, SCB:s folkräk
ningar år 1890 och 1900 och SCB:s förteckningar över vigda och födda för 
perioden 1891-1900 bearbetades.398 

Det finns också andra bortfallsproblem av både systematisk och slumpmässig 
karaktär i detta datamaterial. Kyrkoboksmaterialet är t ex delvis brandskadat, 
vilket medfört att vissa uppgifter helt eller delvis har kommit bort för vissa år
gångar. Exempelvis gäller detta uppgifter om årtal för första nattvard i 1790/91 
kohort som saknas helt. Däremot får man fram hur stor andel som konfirmerats 
genom att räkna hur många som har noteringar om nattvardsgång i senare hus-
förhörslängder. Nattvardsuppgifter saknas också i viss mån för personer födda 
år 1830, men inskränker sig till dem som var omkring 15 år gamla vid kon-

397 Hela kyrkoarkivet för Skellefteå landsförsamling är mer eller mindre brandskadat. Arkivet har 
dock restaurerats. Totalt består längderna för perioden 1891-1900 av sex volymer varav fem är 
bevarade. Antalet personer som fanns noterade i den förstörda längden var uppskattningsvis om
kring 3000 personer. 
398 Folkräkningarna 1890 och 1900 och förteckningar över födda, vigda och döda (som gjordes 
församlingsvis för vaije år) genomfördes inom två år efter det år räkningen gäller. Dessa uppgifter 
baserades på husförhörslängdema och inhämtades därmed innan branden förstört ursprungskällan. 
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fïrmationen. Även för denna kohort kan andelen konfirmerade räknas fram med 
hjälp av senare nattvardsnoteringar. 

Ett annat problem är att uppgifterna för den första flyttningen hemifrån inte är 
helt tillförlitliga för 1770/71 års kohort. Anledning är att de första husförhörs-
längderna omfattar en lång tidsperiod eller mellan åren 1771-1801, dvs en 30-
årsperiod.399 Detta har medfört att en och samma person finns noterad i flera 
olika hushåll under tidsperioden utan att det är möjligt att avgöra tidpunkten för 
vistelsen i de olika hushållen. Detta innebär i sin tur att det inte är möjligt att 
med säkerhet fastslå vid vilken ålder man flyttade hemifrån för första gången. 
Däremot framgår om man faktiskt lämnade föräldrahemmet vid något tillfälle 
och om man flyttade ut för gott. 

Det finns också bortfall av mer slumpmässig karaktär och gäller uppgifter om 
enskilda personer. Ett faktiskt exempel som förekommit var att en person som 
var född år 1770 skulle haft en far som var född år 1773. En trolig orsak till 
detta "besynnerliga förhållande" är i själva verket att man i samband med över
föringen från kyrkböckerna till digitalt format gjort en felnotering. Även här har 
individen följts upp med hjälp av ursprungskällorna och uppgifterna har kom
pletterats. Ett annat problem är att enstaka personer kan ha "försvunnit". De kan 
ha givit sig av till en annan församling utan flyttningsattest från socknens kyr
koherde och därmed inte noterats som utflyttade. Enligt lag var man skyldig att 
inneha en flyttningsattest som skulle lämnas till kyrkoherden i församlingen dit 
man flyttade. "Försvunna" personer kunde exempelvis utan tillstånd ha givit sig 
av till en större stad, där det, trots att man saknade intyg, var mindre sannolikt 
att bli ertappad som lösdrivare. Detta innebär att kompletterande uppgifter kan 
vara svåra att finna om sådan personer. I den ursprungliga matrisen fanns 28 
sådana individer av vilka 23 har spårats upp. De återstående hade å andra sidan 
genomfört samtliga nyckelövergångar och var därmed inte särskilt intressanta 
att följa upp i detta sammanhang. 

399 Omfattar volymerna AI 3a och AI 3b. Senare längder omfattar ett betydligt kortare tidsinter
vall eller mellan 6-10 är. 
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Källförteckning 

Landsarkivet Härnösand: 

Skellefteå landsförsamling 

Kyrkoråds och sockenstämmoprotokoll 1863-1874 

Gådeå hospital 

Ansökningshandlingar 1841-1913 
Journaler 1841-1913 

Skellefteå tingslag 

Domböcker lagtima och urtima ting 1794-1860 

Västerbottens läns Cellfängelse och Kronohäktet i Umeå: 

Kyrkoböcker 1846-1897 
Fångrullor, stamrullor 1820-1845 

Högre allmänna läroverket i Umeå: 

Matriklar över intagna och avgångna elever 1724-1895 

Högre allmänna läroverket i Piteå: 

Matriklar över intagna och avgångna elever 1705-1904 

Högre allmänna läroverket i Skellefteå: 

Matriklar över intagna och avgångna elever 1861-1905 

Forskningsarkivet, Umeå Universitet: 

Skellefteå landsförsamling och Bvske forsamling: 

Kyrkoråds och sockenstämmoprotokoll Skellefteå landsförsamling 1760-1862 
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Födelse- och doplängder 
Flyttningslängder 
Lysnings- och vigsellängder 
Död- och begravningslängder 

Uppgifter har också hämtats ur Husförhörslängder Födelse- och doplängder 
Flyttningslängder Lysnings- och vigsellängder Död- och begravningslängder 
för följande församlingar: 

Norrbottens län Västerbottens Västernorrlands Gävleborgs län Jämtlands län 

Hällesjö 
Fors 
Bräcke 
Häggenås 

län län 

Piteå lands Nordmaling Sundsvall stad Gävle 
Piteå stad Vännäs Tuna Söderhamn 
Nederluleå Vindeln Attmar Hudiksvall 
Överluleå Fredrika Alnö Nianfors 
Luleå stad Åsele Skön Söderala 
Råneå Dorotea Timrå Njutånger 
Nederkalix Sorsele Selånger Enånger 
Haparanda Burträsk Sånga 
Överkalix Jörn Härnösand d:f 
Jukkasjärvi Lycksele Härnösand hosp 
Älvsby Nysätra Säbrå 
Gällivare Bygdeå Nordingrå 
Nedertorneå- Sävar Sånga 
Haparanda Umeå lands Hässjö 
Karl - Gustav Umeå stads Vibyggerå 
Hietaneimi Holmsund Tynderö 
Edefors Robertsfors 
Jokkmokk Lövånger 

Norsjö 
Malå 

Folkräkningar 

SCB Västerbottens län 1860, 1870,1880,1890 och 1900 
SCB Norrbottens län 1860, 1870,1880,1890 och 1900 

SCB: Förteckningar över födda, vigda, döda 

Västerbottens län 1860-1920 
Norrbottens län 1860-1920 
Västernorrlands län 1860-1920 
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Tabellverkets mortalitetstabeller 

Skellefteå landsförsamling 1749-1854 

Språk- och folkminnesinstitutet SOFI (fd ULMA), Uppsala: 

ULMA 1136:5, 1926, VB Skellefteå. 
ULMA 1115:4a, 1926, VB Skellefteå. 
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"Into One's Own"400 

Summary in English 

The background to this study is first of all that there are relatively few studies 
that have explicitly studied youths' transition to and establishment of an adult 
life in Swedish rural society, nor have they looked at this prior to the 20th centu
ry. This is especially true for young people living in northern Sweden during the 
1700 and 1800s. In broad historical overviews, visions of youths in rural and 
industrial societies respectively were often set against each other, as a dichoto
my. Rural society's youths represented geographical stability, continuity betwe
en generations and subordination in relation to older generations. The youths of 
industrial society were depicted as dynamic through their embracement of new 
behavior and values, rebellious and relatively autonomous in relation to the 
older generations. 

Another point of departure for this study was the fact that theoretical perspecti
ves and empirical studies that explicitly discuss youth and coming of age in pre-
industrial societies have provided partially contradictory pictures. Sometimes a 
very long youth period has been described, implying that the establishment of 
an adult life was a drawn out process. In other cases, youth has been depicted as 
short and becoming an adult as a quick and easy process, or not existing at all. 
Common for these perspectives was that view that youths were relatively easily 
socialized into pre-determined adult roles as if according to some universal 
pattern. 

The purpose of this study has been to investigate when and how one "came into 
one's own", or in other words: when and how one established an adult and in
dependent life in the region during the specified historical period. The study 
thereby contributes to illuminating a relatively unresearched problem - young 

400 "Into One's Own" (Blefvo sin egen) is what a prison priest called what he described as priso
ner's final passage into adulthood, after he has been confirmed, moved out of his parents' house 
to take employment and finally married and become a parent. The priest obviously regarded these 
key events as important steps on the way to an independent and adult life. This was demonstrated 
in the fact that the prison kept records of such events for every inmate during the 1800s. It should 
also be noted that the English title of this thesis should not be confused with the historian, John 
Modell's famous study from 1989 on American youths' path to adulthood. 
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people's path to an adult life in a northern periphery401, before the breakthrough 
of industrialism. Another purpose was to probematize different theoretical mo
dels and assumptions about the establishment of an adult life in rural society by 
testing how well these are mirrored in the empirical data upon which this study 
is based. Finally, changes in patterns of establishment will be related to broader 
social changes in the region during the period. The aim is to highlight the con
nection between changes in life conditions and paths to adulthood. An overar
ching hypothesis put forth and argued in this study is that becoming an adult 
was considerably less predictable and more complicated, or varied, than the 
picture most often presented in the previous research, which will be discussed 
here. 

The concrete questions, from this point of departure, have been formulated in 
the following way: When in life, and how, did people establish an adult social 
position and what influence did their social background have? Was there a do
minant model ( i.e. did keytransitions take place in the same order and at the 
same time period of life for most)? How integrated or isolated were the different 
keytransitions - ( for example did marriage always precede parenthood)? Did 
the patterns for establishment vary between different historical points in time? 

In short, the study is conducted as follows: Youth is regarded as a dynamic pha
se of life consisting of mental, social and economic processes through which 
young people are integrated into adult life. Becoming an adult is therefore as
sumed to be a successive process during which different key events mark im
portant steps on the path towards establishing an adult or independent position. 
The study's focus is on the actual establishment of adulthood and not on youth 
itself. Theoretically, the study uses a lifecourse perspective as its point of de
parture and looks at four key events: holy communion, moving out of one's 

401 The Skellefteå region is situated on the coast of northern Norrland and represents an agrarian 
community. Industrialization did not reach this area until the late 1800s, in the development of the 
forestry industry. Farming (crops and animals) still dominate in this area. The region is also cha
racterized by and considerable increase in population, despite emigration during the entire 1800s. 
This increase is attributed primarily to a decrease in infant mortality and high birth rates. This also 
led to a decrease in the average age of the population; the most noticeable increase was among 
those under 30 years of age. This population growth was slowed somewhat by the war with Rus
sia in 1809 and by the years of poverty during the 1830s and first part of the 1860s.The region is 
also characterized by a considerable establishment of newly settled land and a division of family 
property (farms). The social structure was fairly egalitarian, it consisted primarily of small inde
pendent farmers and lacked nobility. Crofters, new settlers lodgers, manual laborers and soldiers 
were other common social categories in the region. 
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parents' house, marriage and parenthood. The population studied is made up of 
six birth cohorts that include everyone born in the Skellefteå region during the 
years 1770/1771,1790/1791,1810/1811,1830,1850 and 1870. A series of in
dividual facts have been collected about these people, and these have been ana
lyzed with the help of primarily quantitative techniques. The thesis is organized 
into eleven chapters. Chapter 2 presents and discusses different theoretical per
spectives and studies on youth and the transition to adulthood in pre-industrial 
societies. The chapter concludes with some critical reflections. Chapter 3 intro
duces the study's theoretical points of departure through a discussion of studies 
based a lifecourse analyses and ends with a discussion of the social categories 
that will be investigated and which empirical indicators that will be used. 
Chapter 4 discusses some methodological issues, sampling, data collection and 
sources. 

Chapter 5 is the first empirical chapter and consists of the history of the Skel
lefteå region from 1770 to 1900. Special attention is given to the social condi
tions the would have influenced the circumstances for young people's estab
lishment of an adult life. Chapter 6 discusses the emergence of youth as a social 
category. It also looks at how this group was regarded by older generations, 
how different social boundaries between stages of life emerged in the local so
ciety. Chapter 7, 8 and 9 are dedicated to describing and analyzing different 
lifecourse patterns. Chapter 10 deals with how 'deviant' groups established 
adult lives. The lifecourses of illegitimate children, the orphaned and those 
found guilty of crimes are analyzed in order to illustrate the importance of cer
tain transitions taking place at certain times and in a certain chronology. 
Another intention of the chapter is to illuminate whether the establishment of an 
adult life became easier or more difficult during the studied period by looking at 
the above mentioned groups. In the final chapter, the associations between soci
al change in the Skellefteå region and patterns of establishment are studied. In 
addition, the implications of the results for our picture of young people's co
ming of age today are analyzed. 

Results and conclusions 

There are different views and arguments about youths' establishment of an adult 
life in pre-industrial society which can be divided into two perspectives. The 
first emphasizes a quick process in which young people achieve the status of 
adult at an early age through rites of passage. The second perspective argues 
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that the establishment of adulthood was a drawn out process that ended at a 
relatively high age, at the time of marriage. Common for both of these is that 
the path to adulthood was usually seen as relatively easy, secure and free of 
conflicts, leading to pre-decided and clearly defined adult roles. 

How well did the youths who lived and become adults in the Skellefteå region 
during the 18th and 19th centuries fit into these perspectives? I argue that there 
is virtually no evidence supporting the theory of a short transition into adultho
od. The key event of the first Holy Communion, which can be regarded as an 
important rite of passage assumed to transfer a status of adult to youths, does 
not seem to have meant immediate entry into adulthood. Relatively few youths 
became established in an occupation outside of their home, moved out of their 
parents' house or married in close conjunction to their first Holy Communion. 
Their social situation is characterized by a continued dependence or semi-
dependence on their parents. The first Holy Communion possibly had a certain 
social significance among the less well off, whose sons and daughters moved 
out on their own more or less immediately after the first Holy Communion. This 
in turn also meant that they entered an occupation outside of the home. The 
variation in age in relation to the first Holy Communion, combined with the fact 
that this occurred later than has often been argued in other studies, implies that 
this did not comprise a clear demarcation between childhood and youth in the 
Skellefteå region. On the other hand, it was most likely a step on the way to 
adulthood. The first Holy Communion may not have become important as a 
social line between childhood and youth until last part of the 19th century. Du
ring this period, this was taking place in a more organized manner and at earlier 
ages, being associated with for example the finishing of one's education, so
mething that had then become fairly common. 

Perspectives that focus on a long transition to adulthood receive more support in 
the data on the Skellefteå region. It was not unusual that young people ended 
the process of becoming an adult by marrying as late as at 25 years of age or 
later. This was often preceded by a period of living on one's own. It should also 
be mentioned that many had married and received several children by the age of 
20-22. For some, primarily women, this occurred even earlier, which shows 
that it was not unusual that even relatively young people had developed an adult 
social position. 

However, other aspects of the long transition perspective on coming into one's 
own did not correspond as well with the Skellefteå area youths' behavior. One 
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such aspect is whether the character of becoming an adult can be seen as pre
dictable and following an universal pattern. If we consider the parts of the po
pulation that experienced keytransitions, at what age they occurred and in which 
order, varying and complicated patterns emerge. If we compare individuals who 
were young during periods of war with those of the preceding and following 
generations, it is apparent that there were clear differences regarding age of 
moving out of parents' house, marriage and becoming a parent. If we also inc
lude the apparent differences in social categories, between men and women, and 
if we take into consideration the order of birth in sibling groups, the variations 
are even more striking. Coming into one's own then followed different social 
patterns. This means that youths in the Skellefteå region did not always act in 
accordance with earlier assumed theoretical models such as those about general 
West European marriage patterns. In the end, it is a matter of which different 
life conditions, that is, which normative expectations and those related to ma
king a living, that young people lived under and that were crucial for how they 
established themselves as adults. This study then does not support the assump
tion that establishment of an adult life followed a set pattern that was characte
rized by predictable and universals key events. 

Yet another discernible aspect of the long transition perspective was that youths 
were quite passive during relatively long periods of the maturing process while 
they waited for access to the status and role of an adult. Young people, in the 
capacity of semi-dependent on parents or master, were also assumed to have 
been so submissive towards older generations that they almost completely fol
lowed their wishes. There was hardly room for individual ambitions, for ex
ample regarding choice of occupation and marriage partner. 

An interesting question is whether there existed several different attitudes that 
influenced the youths in the Skellefteå region in this matter. In pre-industrial 
England, there existed contradictory norms relating to whether youths should 
submit themselves or act independently in relation to their parents and master. 
These norms were characterized by: 

"/.../ the one that stressed the deference and submission the young owed their pa
rents and masters, and the other their early independence. The first set of norms 
stemmed from the patriarchal ideal and the family moral it encompassed; the se
cond was rooted in a family system in which the independent nuclear household 
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was the norm, and in which children were expected to be on their own not only 
402 when they formed a new household, but well before" 

It is not unreasonable to assume that similar norms may have existed in the 
Skellefteå region when considering the dominant type of household consisting 
of an nuclear family, and that the patriarchal norms expressed in the "House 
Table", 403most likely made an impression on the way people thought about 
things. It is also likely that they were applied differently depending on the indi
vidual youth's social position. Considering how inheritance rights were applied 
in the Skellefteå region, it is fully possible that the example of a first born son 
of a farmer supports the dominance of the norm that upheld subordination and 
submission. It was seen as completely natural that the first born would take over 
the farm, marry, have children and support his parents when they could no 
longer work. Any other life was out of the question. It is therefore likely that the 
process of becoming an adult for the first born son of a farmer was characteri
zed by waiting to take over. 

Among youths that did not have the stability that a farmer's son had, it was 
likely that the value of seeking one's own way in terms of choosing one's occu
pation and partner was emphasized. An example is the pattern of mobility found 
among youths with a background as inhysesfolk404 and manual laborers. These 
moved often and far in their efforts to earn a living. It was fairly common in the 
later part of the 1800s that future spouses were found while employed on a 
farm or in a mill or foundry environment. They seem then to have been fairly 
active and independent in establishing themselves as adults. Probably the most 
illustrative examples however are provided by 'illegitimate' youths and those 
who had lost both parents. These youths apparently hurried into marriage com
pared to other youths, probably as a way of creating a more secure life situation. 
Whether youths were passive and waited to become an adult, or were active and 

402 Ben-Amos, I (1994) page 238. 
403 The House Table is a part of Martin Luther's Small Catechism. It consists of biblical quota
tions directed to different categories of the population e.g. married men and women, parents, 
youth, children, masters and servants. For each category the quotations expressed moral rights 
and duties, sanctioned by norms and values on biblical fundament. The House Table established 
and maintained a patriarchal social structure. 
404 The Swedish term "inhysesfolk" is complicated to translate into English. Inhysesfolk was 
people who rented a small house or room on a farm or elsewhere, and it was common to pay the 
rent by working for the landlord. They also performed day-work for other employers than the 
landlord. Inhysesfolk formed households of their own and lived separately from the landlords 
household. 
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seeking seems, at least in part, to have been a question of their social stability 
and which of the several contradictory norms that were allowed to dominate. 

Whether becoming an adult was laden with generational conflicts or if youths 
adjusted to the will of the older generations regarding key events is difficult to 
speculate about based on the sources used in this study. It is possible to interpret 
the dominance of conventional marriages and the lack of illegitimate children as 
youths' adherence to their parents' wishes. In this way, both social and econo
mic burdens, not only for the children but possibly for the parents as well, were 
avoided. Adjusting to the parents' will was then most common among youths 
who had a background as, for example, farmer, crofter or settler of new territo
ry, that is, among those groups who had strong ties to the land either by owner
ship or occupation. Youths coming from inhysesfolk and manual laborers wo
uld have had less of a need to adjust to their parents. 

However, other incidents that could be regarded in terms of generational con
flict did occur. Youngsters, for instance, demonstrated behavior that generated 
conflicts and that apparently could upset every "decent citizen" in the parish. 
The young people's escapes in the church town showed that they did not always 
conform to the older generations' norms. They could also demonstrate an unruly 
and wild side of themselves. The counter-reaction from the adult world could be 
quite strong since they saw the social order as threatened.405 The reasons for 
such conflicts can be seen in terms of the contradiction of norms that both 
emphasized youths' subordination and submissiveness on the one hand, and 
their independence in relation to the older generations on the other. Through the 
existence of these norms, a conflict dimension was built into relations between 
the generations. 

Another assumption of the long transition perspective is that the journey to 
adulthood was an easy one. Young people knew what was expected of them and 
the role of adult was clearly defined. Marriage was not primarily based on love, 
but rather on adequacy regarding employment and household duties. Youths 
then did not need to trouble themselves with matters of the heart, identity and 

405 Ben-Amos (1994)argues that "This incompability between two sets of norms goes some way 
towards explaining the great anxiety some adults expressed about the unruliness and disorders of 
the young. For the independence the young achieved - and were expected to achieve - during 
their teens worked against social expectations about submission of the young, and was perceived 
as threatening to the social fabric" page 240. 
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future occupation. The question is whether these clear guidelines in themselves 
did not create anxiety and stress in the process of becoming an adult. This idea 
is supported by the fact that there existed a sickness that was seen as being cau
sed by 'unrequited love and misguided expectations', primarily by unmarried 20 
-35 year olds. Their sickness was understandable considering that they afflicted 
were unmarried and, by all reason, wanted to be married, even in cases where 
the individuals themselves were not aware of it. This suggests that marriage was 
highly esteemed and to remain unmarried was hardly desirable. Youths most 
likely shared this view. To be rejected or wait too long for a chance for marriage 
probably created considerable existential turmoil and angst for a young person. 
This situation also served as incentive to growing up. The transition to adultho
od then was not necessarily a quick and easy process. 

Yet another aspect to consider here is that becoming an adult has been assumed 
to have been more secure in pre-industrial societies, where social risks that 
could lead to poverty, alcohol addiction or criminality are assumed to have been 
less than in industrial urban society. Whether becoming an adult in the Skellef
teå region can be called relatively secure or risky is hard to say since compari
son with an urban setting is not a part of this study. There is however evidence 
of conditions that made the establishment of adulthood not always a secure pe
riod of life in this rural environment. In an analysis of prison records it was 
apparent that youths who grew up under impoverished conditions, were illegi
timate or had lost their parents early in life experienced a greater risk than 
others of ending up in a difficult social situation. The cathectical examination 
records and records from parish assemblies showed that children that were auc
tioned off, often lived in several different households during their childhood and 
teen years. That is, their lives were somewhat unanchored and were most likely 
characterized by unfavorable life conditions. For these, comments in the local 
records describing them as "drunken", "lewd" and "loiterous" as adults were not 
uncommon. Establishing an adult life hardly took place under secure conditions 
for these youngsters. 

The criteria and sources used in this study present a collected picture of the 
path to adulthood in the Skellefteå region which allows a few conclusions to be 
made: Becoming an adult was not a predicable process that followed a dominant 
pattern or model. Nor was the transition to adult life free from conflicts, easy or 
secure. It varied considerably in this seemingly homogenous social environ
ment; there were clear differences between youths coming from different social 
categories. An important dividing line goes between those who grew up in hou
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seholds rooted in an agrarian life, that is farmers, crofters and land settlers, and 
those who had looser ties to the land, for instance inhysesfolk, laborers, soldiers 
and sailors. Youths were then, much as now, a socially differentiated group, 
living under a variety of life conditions. This means that any discussion of the 
transition to adulthood should specify which youths and historical period that 
are being discussed. 
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