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Abstract 

This study analyses illegitimate children and their mothers in three different areas in current 

Karlskrona municipality. The areas that’s been studied is the parish of Kristianopel and Lösen and 

Karlskrona city parish during the periods 1861-1865, 1890-1900 and 1930-1935. The study is 

comparative in a time perspective but even in a perspective of different areas. The purpose of this 

study is to analyze the profession of the unmarried mothers, their chances of getting married and 

their age. The study also shows the amount of illegitimate children and the percentage of stillborn 

baby’s in the chosen assembly’s. The method that have been used is of quantitative nature as the 

main questions of the study is answered by statistics. The study’s theoretical point is gender as an 

analytical category. 

The study shows that the investigated areas are overrepresented when it comes to the amount of 

illegitimate birth in comparison with the national average. The reason among other things is low 

percentage of religious revivalist movement and changes in the economic system. The child 

mortality was higher among the illegitimate baby’s than among the children born in marriage. One 

of the reason can be that the unmarried mothers was forced to work long days with heavy work and 

that they came from lower social classes whit small financial assets. The child mortality decreases 

from 1861-1865 until 1930-1935. This is a result of the unmarried mothers getting better conditions, 

better birth control during pregnancy and less childbirth at home. 

Many of the illegitimate children were without a known father in the birth book. In all the parish 

that have been studied there are more known fathers between 1930-1935 in comparison with 1861-

1865. The reason can be the law change in 1918 that stipulated that every unmarried mother should 

have a child welfare who among other thing help the mother to get economic support from the 

father. 

Nyckelord: Ogifta mödrar, oäkta barn, dödföddhet, okända fäder, Karlskrona, Lösen, Kristianopel, 

lönskaläge 
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1. Inledning
Den moderna familjen kan se ut på flera sätt. Familjenormen är inte längre synonymt med mamma,

pappa och barn. Dagens parkonstruktioner kan skilja sig åt, en del par lever ihop som flickvän och

pojkvän. En del som fästman och fästmö, en del av dessa par gifter sig medan andra inte gör det. En

del par lever ihop som gifta medan en del par skiljer sig. En del par väljer att skaffa barn medan

andra inte gör det. En del kvinnor väljer att skaffa barn genom insemination. För ungefär 200 år

sedan var detta otänkbart. En kvinna och en man skulle vara gifta, barn skulle födas och de skulle

födas inom äktenskapet, enligt både den profana och heliga makten.

Trots detta föddes en hel del barn utanför äktenskapet och de blev betecknade/betraktade som oäkta 

i lagens, samhällets och kyrkans ögon. Kvinnan och mannen (i de fall mannens skuld kunde 

bevisas) straffades. Straffen gavs såväl av den världsliga makten i form av böter, som av den heliga 

makten i form av skamstraff. I de flesta fallen ledde även födseln av ett oäkta barn till stor skam, 

som kvinna blev det svårt att gifta sig till ett gott parti. Det var dock inte bara kvinnan (och i vissa 

fall mannen) som påverkades utav den utomäktenskapliga förbindelsen. Barnet som föddes oäkta 

påverkades också negativt genom begränsningar av yrkesmöjligheter. Ett oäkta barn fick inte ingå i 

skråväsendet. Dessutom reglerades det oäkta barnets arvsrätt genom lagstiftningen. Först år 1866 

fick det oäkta barnet arvsrätt efter sin moder, så sent som år 1970 fick barnet full arvsrätt efter både 

fadern och modern.1   

Förändringsprocessen från att utomäktenskapliga barn och dess mödrar skambelades till att 

majoriteten av alla födda barn födes utanför äktenskap 1993,2 har gått skyndsamt. Idag är det  

juridiskt olagligt att diskriminera ett utomäktenskapligt barn eller dennes ogifta föräldrar. 

Många lagändringar har skett under historien för att försöka reglera födseln av oäkta barn, 

utomäktenskapliga förbindelser och oäkta barns rättigheter. Detta leder tankarna till de kvinnor som 

födde barn utanför äktenskapet och de barn som blev födda utanför äktenskapet. Hur gamla var 

kvinnorna vid födseln? Hur vanligt var det att de ogifta mödrarna förblev ogifta? Hur hög andel av 

barnen föddes som utomäktenskapliga? Hur hög andel av dessa barn föddes dödfödda? Denna 

uppsats fokuserar på de oäkta barnen och de ogifta mödrarna under 1800-talets slut och 1900-talets 

första hälft. 

Studiens resultat kommer att tolkas i ljuset av kön som analytisk kategori. Anledningen till denna 

valda teoretiska utgångspunkt är att  kön framförallt är den kategori som påverkade en människas 

levnadsvillkor, möjligheter och ansvar under den undersökta perioden. Viss vikt måste även 

1   Reuterswärd 2011 s.44f. 
2   Statistiska centralbyrån 2001 s.38.  
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tillskrivas andra faktorer som klass, civilstånd, geografisk hemvist, ålder med mera. Men den 

avgörande faktorn som skär som en vattendelare i samhällen är kön. Där männen ofta undslapp 

straff och i flertalet fall förblev okända. Där faderns möjligheter efter ett oäkta barn i stort sett var 

opåverkade medan modern påverkades i stor utsträckning inom flera områden. Där det äkta barnet 

blev anknuten till sin fader med bättre levnadsvillkor och större möjligheter och det oäkta barnet 

blev knutet till sin moder med sämre levnadsvillkor och färre möjligheter. 

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att studera födelsestatistik kring fenomenet oäkta barn men även 

undersöka de ogifta mödrarna. Undersökningen kommer att relateras till tre utvalda områden inom 

nuvarande Karlskrona kommun. I uppsatsen kommer tre undersökningsperioder analyseras, vilka är 

1861-1865, 1890-1900 och 1930-1935. Denna komparativa studie syftar till att se oäkta barn och 

dess mödrar i ett förändringsperspektiv samt se skillnader mellan stad och landsbygd. De utvalda 

församlingarna är Karlskrona stadsförsamling, vilken räknas som stad. Lösens socken och 

Kristianopels socken, vilka klassificeras som landsbygdssocknar.3 Studiens resultat kommer att 

tolkas i ljuset av kön som analytisk kategori vilken utgör denna studies teoretiska grund. Studiens 

huvudfrågor är följande: 

– Hur hög andel oäkta barn föddes i Lösens socken, Kristianopels socken och Karlskrona

stadsförsamling 1861-1865, 1890-1900, 1930-1935?

– Hur hög andel oäkta barn föddes dödfödda i Lösens socken, Kristianopels socken och

Karlskrona stadsförsamling 1861-1865, 1890-1900, 1930-1935?

– Vilken medelålder samt typålder hade de ogifta kvinnorna vid födelsen av ett oäkta barn?

– Vilket yrke/titel dominerade bland de oäkta mödrarna?

– I hur stor uträckning förblev de ogifta mödrarna ogifta?

– Hur stor andel av de oäkta barnen föddes med en okänd fader?

1.2 Begreppsidentifiering 

Då en del begrepp kan uppfattas som fackmannamässiga och ålderdomliga kan en 

begreppsidentifikation vara behövlig.  

Lönskaläge, kallades de utomäktenskapliga förbindelser där ingen av parterna var gifta. Enkelt hor, 

kallades de utomäktenskapliga förbindelser där ena parten var gift medan den andra parten var 

3  Avståndet är räknat från församlingarnas kyrkor, vilka är församlingarnas centrum. Från Lösens vägkyrka, vilken är 
Lösens församlings kyrka till Fredrikskyrkan, vilken är Karlskrona stadsförsamlings kyrka är avståndet ca 7,4 km 
fågelvägen. Från Kristianopels kyrka, vilken är Kristianopels församlings kyrka är det ca 30 km fågelvägen ifrån 
Fredrikskyrkan. 
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ogift. Dubbelt hor, kallades de utomäktenskapliga förbindelserna där båda parterna var gifta, dock 

inte med varandra.4 

 

Otidigt sängelag, kallades dem utomäktenskapliga förbindelsen om de ogifta parterna gifte sig i 

direkt anknytning till lönskaläget. Otidigt sängelag syftar på att parterna hade haft sexuellt umgänge 

innan äktenskapet.5 

 

Härad, är en juridisk indelning av landet Sverige. Ett landskap var uppdelat i flera härader, till 

häraden tillhörde häradsrätt. Till varje härad tillhörde en mängd socknar. Häradens huvudområde 

var av rättslig karaktär. Häraden anordnade häradsting där man dömde brott.6 

 

Socken, är en mindre kyrklig uppdelning  i vilka man delade upp Sverige i. Varje socken bestod av 

flera byar, vilka tillhörde en gemensam kyrka. Sverige blev sockenuppdelat under 1100-talet och 

1200-talet. Socknarna reformerades under 1800-talet, då varje socken fick två funktioner år 1862. 

Den ena delen fungerade som landskommun vilken fick ansvar för fattigvård. Den andra delen 

fungerade som församling vilken hade ansvar för utbildningen och kyrkan. Sockenuppdelningen var 

viktig då en stor del av Sveriges befolkning bodde på landsbygden. Endast landsbygden var 

sockenuppdelad.7 Städerna hade församlingar, i en stad kunde flera församlingar finnas som 

amiralitetsförsamling och stadsförsamlingen i Karlskrona. 

 

Oäkta barn kallades de barn som föddes vars föräldrar inte var gifta. Även trolovades barn hörde 

till denna kategori. Med 1734 års lag fastslogs att ett oäkta barn kunde legaliseras genom 

föräldrarnas giftermål, då fick barnet samma rättigheter som ett äkta barn.8 Termen oäkta barn 

användes fram till år 1917 då termen för dessa barn istället blev utom äktenskapet föda barn.9 

Denna terminologi förändring skulle leda till ett ökat ansvarstagande av barnets föräldrar, 

äktenskapet stod som synonym till bra föräldraskap.10 Benämningen utom äktenskapet födda barn 

skulle uppmuntra föräldrarna att ingå äktenskap. 

 

En del av yrkena/ titlarna som förekommer i studien är ålderdomliga. Dessa yrken/titlar är inhyses, 

vilket innebär att personer är inneboende hos någon. Hemmansägare innebär att man äger sitt hem, 

                                                 
4  Frykman 1993 s.33.                                                                                                                                                      
5  Bäckmark [hämtad 2016-11-28]. 
6  Nationalencyklopedin härad [hämtad 2016-09-26]. 
7  Nationalencyklopedin socken [hämtad 2016-09-26]. 
8  Håkanson 1999 s.20. 
9  Bergman 2003 s.19. 
10  Bergman 2003 s.96. 
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är kvinnan hemmansägardotter är hon dotter till en jordägare. Piga kallades dels en ogift ung kvinna 

samt en kvinna som försörjde sig som tjänstehjon.11 Båtsman var en man som arbetade inom 

flottan.12 Lösdriverska kallade en kvinna som var kapabel till att arbeta men valde att inte göra 

detta. Fattighjon kallades en person vilken fick nödtorftigt levebröd. Jungfru kallades en ung ogift 

kvinna som var av högre börd.13 

1.3 Disposition 
I föreliggande inledningskapitel presenterades en introduktion till studien, studiens syfte samt 

frågeställning. Kapitlet innehåller även en begreppsidentifiering där yrken och historiska begrepp  

förklaras. I kapitlet om tidigare forskning presenteras forskningen vilken är relevant för studien. 

Detta följs av ett kapitel där uppsatsen teoretiska utgångspunkter presenteras. Nästkommande 

kapitel är ett material och metodkapitel, vilket behandlar studiens material, avgränsningar, etisk 

reflektion, metod samt innehåller en källkritisk reflektion. I nästkommande bakgrundskapitel 

behandlas lagstiftning och relevant statistik. Även en områdespecifikation hittas i 

bakgrundskapitlet. Detta följs utav huvudstudie kapitlet, följt av analyskapitlet där huvudstudiens 

resultat analyseras. Sedan presenteras ett avslutningskapitel där en didaktisk reflektion samt förslag 

på fortsatt forskning hittas. Uppsatsen innehåller även en käll- och litteraturförteckning samt bilagor 

där befolkningsstorleken i de undersökta områdena redovisas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11  Andersson och Anderö 2006 s.224. 
12  Andersson och Anderö 2006 s.203. 
13  Andersson och Anderö 2006 s.85.                                                                                                                                 
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2 Tidigare forskning 

Oäkta barn och ogifta mödrar är ett väl utforskat område. Den forskning som berörs är relevant för 

denna uppsats samt tillhör den mer etablerad forskningen inom ämnet. 

 

Sigrid Håkanson undersöker oäkta födslar och äktenskapsmarknaden i Östsverige och Västsverige. 

Undersökningsperioden är förlagd till 1750-1850. I avhandlingen försöker Håkanson finna svar på 

varför Östsverige hade en högre andel utomäktenskapliga födslar.14 Hon har utifrån relevant 

forskning funnit fyra olika förklaringsgrupper till de nationella skillnaderna i andelen 

utomäktenskapliga födslar. Den första gruppen handlar om religiösa väckelserörelser, forskarna i 

denna grupp menar att oäkta barn var ett moraliskt problem. Där andelen oäkta barn var låg skulle 

således befolkningen vara engagerade i väckelserörelser, detta resulterade i en hög moral. Där 

andelen oäkta barn var hög skulle befolkningen vara betydligt mindre engagerade i religiösa 

väckelserörelser, detta resulterade i en låg moral. Den andra gruppen av forskare söker förklaringar 

i äktenskapsmarknaden och giftermålssystemet. Dessa menar att ökad aktivitet på 

äktenskapsmarknaden även resulterar i fler oäkta barn. Eftersom en del trolovningar eller 

äktenskapslöften inte resulterade i äktenskap. Den tredje gruppen forskare söker svaret i det 

ekonomiska systemet och förändringarna av detta. Exempel på detta är exempelvis att vissa 

regioner präglades av storskaligt jordbruk medan andra regioner präglades av småskaligt jordbruk. 

Den sista gruppen forskare menar att sedvänjor och traditioner påverkar andelen oäkta barn. Ett 

oäkta barn tenderade att i vuxen ålder ingå en utomäktenskaplig förbindelse, vilka ofta resulterade i 

oäkta barn15. Håkanson menar att skillnaderna mellan Östsveriges och Västsveriges 

utomäktenskapliga födslar främst kan relateras till de ekonomiska villkoren. 

 

Håkanson beskriver att det i stort sett endast var de fattiga kvinnorna som utgjorde de ogifta 

mödrarna. Det var ovanligt att de ogifta mödrarna var mycket unga. Ett utomäktenskapligt barn 

betydde stor ekonomisk påfrestning, speciellt för dem som saknade anhöriga. Dessa kvinnor 

arbetade ofta långa dagar med tunga sysslor. Kvinnan var tvungen att sköta ett arbete för att försörja 

barnet och sig samtidigt som hon ansvarade för att tillgodose barnets behov. Att vara ogift mor 

påverkade även den sociala ställningen.16 Håkansson ägnar en mindre del av boken till de oäkta 

barnens fäder. I flertalet fall betecknas dock fadern som okänd vilket gör honom komplicerad och i 

vissa fall omöjlig att finna. Även om fadern lyser med sin frånvaro i födelseboken är det rimligt att 

                                                 
14  Håkanson 1999. 
15  Håkanson 1999 s.56ff.                                                                                                                                                 
16  Håkanson 1999 s.220f. 
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anta att befolkningen i närområdet var väl medvetna om fadern identitet.17 Håkanssons 

undersökningsresultat visar att även om modern fick en sämre social och ekonomisk ställning kunde 

den ogifta modern i flertalet fall gifta sig.18  

 

Även Jonas Frykman har forskat om ogifta mödrar i bondesamhället under 1800- talet. Hans 

undersökning är unik då hans primära källmaterial är traditionsuppteckningar. I jordbrukssamhällen 

hörde de ogifta mödrarna till bottenskiktet, där de hade yrken som piga, var inhysingar eller döttrar 

till backstugubor.19 Mestadels fokus läggs på den ogifta modern där han redogör för de negativa 

konsekvenserna födseln av ett oäkta barn gav. I stort sett alla kvinnor som hade ett arbete, nästan 

uteslutande som pigor, fick sparken när de blev gravida eller fick ett oäkta barn. Tjänstefolket hörde 

till familjen och det var husbondens uppgift att se till att sedligheten var hög. I vissa fall var även 

fadern till barnet en del av familjen som husbondfadern, en son till honom eller en dräng vilket var 

en annan skälig anledning till avskedet. Flera faktorer påverkade den ogifta moderns situation som 

husbondfolket, pigans identitet och situationen kring graviditeten. Vid graviditet var den gifta 

kvinnan tvungen att avstå från tunga lyft för att barnet skulle födas friskt. Vad hon fick och inte fick 

göra reglerades genom föreskrifter och förbud. Dessa gällde dock inte den gravida ogifta kvinnan, 

hon fick utföra tunga sysslor under hela graviditeten.20 Även den ogifta moderns sociala status 

påverkades, ofta blev hon utesluten ur vänskapskretsen. De ogifta mödrarna fick även utstå 

offentliga utskällningar vid exempelvis kalas. De som dömde de ogifta mödrarna hårdast vad de 

andra gifta kvinnorna i församlingen som stötte ut de ogifta kvinnorna socialt.21 

 

Männen dömde inte varandra på samma sätt.22 Barnafadern påverkades till viss del. Han blev inte 

av med arbetet, han ansågs även som en respektfull person av vännerna då han kunde fälla en flicka. 

I ungdomslaget blev han dock utpekad som en sämre man och hans anseende försämrades. Mannen 

fick även ett dåligt anseende om han inte betalade pengar till modern för barnets uppehälle. Hans 

anseende på äktenskapsmarknaden påverkades inte heller.23 Många barn avlades under löften om 

äktenskap som sedan aldrig kom att inträffa. En del par som fick oäkta barn planerade att gifta sig 

innan barnet föddes, dock krävdes ekonomiska medel. Detta innebar att alla par inte kunde gifta sig 

innan barnets nedkomst, vilket hade legaliserat barnet.24 Frykman menar att flertalet av kvinnorna 

                                                 
17  Håkansson 1999 s.84f. 
18  Håkansson 1999 s.97. 
19  Frykman 1993 s.12. 
20  Frykman 1999 s.159ff. 
21  Frykman 1999 s.178f. 
22  Frykman 1999 s.178f. 
23  Frykman 1999 s.173-179. 
24  Frykman 1999 s.201. 
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som födde oäkta barn senare kom att föda flera. Att de ogifta mödrarna stod inför en ekonomisk och 

social katastrof, vilket innebar att en del kvinnor försökte göra illegala aborter, begå självmord eller 

barnamord. Frykman menar att den ökade utomäktenskapliga andelen barn kan förklaras genom 

kulturmöte. Under 1800- talet ökade den geografiska rörligheten vilket resulterade i att kvinnor 

träffade fler okända män. Dessa män sysslade ofta med lönearbete som järnvägsbygge eller 

skogsavverkning och förflyttade sig till olika orter där arbetskraft behövdes. Den sociala kontrollen 

minskade således.25 

 

Marie Cronberg Lindstedt har skrivit en avhandling om ogifta mödrar, kön och sexualitet. Hon 

undersöker fenomenet i en landsbygdskontext under åren 1680-1880. I studien skiljer Cronberg 

Lindstedt på två perioder, där den ena benämns som den ortodoxa perioden. Under denna period 

dömdes oftast mannen och kvinnan för utomäktenskapliga förbindelser. Båda straffades hårt av den 

kyrkliga samt profana makten. Fadern undkom sällan att betala underhåll till barnet. Barnet hade 

nästan alltid både en känd moder och fader i födelse- och dopboken. Den andra perioden är det 

tidigt moderna samhället. Den senare perioden inträffade efter barnamordsplakatet 1778, vilken 

resulterade i ett ökat antal oäkta födslar. Männen dömdes sällan när den påstådda barnafadern inte 

längre regelmässigt stämdes. Många män slutade därav att vara återhållsamma då risken för att 

dömas till underhåll och straffas minskade radikalt. Många män slutade även känna ansvar för de 

oäkta barnen och modern fick ofta ta det sociala, kyrkliga och världsliga straffet själv. Det är rimligt 

att anta att mentaliteten ändrades från att båda parter hade skuld i barnet till att barnet endast var 

moderns skuld. Kvinna fick ofta utstå det kyrkliga straffet fram till 1800- talets slut och hon fick 

sällan underhåll. Barnet hade sällan känd fader men i stort sett alltid känd moder.26 

Ogifta mödrar behandlas även i boken Tusen svenska kvinnoår av författarna Ann-Sofie Ohlander 

och Ulla-Britt Strömberg. Där författarna beskriver att fler kvinnor under 1800- talets andra hälft 

förblev ogifta än tidigare. Detta resulterade i att en del kvinnor valde att flytta ihop med andra 

kvinnor för att klara den ekonomiska försörjningen tillsammans. Att fler kvinnor förblev ogifta var 

ett resultat av befolkningsökningen som började under 1800-talets första hälft. Samtidigt som den 

minskade äktenskapsfrekvensen fortskred sedan mitten av 1700- talet. Befolkningsfördelningen 

mellan män och kvinnor var även i obalans, ett kvinnoöverskott rådde i Sverige. 

Giftermålschanserna såg olika ut beroende på kvinnans sociala tillhörighet. Döttrar till allmogen 

gifte sig i större utsträckning än döttrar till de högre samhällsklasserna. Anledningen var att kvinnor 

i adeln förlorade sin adelstitel om hon gifte sig med en ofrälse. Dessutom var adelskvinnor inte 

                                                 
25  Frykman 1999. 
26  Cronberg Lindstedt 1997. 
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attraktiva som äktenskapspartners för andra samhällsklasser då de varken var uppfostrade för 

jordbruks- eller köksarbete. För prästdöttrar var giftermålschanserna ännu mindre. Prästdöttrar var 

enligt sin uppfostran tvungna att gifta sig med en präst, till detta fanns konserveringssystemet. 

Systemet innebar att en präst måste gifta sig med den före detta prästens änka för att få tillgång till 

prästtjänsten. Även borgarmamseller förblev ogifta i hög utsträckning. Borgarnas söner var 

uppfostrade till att inte ingå äktenskap innan de hade ett stabilt yrke, vilket kunde dröja flera år. De 

damerna som då valdes till äktenskapspartners var mycket yngre än männen. Oftast valdes även  

kvinnor som hade tillgångar att tillföra den familj som skulle bildas. Böndernas döttrar däremot 

kom i flertalet fall att gifte sig. Pigan var attraktiv som äktenskapspartner då hon var uppfostrad att 

sköta hushållet samt hjälpa till i jordbruket. Men för döttrarna till de obesuttna var 

giftermålsfrekvensen låg. Giftermålschanserna skilde sig även mellan stad och landsbygd då det 

fanns fler ogifta kvinnor i städerna än på landsbygden.27 

I boken Tusen svenska kvinnoår beskrivs även de ogifta mödrarnas situation. Det var stor skillnad 

på hur samhället betraktade olika utomäktenskapliga förbindelser. Föräldrarna till det oäkta barnet 

kunde vara sammanboende eller trolovade, dessa barn betraktades som mer legitima i samhällets 

ögon än de ensamma ogifta mödrarnas. Det var dock inte alla de ogifta mödrar som förblev ogifta. 

Statistiska centralbyrån undersökte ogifta mödrar år 1889, hälften av dessa mödrar kom sedan att 

gifta sig. Endast en femtedel av dessa gifte sig med fadern till barnet.28 

Iréne Artaeus är en av få som undersöker ensamstående kvinnor och hennes försörjningsmöjligheter 

i stadsmiljö under 1800- talets första hälft. Hon redovisar två typer av teorier som förklarar 

ökningen av utomäktenskapliga födslar. Den ena kategorin söker förklaringar i befolkningsökning 

och samhällsutveckling. Där exempelvis industrialiseringen resulterade i ökad geografisk rörighet, 

där män flyttade runt och utförde lönearbete. Den andra kategorin söker förklaringar i normer. Hon 

konstaterar även att spädbarnsdödligheten bland barn i städer var högre än på landsbygden. Under 

hela 1800- talet var risken stor att förlora ett eller ett flertal barn.29 

Det tidigare forskningsläget visar att forskare som Håkansson koncentrerar sig på att förklara de 

regionala skillnaderna i andel oäkta barn. Som kan sökas i andel religiösa väckelserörelser, 

giftermålssystemet och äktenskapsmarknaden, ekonomiska systemet eller traditioner. Andra 

forskare koncentrerar sig på förklaringsmodeller av den ökade andelen oäkta födslar. Frykman 

söker förklaringar i kulturmöte. Cronberg Lindstedt söker förklaring i ett förändrat tankesätt hos 

kvinnor och män. Ohlander och Strömberg söker förklaringen i den ökande andelen ogifta kvinnor 

                                                 
27  Ohlander och Strömberg 1997 s.105-112. 
28  Ohlander och Strömberg 1997 s.118ff. 
29  Artæus. 1992 s.116ff. 
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som ett resultat av befolkningsökning och minskad aktivitet på äktenskapsmarknaden. Artaeus 

beskriver den ökade andelen oäkta barn som ett resultat av befolkningsökning och 

samhällsutveckling samt i normer. Forskningen pekar på att de fattiga och lågklassiga kvinnorna var 

överrepresenterade bland de ogifta mödrarna. Att kvinnorna påverkades negativt av ett oäkta barn 

på den ekonomiska och sociala arenan, dock går forskarnas åsikter isär i frågan om hur stor 

påverkan detta gav. Kvinnorna påverkades i olika grad beroende på närområdets syn på 

utomäktenskaplighet och om trolovning fanns eller om parterna var sammanboende. Männen 

påverkades inte på samma sätt, han fick behålla arbetet, var ofta okänd i födelseboken och blev 

sällan skyldig att betala underhåll efter år 1778. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
Kön som analytisk kategori tillskriver (oftast) könet som den överordnade strukturerade principen i 

historien. Även om andra faktorer som klass, ålder och etnicitet med mera påverkar individens 

villkor, möjligheter och skyldigheter så ser jag kön som den överordnade strukturen. Inom kön som 

analytisk kategori inryms både könsperspektivet och genusperspektivet. Båda perspektivet tar 

hänsyn till den historiska förändringsprocessen. I olika kulturer och epoker har 

könsföreställningarna sett olika ut. Kvinnan och mannen har setts som två skilda idealtyper, vilket 

innebär att kvinnan inte ses som en sämre version av mannen.30 Könen har tillskrivit olika 

egenskaper, vilka gör kvinnan och mannen lämpade för olika arbetsuppgifter. Kvinnor antas ha 

större omvårdnadskunskaper än män men sämre fysik och psyke. Detta gör att kvinnan är lämpad 

att ansvara för hemmet och familjen medan mannen är mer lämpad att inneha högre ämbeten samt 

röra sig i det offentliga livet.31 

 

Kön är relaterat till det manliga och kvinnliga biologiska könet. Olikheter mellan könen förklaras 

genom detta perspektiv med hänvisning till det biologiska som manlig styrka och kvinnliga 

omvårdnads kunskaper. Genus är det sociala könet, vilket menar att människor inte föds till man 

eller kvinna utan socialiseras till att bli man eller kvinna. Forskare som innehar genusperspektivet 

söker förklaringar till mäns och kvinnors skilda möjligheter och livsvillkor utifrån sociala, 

kulturella och historiska aspekter. Mot senare år har en ökad fokusering på skillnader inom 

kvinnogruppen och mansgruppen skett. Kvinnor är inte en homogen grupp utan skillnader finns 

mellan gruppen. Faktorer som spelar roll är ålder, civilstånd, etnicitet samt socioekonomisk 

bakgrund.32 Exempelvis hade kvinnor från högre socioekonomisk bakgrund bättre förutsättningar 

vid födseln av oäkta barn. Familjerna skickade ofta iväg sina ogifta döttrar för att föda barnet på 

annan ort, ofta blev de iväg skickade innan graviditeten hade börjat synas. De gravida ogifta 

kvinnorna mantalsskrevs då även på denna ort. Barnet registrerades i den församling vilken kvinnan 

var mantalsskriven i. Detta innebar att den sociala skammen begränsades eller uteblev. Dessutom 

hade mödrarna bättre möjligheter att försörja sitt barn då de hade en högre ekonomisk ställning, 

vilket var ett resultat av att komma från en välbärgad familj.33 

 

Både genusperspektivet och könsperspektivet menar att kvinnan är underordnad mannen, men de 

forskare som intar könsperspektivet söker förklaringar till denna könsdikotomi i biologiska faktorer.  

                                                 
30  Cronberg Lindstedt 1997 s.28f. 
31  Dackman et.al [hämtad 2016-10-20] s.3. 
32  Cronberg Lindstedt 1997 s.29f. 
33  Reuterswäd 2011 s.31f. 
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De forskare som intar genusperspektivet söker förklaringar till denna könsdikotomi i sociala, 

kulturella och historiska faktorer. Båda perspektiven menar dock att en kvinna från en hög 

socioekonomisk bakgrund kan ha mer makt än en man som kommer från en låg socioekonomisk 

bakgrund. Då både mannen och kvinnan kommer från samma socioekonomiska klass har mannen 

mer makt. Även om ålder, civilstånd, etnicitet och socioekonomisk bakgrund påverkar villkor, 

skyldigheter och möjligheter går det ändå att se kön som den överordnade kategorin. Orvar Löfgren 

har beskrivit arbetsfördelning i bondesamhället och redovisar en tydlig könsdifferentiering. Han 

påpekar dock den regionala skillnaden mellan vad som anses vara kvinno- respektive mansyrken. I 

norra Skandinavien arbetade exempelvis kvinnor med arbeten som i södra Skandinavien ansågs som 

mansarbeten.34 Löfgren redogör för Wigelmanns schema över ramfaktorer som påverkade 

arbetsindelningen i bondesamhället. Vid arbeten där ekonomi och marknadsproduktion är i fokus 

dominerar männen, vid arbeten som innefattar hemarbete dominerar kvinnor. Desto mer inriktat ett 

yrke är på marknadsproduktion, ekonomi, teknik och redskap, desto större är mansdominansen. 

Desto mer inriktat ett yrke är på hemarenan samt fingerfärdighet, desto större än 

kvinnodominansen.35 Hemmet var kvinnans arena och den offentliga sfären var mannens arena. 

Dock behövdes kvinnans arbetskraft vid exempelvis skörd, då fick hon arbeta med sysslor som 

ansågs manliga för att säkra familjens överlevnad. Könsskillnader fanns utöver arbetslivet, i kyrkan 

där kvinnorna, oavsett socioekonomisk bakgrund satt på den vänstra sidan medan männen oavsett 

socioekonomisk bakgrund satt på höger sida. Detta var fallet ända till 1800-talets slut.36 

 

Från år 1697 skulle fadern sörja ekonomiskt för det oäkta barnet medan modern skulle sörja för 

barnets omvårdnad, oavsett om den ogifta modern kom från en högre eller lägre samhällsklass. 

Detta påvisar kvinnans omvårdnadskunskaper och mannens ansvar för den ekonomiska 

försörjningen. Yrkena där omvårdnad är i fokus domineras än idag av kvinnor, yrkena där teknik är 

i fokus domineras än idag av män.37 På samma sätt syntes en tydlig skillnad mellan vittnesmåls 

tillförlitlighet. Efter barnamordsplakatet år 1778 blev inte längre modern pressad på faderns namn. 

Vid de fall där modern valde att ställa fadern inför rätta betraktades hennes vittnesmål som 

otillförlitligt. Detsamma gällde förlossningsvittnena, dessa var kvinnor. Mannen som ställdes inför 

rätta blev ofta friad då hans vittnesmål värderades högre.38  

 

 

                                                 
34  Löfgren 1977 s.2. 
35  Löfgren 1977 s.4. 
36  Cronblad Lindstedt 1997 s.32. 
37  Dackman et.al [hämtad 2016-10-20] s.6. 
38  Cronberg Lindstedt 2001 [hämtad 2016-09-15]. 
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4. Material och metod 
I detta kapitel kommer studiens material och metod beskrivas och granskas.  

 

4.1 Material 

Det primära undersökningsmaterialet för denna studie är födelseböcker från Lösens församling, 

Kristianopels församling och Karlskrona stadsförsamling. Registrering av befolkning har alltid varit 

viktig för centralmakten, men syftet av registreringen har varierat. Människor har exempelvis 

registrerats för att centralmakten skall kunna kontrollera skatteintäkter. I Sverige kom första 

påbudet av kyrklig registrering år 1608. Dock kom inte nationella bestämmelser av den kyrkliga 

registreringen förrän år 1686. Olika uppgifter skulle registreras i olika böcker. I födelseböckerna 

som är i huvudfokus för min undersökning skulle barnens namn, föräldrar, föräldrarnas yrke, 

föräldrarnas civilstånd, ålder eller födelsedatum samt barnets födelsedatum registreras. I 

dödböckerna, vilka också är intressanta för min undersökning, skulle den avlidnas namn, 

dödsdatum, lägerställen och ålder registreras.39 Församlingens präst/ präster skulle registrera 

församlingens medlemmar för att ha vetskap av de händelser som skedde i församlingen. Ett annat 

syfte var att kontrollera församlingsmedlemmarnas liv. Flera typer av kyrkböcker finns, som 

husförhörslängder, flyttningslängder, födelse- och dopböcker, lysnings- och vigselböckerna, död- 

och begravningsböcker, inflyttningsattester, räkenskaper för kyrkan med mera.40 

 

 Eftersom de fysiska kyrkböckerna från de valda församlingarna är placerade i Lund används 

digitaliserade fotografier av böckerna. Dessa nås via riksarkivets söktjänst SVAR.41 Förutom denna 

söktjänst där födelseböckerna från de utvalda församlingarna finns använder jag Sveriges 

digitaliserade dödbok.42   

 
En del problematik kan uppkomma med materialet. För det första är alla präster individer. Detta 

innebär att alla präster registrerar barnen på olika sätt och är olika noggranna med registreringen. 

Detta påvisas i födelseboken där en del trolovningsbarn är registrerade som äkta medan en del 

trolovningsbarn är registrerade som oäkta. En annan problematik rör avsaknad av uppgifter, vilka 

kan vara svåra eller omöjliga att finna. En annan problematik är de icke sökbara kyrkböckerna. Den 

digitaliserade dödboken täcker dödsfall i Sverige från 1901, för att hitta människor som emigrerade 

eller avled innan 1901 måste andra metoder tillämpas. Om individen inte finns i den digitaliserade 

dödboken kan hon/han vara svår att hitta eftersom församlingens utflyttningsattest måste analyseras 

                                                 
39  Wannerdt 1982. 
40  Arkivdigital 2005-2016 [2016-11-28]. 
41  Riksarkivet [hämtad 2016-09-08]. 
42  Sveriges släktforskarförbund [CD] 2014. 
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för att se om och vart individen flyttade. Flyttar inte individen kan församlingens begravnings- och 

dödbok kontrolleras. Flyttar individen måste denna process upprepas vid varje församling. Att 

kontrollera samtliga källor är för tidskrävande för denna typ av studie. 

 

Även mörkertalsproblem finns att ta hänsyn till. Ett barn kan föddas inom äktenskapet där modern 

varit otrogen. Barnet blir således betecknat som äkta då det föds i ett äktenskap men är egentligen 

oäkta då maken inte är barnets far. I enstaka fall har det kunnat konstateras att maken inte är barnets 

far, exempelvis om maken suttit i fängelse eller varit bortrest vid konceptionstiden. Att genom 

blodprov fastställa fadern vid fall med oäkta barn blev inte en vedertagen metod förrän år 1933. 

Lagen fastställde då att blodundersökningar skulle ske i samtliga fall med oäkta barn. Testerna var 

långt ifrån säkra.43 I vissa fall är även fel fader registrerad. En del barn avlades utanför äktenskap 

men föddes i ett äktenskap, genom att modern gifte sig med antingen fadern till barnet eller med 

någon annan man. Även om barnet hade avlats utanför äktenskap blev barnet äkta om modern födde 

barnet som gift.  En annan problembild som kan uppkomma är handstilen i kyrkoböckerna. 

Handstilen är äldre och kan vara svår att tolka. För att tolka texten är det viktigt att jämföra 

bokstäver i dokumentet. En del bokstäver kan vara svåra att särskilja, då är det av största vikt att 

titta på liknande bokstäver på andra ställen i dokumentet för att fastställa bokstaven. 

 

4.1.1 Material och undersökningens avgränsningar 

Anledningarna till att Lösens socken, Kristianopels socken och Karlskrona stadsförsamling är valda 

undersökningsområden är flera. Jag är född och uppvuxen i Karlskrona, vilket innebär att jag har en 

personlig anknytning till området. Lösens socken och Kristianopels socken är valda då båda dessa 

församlingar räknas som landsbygdsförsamlingar. Karlskrona stadsförsamling är valt då 

församlingen räknas som stadsförsamling. Detta innebär att skillnader dels kan identifieras mellan 

undersökningsperioderna, dels mellan församlingarna. Dessutom är Blekinge ett intressant 

undersökningsområde då andelen oäkta barn var hög i detta landskap.44 Alla församlingar är 

placerade i Östra härad. Lösens socken och Kristianopels socken ligger olika långt ifrån själva 

staden Karlskrona och befolkningsstorleken samt befolkningsutvecklingen i församlingarna skiljer 

sig åt.45 

 

För denna undersökning är tre undersökningsperioder utvalda. Dessa perioder är 1861-1865, 1890-

1900 och 1930-1935. Tiden för denna typ av uppsats är relativt begränsad, vilket innebär att ett för 

                                                 
43  Rättsmedicinalverket 2001 s.13. 
44  Frykman. 1993 s.10f. 
45  Se bilaga 1. 
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stort tidsspann inte kan undersökas. Genom att välja tre undersökningsperioder vilka är nära 

varandra i tid möjliggörs att kunna se förändringar oäkta barn och dess mödrar i ett 

förändringsperspektiv. Genom att ta tre lösryckta tidsperioder, vilka ligger långt ifrån varandra 

tidsmässigt, blir det svårt att uttala sig om förändringsprocessen då speciella omständigheter kan ske 

under en period. Exempelvis har Sverige drabbats av svältperioder, vilket innebär att dessa 

undersökningsperioder tenderar att uppvisa ett annat mönster än övriga tidsperioder. Att den första 

undersökningsperioden inte startar vid år 1860 beror på att bläcket i Karlskrona stadsförsamlings 

födelsebok är blekt, texten är oläslig. En undersökningsperiod omfattar fler år än dem andra 

undersökningsperioderna, detta beror på att år 1895 byttes moderns ålder ut mot moderns 

födelsedatum. Modern kan efter år 1895 säkerställas. Då endast moderns ålder är utskriven är det 

svårt att finna henne i dödboken samt att säkerställa att kvinnan i dödboken verkligen är modern till 

just det barnet. Undersökningen skall syfta till att studera tre områden och vara komparativ i ett 

tidsperspektiv, vilket resulterade i en längre undersökningsperiod för den mellersta perioden. Det är 

viktigt att vara medveten om att undersökningsperioderna 1861-1865 samt 1930-1935 omfattar 

färre år och därför blir mer påverkade av år där många eller få utomäktenskapliga barn föds. Men 

för att kunna komparera i hur stor utsträckning de ogifta mödrarna förblev ogifta är detta en 

nödvändighet. Oäkta barn och ogifta mödrar är ett relativt beforskat ämne. De flesta 

undersökningarna är relaterade till lagändringar eller förlagda från mitten av 1600-talet till mitten 

av 1800-talet. Detta är fallet med Frykmans bok Horan i bondesamhället, vilken behandlar ogifta 

mödrar under 1800-talet.46 Artæus som skrivit avhandlingen Kvinnorna som blev över: 

Ensamstående stadskvinnor under 1800-talets första hälft – fallet Västerås.47 Även Håkansons bok 

Då skall han taga henne till äkta: Oäkta födslar, äktenskapsmarknad och giftermålssystem i 

Östsverige och Västsverige 1750-1850.48 Cronberg Lindstedts doktorsavhandling Synd och skam: 

ogifta mödrar på svensk landsbygd 1680-1880,49 vilken har en undersökningsperioder som sträcker 

sig något längre än till 1800-talets mitt. Därför är det intressant att förlägga undersökningsperioden 

till 1800-talets andra hälft och 1900-talets början. Det finns redan etablerad forskning som 

behandlar 1800-talet. Denna forskning och dess resultat kan således kompareras med denna för att 

identifiera likheter och skillnader, forskningen blir därigenom kumulativ. Samtidigt som en ny 

dimension undersöks, 1900-talet, ett århundrade som är mindre undersökt i avseende oäkta barn och 

ogifta mödrar. 

 

                                                 
46  Frykman 1993. 
47  Artæus 1992. 
48  Håkanson 1999. 
49  Cronberg Lindstedt 1997. 
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4.1.2 Källkritisk reflektion 

Även om materialet är offentligt och skrivet efter 1686 års kyrkolag då samtliga församlingar fick 

nationella förhållningsregler för registrering av vigslar, befolkning, födelser, dop, husförhör och 

vigslar i församlingen. Bör man förhålla sig kritisk mot materialet. Det finns fyra kriterier som är 

lämpliga att applicera på materialet. Det första av dessa är autenticitet och behandlar dokumentets 

äkthet. Är dokumentet ursprungligt? Har förändringar i dokumentet skett?50 Studiens källmaterial är 

handskrivet, vilket innebär att det är svårt att göra omärkbara ändringar. Dock finns det 

dokumenterade fall där individer har gjort förändringar i kyrkböcker. Ett känt fall är från 1900-talets 

mitt där en man skrev ett brev till arkivet i Vadstena där mannen beställde ett utdrag från 

kyrkböckerna. Utdraget skulle visa att mannen tillhörde en del av ätten Strokirch. Personalen på 

arkivet blev misstänksamma då grenen av släkten var okänd, dessutom skiljde vigselnotisen sig från 

andra vigselnotiser i kyrkoboken. Senare uppdagades det att mannen tjugo år tidigare besökt 

Uppsalas Landsarkiv och gjort en notis i en av vigsellängderna. Mannen blev polisanmäld och 

motivet till dådet var att förbättra sina och sin sons anor. Denna manipulation upptäcktes och 

personalen på arkivet konstaterade förutom att notisen avvek från normen att bläcket på notisen 

skilde sig från övrig text.51 Detta visar på att förändringar i kyrkböckerna har skett men att 

omskrivningar och manipulationer tenderar att upptäckas. Detta innebär att dokumentets autenticitet 

är hög. För denna undersökning har jag inte tillgång till den fysiska versionen av kyrkböckerna, 

dessa är placerade i Lunds Landsarkiv. Dock består mitt undersökningsmaterial av direkta 

fotografier av kyrkböckerna vilket innebär att ingen omarbetning har skett. Om ett material är 

omarbetat påverkas materialets autenticitet negativt. Eftersom materialet i detta fall är direkta 

fotografier av primär materialet kan källan räknas som tillförlitlig. 

 

Det andra kriteriet är trovärdighet, vilket behandlar dokumentets riktighet. Forskaren måste värdera 

dokumentets författare och dennes syfte. Kan författarens åsikt ha speglat och påverkat innehållet i 

dokumentet?52 I större församlingar finns flera präster, vilket innebär att flera personer har 

antecknat i kyrkböckerna. Då kan en präst kontrollera att de andra prästerna registrerat 

församlingsmedlemmarna på ett tillfredsställande sätt. I mindre församlingar tenderar 

församlingsmedlemmarna att ha kännedom av varandra, vilket innebär att 

församlingsmedlemmarna hade haft vetskap om ett barn exempelvis registrerats som äkta fast 

egentligen är oäkta. Dessutom var kyrkans syn att barn skulle födas inom äktenskap. I böckerna 

finns heller inte mycket utrymme för författarens åsikt, en mängd uppgifter skall finnas registrerade 

                                                 
50  Denscombe 2009 s.301. 
51  Berkesand 2003 s.6ff. 
52  Denscome 2009 s.301. 
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med varje enskilt barn. Syftet med kyrkböckerna är också tydligt, de fanns för att prästerna skulle 

hålla koll på församlingsmedlemmarnas livshändelser och händelser i församlingen. 

 

Det tredje kriteriet är representativitet, vilket syftar på om dokumentet har liknande form som andra 

dokument av samma typ. Det syftar även på om dokumentet fullständighet.53 1686 års kyrkolag 

reglerade bestämmelser för registrering av församlingsmedlemmarna. Dessa bestämmelser 

omfattade hela landet. Bestämda uppgifter skulle registreras i de olika böckerna som ingick i denna 

registreringsprocess. I födelse- och dopboken skulle barnets namn, födelsedatum, om barnet föddes 

levande eller var dödfödd samt status som äkta eller oäkta. Även faderns och moders namn skulle 

registreras. Detta förändrades dock med 1778 års barnamordsplakat, vilken tillät mödrar att föda 

anonymt och inte namnge färderna. Detta innebär att alla födelse och dopböcker oavsett socken är 

lika varandra i innehåll och utformning, då nationella bestämmelser fanns att förhålla sig till. 

 

Det fjärde kriteriet är innebörd. I en del dokument finns det underbyggda budskap och svåra 

begrepp eller koder som kan missuppfattas.54 I kyrkoböckerna skall en viss mängd information 

finnas med, denna information är saklig och tydlig. Födelseböckerna innehåller en del 

förkortningar, dessa används dock bara om de är vedertagna, exempelvis Pig istället för piga. 

Kyrkböckerna blir således relativt entydiga och få missuppfattningar kan därigenom ske. Böckernas 

sakliga information ger inte mycket utrymme för tolkningar av betraktaren, inte heller finns 

utrymme för författarens åsikter. 

 

4.1.3 Etisk reflektion 

Vid hantering av information som innefattar andra individer är det av största vikt att behandla 

undersökningsmaterialet respektfullt. Kyrkböcker, vilket är studiens undersökningsmaterial, är 

offentliga handlingar. Undersökningsperioderna sträcker sig från 1800-talets andra hälf till 1900-

talets mitt vilket innebär att individer från de två tidiga undersökningsperioderna med största 

sannolikhet inte längre är i livet. Från den sista undersökningsperioden är det dock sannolikt att 

fåtal individer är i livet. I kyrkböckerna finns en hel del information såsom moderns namn, yrke, 

födelsedatum samt ålder vid födelsen av barnet. De flesta barn har en moder och en okänd fader  i 

kyrkböckerna. Namnen på dessa specifika individer fyller ingen funktion i uppsatsen och kommer 

därigenom inte. Genom att inte benämna dessa individer med namn respekteras 

undersökningsmaterialet och deltagarnas intresse, vilket är en forskningsetisk princip.55 En annan 

                                                 
53  Denscome 2009 s.302. 
54  Denscome 2009 s.302. 
55  Denscome 2009 s.195f. 
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forskningsetisk princip rör bearbetning av material,56 vilket respekteras genom att analysera 

materialet objektivt. Det är även av största vikt att registrera samtliga fall i kyrkböckerna, inga fall 

får utelämnas. Studien bryter mot en forskningsetisk princip, vilken rör deltagarnas samtyckte.57 

Individerna i undersökningen har inte gett sitt samtycke utan individerna har registrerats i 

kyrkböckerna. Denna etiska princip är svår att upprätthålla inom historieforskningen eftersom en 

stor del av forskningen berör äldre bevarade källor. Om samtliga deltagare skulle behöva ge sitt 

samtycke skulle detta innebära en begränsning av studier där äldre källor är undersökningsmaterial. 

Inget material skulle kunna undersökas och analyseras där materialets deltagare avlidit.   

 

4.2 Metod 

Värt att poängtera är att jag är väl medveten om att det är vedertaget att presentera källor till varje 

tabell. Denna vedertagna tabellformalia har i denna studie kringgåtts för att öka läsbarheten i 

huvudstudiekapitlet. För att tabellerna skall vara lättöverblickade är det av vikt att en tabell ryms 

inom en sida, om källor skulle redovisas till varje tabell hade tabellerna sträckts sig över flera sidor. 

Källor till samtliga tabeller kommer därför att redovisas under rubrik 6. 

Till denna undersökning tillämpas en kvantitativ metod då studiens huvudfokus är statistiska 

fenomen.58 De kvantitativa metoderna är därigenom lämpliga för undersökningar där korrekta 

uttalanden om verkligheten och dess förhållande kan förklaras i form av siffror. För att uttala sig om 

hur stor andel utomäktenskapliga barn som föddes dödfödda. De kvantitativa metoderna är ett 

viktigt redskap för att analysera stora mängder data och därigenom kunna göra korrekta uttalanden 

om större grupper, som i exemplet ovan. Metoden tenderar därigenom att ge en översiktsbild av ett 

fenomen. Dock tenderar den inte att ge undersökningen ett djup. I fallet ovan med 

utomäktenskapliga dödfödda barn kartlägger metoden hur hög andel av de utomäktenskapliga 

barnen som föds dödfödda, men den säger inget om varför dessa barn föds dödfödda. För att kunna 

besvara denna fråga behöver forskaren använda sig av annat material, exempelvis rapporter, 

därigenom blir ordet ett centralt inslag, vilket är fallet med de kvalitativa metoderna.59  

 

De kvantitativa metoderna tenderar att vara mer objektiva och forskaroberoende, då statistiken 

kräver minimal tolkning. Vid undersökningar där materialet måste tolkas blir undersökningen mer 

forskarberoende och subjektiv. Att undersökningens slutsatser och resultat inte bygger på forskarens 

tolkningar bidrar till att resultaten och slutsatserna blir mer objektiva, vilket ger ökad trovärdighet. 

                                                 
56  Denscome 2009 s.196f. 
57  Denscome 2009 s.197f. 
58  Eliasson 2006 s.21. 
59  Eliasson 2006 s.30f. 
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Resultat som framtagits med hjälp av kvantitativa metoder tenderar även att bli tydliga och lätt 

överblickade. Resultatet brukar presenteras i tabeller eller diagram.60 Det mer negativa med de 

kvantitativa metoderna är att de inte tenderar att vara så flexibla eftersom de undersökta variablerna 

inte kan förändras, vid förändring av variablerna påverkas undersökningen giltighet och pålitlighet. 

Dessutom kan kvantitativa metoder ge upphov till falska förespeglingar, detta innebär att forskaren 

exempelvis kan välja att presentera sitt material i tabellform där den vertikala axeln inte startar vid 

noll. Detta ger betraktaren intrycket av att skillnaderna mellan olika fenomen är större än i 

verkligheten. I fallet med oäkta barn skulle det kunna se ut som om variationerna mellan olika år är 

större än vad som är fallet i realiteten.61 

 

Två centrala begrepp inom de kvantitativa metoderna är reliabilitet och validitet. Begreppet 

reliabilitet handlar om undersökningens pålitlighet. Om två eller flera personer undersöker samma 

material skall dessa nå samma resultat, vilket innebär att forskningens reliabilitet är hög. Reliabilitet 

kan stärkas genom att undersökningens data kontrolleras noggrant samt att mätningar av data sker 

vid upprepade tillfällen.62 

 

Det andra begreppet är validitet. Begreppet behandlar undersökningens giltighet, vilket innebär att 

undersökningen skall syfta till att mäta rätt variabler. I detta fall innebär det att undersökningen 

skall mäta oäkta barn och uppgifter om dess mödrar, mäter den inte detta är validiteten låg. En 

huvudpunkt är att använda rätt måttenhet. Eftersom befolkningsstorleken varierar och därefter 

antalet födda barn är det viktigt att uttrycka statistiken i procent. Eftersom det centrala är att veta 

hur hög andel av de födda barnen som var oäkta. Genom att endast återge de oäkta barnen i absolut 

frekvens ges en missvisande bild då en del församlingar har en hög befolkningsstorlek medan andra 

församlingar har en lägre befolkningsstorlek. För att stärka validiteten kan undersökningen relateras 

till väl definierade variabler. Dessutom måste studiens data kontrolleras.63 

 

För att stärka undersökningens reliabilitet kommer undersökningens statistiska data mätas vid 

upprepade tillfällen. Om samma statistiska resultat visas vid samtliga undersökningstillfällen 

kommer undersökningens reliabilitet att påverkas positivt. Undersökningens variabler är tydliga och 

uppdelade i tematiska scheman för att vara lätt överblickade, detta för att säkerställa att 

undersökningen mäter det den skall mäta. Dessutom är premisserna för undersökningens data väl 

                                                 
60  Denscome 2009 s.364. 
61  Lantz 2011 s.66f. 
62  Eliasson 2006 s.15f. 
63  Eliasson 2006 s.16f. 
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definierad och avgränsad. Detta påverkar undersökningens validitet. Skulle många uppgifter av en 

variabel utelämnas i kyrkböckerna blir inte slutsatserna lika starka som om samtliga uppgifter fanns. 

Det är av vikt att presentera såväl tillvägagångssätt samt tänkbara problembilder med 

undersökningen och dess data. Genom att presentera samt diskutera detta kan andra individer 

upprepa samma undersökning med samma förutsättningar samt få en förståelse för eventuella 

statistiska bortfall. Det är även viktigt att  poängtera att denna undersökning är relaterade till tre 

områden i nuvarande Karlskrona kommun. Undersökningens resultat och mönster går troligtvis inte 

att applicera på alla områden, då dessa troligtvis uppvisar andra mönster. Blekinge med Skåne är ett 

av två områden i Sverige där andelen utomäktenskapliga barn var överrepresenterade.64  

 

En mängd variabler kommer att analyseras för att undersöka fenomenet oäkta barn och dess mödrar. 

En problembild med relativt stora mängder data är felräkningar. Datoriserade program kan 

användas för att göra data mer tydlig. I de flesta fall behöver ändå undersökningens data 

kategoriseras och föras in i ett datoriserat program av den personen som samlat in data. Den 

mänskliga faktorn kan därför påverka forskningens resultat. Exempelvis kan en eller flera variabler 

som oäkta barn, moderns yrke, ålder eller dylikt glömmas bort, genom att dessa inte förs in i det 

datoriserade programmet. Detta leder till att forskningens reliabilitet påverkar negativt genom att 

nästa person som upprepar undersökningen inte kommer att nå samma resultat. Dessutom påverkas 

forskningens validitet negativt genom att undersökningen inte mäter den berörda variabeln på ett 

tillfredsställande sätt när inte alla variabler som skall undersökas registreras. Eftersom 

kyrkböckerna är ett sekundärt material som redan är tillverkat är det dem uppgifterna i verket som 

går att använda för undersökningar. Skulle uppgifter saknas i kyrkböckerna kommer denna variabel 

inte att kunna hittas. I dessa fall är det viktigt att ta bortfallet i beaktning när slutsatser dras 

relaterade till undersökningens data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64  Frykman 1993 s.10f. 
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5. Bakgrund 
I detta kapitel presenteras relevant bakgrund för studien.   

 

5.1 Lagstiftning 

Lagstiftningen är uppdelad i tre delar, sexual lagstiftning, arvslagstiftning och ekonomisk 

lagstiftning. 

 

5.1.1 Sexual lagstiftning 

Under historien har många lagar stiftats och förändrats för att reglera utomäktenskapliga 

förbindelser, oäkta barn och deras rättigheter. Lönskaläge var den mildaste formen av 

utomäktenskapliga förbindelser, sedan kom enkelt hor och hårdast straffades dubbelt hor. De ogifta 

mödrarna påverkades mer än männen vid födseln av ett oäkta barn. Hon stigmatiserades och blev 

skambelagd. Lagstiftningen under 1600-talet och 1700-talet straffade personer som ingick 

utomäktenskapliga förbindelser hårt. Enligt 1686 års kyrkolag skulle personer som begått 

lönskaläge stå på en pliktpall under söndagens högpredikan. Ville personen slippa stå på pliktpallen 

kunde hon/han betala 100 daler silvermynt. Vid andra resan lönskaläge skulle samma straff utdelad, 

om personen ville köpa sig fri fick han/hon betala 200 Daler Silvermynt. Vid tredje resan lönskaläge 

skulle individen betala 200 Daler Silvermynt samt stå en söndag på pliktpallen. Kunde personen 

inte detta skulle han/hon genomgå kroppsstraff. Vid enkelt hor skulle den berörda stå på pliktpallen 

tre söndagar, individen kunde inte köpa sig fri.65 1 Daler Silvermynt år 1686 motsvarar 283,6 

kronor i 2016 års penningvärde.66 År 1741 ersatte den enskilda skriften med den uppenbara, den 

ogifta modern skriftas framför prästen samt några vittnen i kyrkans sakristia. Hade hon tur fick hon 

gå in och ut ur sakristian bakvägen för att inte ses av de övriga församlingsmedlemmarna. Hade hon 

otur fick hon gå till sakristian genom kyrkan och gå ut samma väg inför hela församlingen. En del 

präster valde att lämna dörren till sakristian öppen för att församlingsmedlemmarna skulle höra 

prästens ord. År 1855 avskaffades detta skamstraff men i realiteten fortsatte ogifta mödrar att 

skriftas i flera decennier. Den ogifta modern hade inte rätt att ta nattvard om hon inte skiftats. Hon 

hade inte heller rätt att kyrkotagas. Kyrkotagningen skulle ske 4-6 veckor efter barnafödsel och 

syftade till att välkomna den nyblivne modern tillbaka till församlingen. För den gifta modern 

betydde kyrkotagning aktning och respekt, vilket hon fick av sina medsystrar som hyllade hennes 

fertilitet. Den gifta moderns kyrkotagning hedrades av följekvinnor. För den ogifta modern blev 

                                                 
65  Reuterswärd 2011 s.66. 
66  Cronberg Lindstedt 2001. 



 

21 
 

kyrkotagningen ytterligare ett skamstraff. Hennes sällskap på kyrkotagningen bestod av 

ackorderade vittnen och kyrktagningen bestod till största delen av utskällningar och fördömanden. 

En del kvinnor gjorde illegal abort, tog sitt eller ta barnets liv. I de flesta fall jagades inte fadern till 

barnet utan modern fick ta skamstraffen ensam. I enstaka fall har dock fadern fått stå kyrkoskrift.67 

 

Enligt missgärningsbalken 1734 skulle den ogifta mannen böta tjugo daler, kvinnan skulle betala 

fem daler vid lönskaläge. Vid andra resan skulle bötesbeloppet dubblas och vid tredje resan skulle 

bötesbeloppet tredubblas. Varje gång efter tredje resan skulle kvinnan betala 40 dalar medan 

mannen skulle betala det dubbla. Om personerna inte kunde betala skulle de straffas med fjorton 

dagars fängelse eller arbete. Vid andra resan dubblas straffet för mannen, kvinnan fick hälften av 

mannens pålägg. Vid tredje resan pliktade mannen med tolv dagars fängelse eller tio piskrapp, 

kvinnan med åtta dagars fängelse eller fyra par ris. Vid fjärde resan skulle mannen få tjugo dagars 

fängelse eller 27 piskrapp, kvinnan fick 12 dagars fängelse eller blev bestraffad med tio par ris. Om 

mannen och kvinnan gifte sig efter lönskaläget fick de böta två daler vardera för otidigt sängelag. 

Där enkelt hor begicks, skulle den gifta betala 80 daler och den ogifta hälften av detta. Vid dubbelt 

hor avrättades båda parterna.68 En daler silvermynt år 1734 motsvarar 191,1 kronor i 2016 års 

penningvärde.69 Förutom dessa världsliga straff och skamstraff fick båda parterna betala böter till 

kyrkan, kvinnan fick böta två daler och mannen fyra daler. Vid såväl lönskaläge som enkelt hor.70 

 

Rädslan inför rättegången, den ekonomiska utsattheten, vanäran och stigmatiseringen ledde till att 

många ogifta mödrar valde att dölja sin graviditet och sedan döda barnet. Barnamord blev ett stort 

rättsligt problem i hela Europa. Man ville minska barnamorden men samtidigt behålla sedligheten. 

De juristerna med hög status i landet argumenterade för en mildare sexual lagstiftning, det 

världsliga bötesstraffet och kyrkliga skamstraffet ledde till den höga andelen barnamord. 

Prästeståndet menade att sexual lagstiftningen borde bli strängare då inte lika många par skulle våga 

ingå utomäktenskapliga förbindelser, vilket skulle leda till ett minskat antal utomäktenskapliga 

barn. År 1778 trädde ett barnamordsplakat i kraft. Den stränga sexual lagstiftningen ändrades inte 

men mödrarna hade nu rätt att föda anonymt. Hon behövde inte längre uppge faderns namn. Efter 

födseln kunde modern lämna barnet till ett barnhem, detta var dock förbehållet de mer välbärgade 

mödrarna eftersom ersättningen för denna tjänst var hög.71 Barnamord bestraffades med döden 

under 1600-talet. Lagstiftningen skärptes ytterligare med 1734 års lag, då även fosterdrivning kom 

                                                 
67  Frykman 1993 s.134-141. 
68  Reuterswärd 2011 s.67f. 
69  Edvinsson och Söderberg 2011 s.270-292. 
70  Reuterswärd 2011 s.68. 
71  Reuterswärd 2011 s.68. 
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att bestraffas med döden. Vid barnmord av ett äkta barn krävdes fullbevisning för att individen 

skulle straffas, vid barnmord av oäkta barn krävdes endast att modern inte berättat om sin graviditet, 

att hon fött hemma och sedan att fostret saknats. Dödsstraffet bibehölls till år 1861 men att kunna 

döma någon till döden utan full bevisning togs ur bruk år 1779. Under senare delen av 1800-talet 

skedde en förändring i avseende offer och förövare, modern började nu också att betraktas som ett 

offer. Kommittén menade att nyblivna mödrar kunde få en fysisk samt psykiskt svaghet efter 

förlossningen, vilken torde vara större hos ogifta mödrar. Brottet ändrades således från mord till 

dråp och straffet blev straffarbete.72 

 

Den sexuella lagstiftningen kom att mildras år 1810 då  parterna inte längre straffades av den 

profana makten förrän vid tredje resan lönskaläge. 1864 kom lönskaläge att helt avkriminaliseras av 

såväl den profana som den heliga makten.73 Hor eller dubbelt hor bestraffades fortfarande. 

 

Eftersom preventivmedelstillgången var begränsad resulterade ofta de utomäktenskapliga 

förbindelserna i graviditet. Kondomer har dock funnits i flera tusen år och tillverkades av läder, 

silkespapper, linnetyg och djurtarmar. År 1839 uppfanns vulkaniseringsmetoden vilket innebar att 

kondomer kunde börja tillverkas i gummi. Detta innebar att kondomer blev billigare och mer 

elastiska. Kondomerna började spridas och tillverkas i större skala omkring 1870-talet. Detta 

innebar att en preventivmedelslag infördes i Sverige år 1911. Denna föreskrev att upplysning om 

och bruket av preventivmedel och kondomer förbjöds.74 År 1938 upphävdes denna lag och 

preventivmedel fick säljas under diskreta förhållanden, dessutom fick aborter utföras under 

särskilda omständigheter. Först år 1974 legaliserades aborter till den tolfte veckan.75 

 

5.1.2 Arvslagstiftning 

I den juridiska meningen gjordes skillnad på äkta barn samt oäkta barn. Enligt år 1734 års lag 

saknade det oäkta barnet arvsrätt ifrån modern och fadern. Först mer än hundra år senare reglerades 

i 1866 års lag att det oäkta barnet fick ärva sin moder, dock på vissa villkor. År 1905 utökades 

arvsrätten, det oäkta barnet hade nu rätt att ärva sin moder men även hennes släkt på lika villkor 

som ett äkta barn. År 1929 fick barnet arvsrätt efter fadern, dock endast om fadern anmält att barnet 

skulle ärva honom, barnet saknade fortfarande arvsrätt efter faderns släkt. Så sent som för ungefär 

femtio år sedan fick det oäkta barnet full arvsrätt efter modern och fadern. Arvsrätt efter fadern 

                                                 
72  Bergenlöv et.al 2009 s.237-283. 
73  Cronberg Lindstedt 1997 s.15. 
74  RFSU 2010-12-07 [hämtad 2016-11-03]. 
75  Reuterswärd 2011 s.6. 
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gällde dock endast om bevis fanns för att den påstådda fadern var det oäkta barnets fader.76 

Arvslagstiftningen påverkade det oäkta barnets framtidsutsikter negativt genom att barnet blev 

ekonomiskt utsatt. 

 

5.1.3 Ekonomiska lagstiftning 

Fadern till det oäkta barnet var skyldig att bidra till barnets ekonomiska uppehälle (i de fall där 

fadern till barnet kunde fastställas) enligt 1697 års lag. Barnamordsplakatet år 1778 skulle minska 

andelen barnmord och innebar att modern fick föda barnet anonymt och att hon inte behövde uppge 

fadern namn, påverkade modern såväl negativt som positivt. Modern till det oäkta barnet pressades 

inte längre på faderns namn vilket innebar att åklagarna slutade stämma de påstådda fäderna 

regelbundet. Detta skedde endast i de fall där kvinnan begärde stämning. I flera fall höll inte 

moderns vittnesmål i rättegång och fadern gick fri, detta innebar att modern och fadern ofta kom 

överens om en penning summa privat. Denna summa var ofta låg och räckte endast för barnets 

uppehälle under de första åren. Dock resonerade många att en mindre summa var bättre än att 

riskera att gå lottlös ur en rättsprocess.77 Detta påverkar moderns ekonomiska situation. Hon skulle 

dels sörja för hennes och det oäkta barnets ekonomiska uppehälle samtidigt som hon sörja för 

barnets behov och ta hand om henne/honom. 

 

Då modern inte kunde sörja för barnet kunde det utackorderas. Olika familjer fick då föreslå för 

modern hur stor ersättningssumma de ville ha för att ta över barnet. Familjen som begärde den 

lägsta ekonomiska ersättningen fick vårdnaden av barnet. Under 1900-talet skedde lagändringar 

som syftade till att förbättra det oäkta barnets levnadsvillkor. År 1918 fastslogs att varje ogift moder 

skulle ha en barnavårdsman, denna skulle stötta modern genom rådgivning och se till att hon 

agerade efter barnets bästa. Senare under 1900-talet kom barnbidraget, först det behovsprövade år 

1937 och sedan det allmänna år 1948. Detta förbättrade den ogifta moderns ekonomiska situation. 

Den offentliga barnomsorgen utbyggdes dock inte förrän efter år 1960, vilket innebar att samtidigt 

som den ogifta modern skulle sörja för barnets och hennes ekonomiska uppehälle skulle hon sörja 

för barnet. Att sörja för henne och barnet ekonomiskt blev problematiskt då hon inte kunde lämna 

barnet ensam under de första åren.78 Det oäkta barnet och dennes öde knöts till sin moder. Detta 

påverkade barnet negativt då dessa kvinnor ofta tillhörde de lägre samhällsklasserna. Dessutom 

förfogade inte de flesta kvinnorna över sin egen egendom, de hade ingen politisk rättighet, få 
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försörjningsmöjligheter samt ringa utbildningsmöjligheter.79 

 

5.2 Områdets specifikation 

Landskapet Blekinge var uppdelat i fyra härader. Listers härad, Bräkne härad, Medelstads härad och 

Östra härad. De tre undersökningsområdena är samtliga placerade i Östra härad, med tingsplats i 

Lyckeby.80 Befolkningsstorlek och befolkningssammansättning finns redovisat i bilaga 1. 

 

5.2.1 Lösens socken 

Lösens socken är placerad 7,4 km fågelvägen från Karlskrona stadsförsamlings centrum, vilken är 

Fredrikskyrkan. Lösen socken räknas till landsbygden och socknens centrum är Lösens kyrka.81 

Socken är placerad i Blekinge läns sydöstra hörn där den i söder gränsar till Östersjön. Socken 

bestod av tättbefolkad och uppodlad mark kring kustlandsvägen och av skogsareal i norr. År 1743 

införlivades Lyckeby i Lösens socken, innan dess hade Lyckeby varit en självständig socken. 

Lösens huvudnäring utgjorde av jordbruk. Bredvid dessa huvudnäringar sysselsatte sig 

befolkningen med fiske, jakt, bärplockning, bakning samt trädgårdsskötsel för att säkra sin 

överlevnad. En mindre del av befolkningen försörjde sig genom handelsbodar eller genom de få 

fabrikerna som fanns inom socknen.82 Jorden i stora delar av socken var stenfria, vilket bidrog till 

att jordbruket var framgångsrikt. Jordbrukets avkastning översteg det behovet som fanns i socken. 

Det som odlades i socken var vete, råg, havre, korn, ärtor, bönor, potatis, rotkål, rovor, lin och 

morötter.83 Totalt sätt ökade Lösens folkmängd med 70,4 %, från år 1860 till år 1940.84 

 

5.2.2 Kristianopels socken 

I Blekinges nordöstra del ligger socknen Kristianopel. Socknens kyrka är placerad 30 km 

fågelvägen från Karlskrona stadsförsamlings kyrka. Socknens östra sida angränsar till Östersjön. 

Vid kusten består jorden av en hög andel sand, inåt landet är marken bergig.85 Kristianopel har en 

intressant historia där området varit både svenskt och danskt. Kristianopel har varit stad, köping och 

idag är Kristianopel en kustby. Marken kring kusterna odlades men var näringsfattig och inåt landet 

växte skog. Marken var näringsfattig, vilket gjorde att jordbrukets avkastning blev liten. De flesta i 

socknen levde sparsamt, maten var enkel och bestod av potatis med sill eller fläsk samt mjölkmat. 

                                                 
79  Hirdman 1992 s.73. 
80  Blekinge släktförening [hämtad 2016-09-20]. 
81  Fagerlund 1978 s.50. 
82  Fagerlund 1978 s.48f. 
83  Fagerlund 1978 s.66ff. 
84  Se bilaga 1 – Folkmängd. 
85  Rosenberg 1993 [hämtad 2016-09-25]. 
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Vid högtider märktes dock ej denna torftighet.86 Kristianopel fick stadsprivilegier år 1600. 

Stadsprivilegier innebar att platsen fick bedriva både handel och vissa näringsverksamheter, vilket 

inte fick utövas överallt. År 1679 förlorade Kristianopel sina stadsprivilegier för att gynna 

Karlskrona stad. År 1714 fick Kristianopel köpingstatus, vilket betyder att Kristianopel hade vissa 

särskilda rättigheter. Dessa gick förlorade år 1951.87 Näringarna i socknen var fiske, hantverk, 

jordbruk samt sjöfart. Sjöfart innebär transport med hjälp av fartyg, bland annat passagerare och 

varor.88 Totalt sätt minskade folkmängden i socknen med 23,6 % från år 1860 till år 1940.89 

 

5.2.3 Karlskrona stadsförsamling 

Marken som Karlskrona är byggt på tillhörde från början Augerum. År 1680 erhöll Karlskrona 

stadsprivilegier.90 I staden Karlskrona fanns flera olika församlingar, den tyska församlingen som 

införlivades i Karlskrona stadsförsamling år 1847. Karlskrona Amiralitetsförsamling vilken var 

avsatt för de person som hade anknytning till försvaret inom marinen. Förutom dessa två fanns 

Karlskrona stadsförsamling och Mosaiska församlingen. Under 1700-talets andra hälft var 

Karlskrona den tredje största staden i riket Sverige. Karlskrona var länge en stark örlogsstad och 

den primära näringen i staden har varit militärt arbete, ca 14 % av stadens befolkning var sysselsatta 

inom militärstaten. En mycket liten del av befolkningen sysselsatte sig med handel och industri 

under 1800-talet i staden.91 Till staden hörde också stadsjordar, på denna mark bedrevs jordbruk, en 

del av marken fungerade som betesmark.92 På öarna runt omkring Karlskrona livnärde sig 

befolkningen på jordbruk och fiske. Karlskrona stadsförsamlings kyrka är Fredrikskyrkan, kyrkan 

ersatte församlingens tidigare kyrka som brann upp, till denna kyrka hörde den civila delen av 

befolkningen.93 Totalt sätt ökade befolkningen i Karlskrona med 179,6 % från år 1860 till år 1940.94 

 

5.3 Nationell statistik 

                                                 
86  Bengtsson 1953 s.148. 
87  Bengtsson 1953 s.181. 
88  Nationalencyklopedin, sjöfart [hämtad 2016-10-01]. 
89  Se bilaga 1 – Folkmängd. 
90  Carlsson 2002 s.11. 
91  Hillbom 1979 s.96. 
92  Blekinge museum [hämtad 2016-10-08]. 
93  Karlskrona kommun [hämtad 2016-10-08]. 
94  Se bilaga 1 – Folkmängd. 
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För samtliga undersökningsperioden används befolkningsrapporter från statistiska centralbyrån. 

Befolkningsrapport 1860,95 1870,96 1880,97 1890,98 1900,99 1910,100 1920,101 1930102 samt 1940.103 

Den relativa frekvensen är avrundad till den närmaste tiondelen i samtliga tabeller. 

5.3.1 Tabell I: Samtliga födda barn hela riket 1860-1940 

År Total frekvens 
äkta barn 

Relativ frekvens 
äkta barn 

Total frekvens 
oäkta barn 

Relativ frekvens 
oäkta barn 

Summa totalt 

1860 125147 91,0% 12352 9,0% 137499 

1870 110852 89,5% 12992 10,5% 123844 

1880 124062 89,7% 14232 10,3% 138294 

1890 122965 88,4% 16129 11,6% 139094 

1900 125361 88,5% 16356 11,5% 141717 

1910 119028 85,6% 19948 14,4% 138976 

1920 119519 84,2% 22460 15,8% 141979 

1930 80943 83,6% 15882 16,4% 96825 

1940 86977 88,2% 11620 11,8% 98597 
 

5.3.2 Tabell II: Dödfödda äkta och oäkta barn hela riket 1860-1940 

År Dödfödd äkta 
barn absolut 
frekvens 

Samtliga 
äkta barn 

Dödfödd äkta 
barn relativ 
frekvens 

Dödfödd äkta 
barn absolut 
frekvens 

Samtliga oäkta 
barn 

Dödfödd 
oäkta barn 
relativ 
frekvens 

Differens  

1860 3767 128914 2,9% 570 12922 4,4% 1,5 

1870 3432 114284 3,0% 574 13566 4,2% 1,2 

1880 3532 127594 2,8% 500 14732 3,4% 0,6 

1890 3016 125981 2,4% 511 16640 3,1% 0,7 

1900 2981 128342 2,3% 597 16953 3,5% 1,2 

1910 2725 121753 2,2% 626 20574 3,0% 0,8 

1920 2573 122092 2,1% 653 23113 2,8% 0,7 

1930 2128 83071 2,6% 477 16359 2,9% 0,3 

1940 2464 89441 2,7% 355 11975 3,0% 0,3 
 

5.3.3 Tabell III: Mödrarnas ålder vid barnafödsel av oäkta barn hela riket 1860-1940 

År Typålder samtliga mödrar Typålder ogifta mödrar 

1860 30-35 år Uppgift saknas 

                                                 
95   Statistiska centralbyrån 1863 s.VIII-X. 
96   Statistiska centralbyrån 1872 s.8f. 
97   Statistiska centralbyrån 1882 s.10f. 
98   Statistiska centralbyrån 1892 s.32f. 
99  Statistiska centralbyrån 1903 s.30ff. 
100  Statistiska centralbyrån 1912 s.36ff. 
101  Statistiska centralbyrån 1926 s.96f, 126f. 
102  Statistiska centralbyrån 1933 s.46f, 56f. 
103  Statistiska centralbyrån 1943 s.28f, 38f. 
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1870 31-35 år Uppgift saknas 

1880 31-35 år Uppgift saknas 

1890 25-30 år 20-25 år 

1900 25-30 år 20-25 år 

1910 25-30 år 20-25 år 

1920 25-30 år 20-25 år 

1930 25-30 år 20-25 år 

1940 25-30 år 20-25 år 
* Endast mödrarnas typålder är intressant därför redovisas endast denna. Medelåldern hade också varit av intresse 

men eftersom mödrarna är grupperade i olika åldersgrupper går medelåldern inte att redovisa. I en del rapporter är 

mödrarna till oäkta barn redovisade separat medan de ogifta mödrarna i andra rapporter är intrigerade bland övriga 

mödrar. 

 

5.3.4 Yrken bland ogifta mödrar hela riket 1889, 1908-1911 

Endast tillfälliga undersökningar har gjorts av oäkta mödrars yrken/titlar. Det finns ingen 

tioårsredovisning som med mödrarnas ålder samt förhållande mellan äkta respektive oäkta barn. 

Bland de ogifta mödrarna år 1889 var det vanligaste yrket tjänarinna. Den näst vanligaste kategorin 

var hemmansägare- och arrendatorsdöttrar. Det tredje vanligaste yrket/titeln var torpar-, statar-, och 

jordbruksarbetsdöttrar.104 En stor grupp av de ogifta mödrarna saknad titel eller yrkesbeteckning. År 

1908-1911 var de flesta ogifta mödrar tjänarinnor, näst flest var hemmadöttrar hos jordbrukare, 

tredje flest var fabriksarbeterskor. Det vanligaste kända yrket/ titeln bland de ogifta mödrarna år 

1889 samt 1908-1911 var tjänarinnor.105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
104  Statistiska centralbyrån 1916 s.107. 
105  Statistiska centralbyrån 1914 s.107. 
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6. Huvudstudie 
Studiens resultat kommer att redovisas i tabellform för att ge betraktaren en överskådlig bild. Värt 

att nämna är att en del barn är strukna i födelseboken, huvudanledningen till dessa stukningar är att 

dopattesten är skänkt eller flyttad till en annan församling. Dessa barn ingår inte i studien då de inte 

registrerats i församlingen. Vid okända mödrar registreras ingen information även om de okända 

mödrarna bör vara ogifta. Källmaterialet för denna undersökning är födelseböcker för Lösens 

församling,106 Kristianopels församling,107 samt Karlskrona stadsförsamling108 för åren 1861-1865, 

1890-1900 samt 1930-1935. Viktigt att påpeka var att det var församlingens präster som 

registrerade information om församlingsmedlemmarna i kyrkböckerna. Präster är individer och har 

således registrerat uppgifter med olika noggrannhet och efter olika kriterier. Detta kan vara en 

delförklaring till att statistiken skiljer sig åt mellan församlingarna. I samtliga tabeller är 

procentsatsen avrundad till närmaste tiondel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
106  Riksarkivet SVAR (Svensk Arkivinformation): Utdrag ur 1861-1865, 1890-1900, 1930-1935 års födelsebok för 
Lösens församling, Riksarkivet, Stockholm. 
107  Riksarkivet SVAR (Svensk Arkivinformation): Utdrag ur 1861-1865, 1890-1900, 1930-1935 års födelsebok för 
Kristianopels församling, Riksarkivet, Stockholm. 
108  Riksarkivet SVAR (Svensk Arkivinformation): Utdrag ur 1861-1865, 1890-1900, 1930-1935 års födelsebok för 
Karlskrona Stadsförsamling, Riksarkivet, Stockholm. 
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6.1 Tabell IV: Utom äktenskapet födda barn 

Den relativa frekvensen redovisas inom parentesen. Undersökningsområdena har presenterats i 

separata tabeller. I kolumnen differens står bokstäverna inom parentesen för vilken av kategorierna 

äkta dödfödd eller oäkta dödfödd som dominerar. Vid (OÄ) är dödföddheten högst hos de oäkta 

barnen, vid (Ä) är dödföddheten högst hos de äkta barnen. 

 

Tabell IV:1 Utom äktenskapet födda barn Lösens socken 1861-1865, 1890-1900 samt 1930-

1935 

Årtal Äkta barn Oäkta barn Totalt antal 
födda barn   

Varav äkta 
dödfödda barn 

Varav oäkta 
dödfödda barn 

Totalt antal 
dödfödda barn 

Differens 

1861 53 (81,5%)  12 (18,5%)  65 3 (5,7%) 1 (8,3%) 4 2,6 (OÄ) 

1862 59 (85,5%)  10 (14,5%) 69  5 (8,5%)  - 5 8,5 (Ä) 

1863 64 (82,1%) 14 (17,9%) 78 2 (3,1%) 1 (7,1%) 3 4 (OÄ) 

1864 58 (82,9%) 12 (17,1%) 70 4 (6,9%) 2 (16,7%) 6 9.8 (OÄ) 

1865 57 (85,1%)  10 (14,9%) 67 1 (1,8%) 2 (20%) 3 18,2 (OÄ) 

1890 62 (88,6%) 8 (11,4%) 70 - 1 (12,5%) 1 12,5 (OÄ) 

1891 53 (88,3%) 7 (11,7%) 60 1 (1,9%) 1 (14,3%) 2 12,4 (OÄ) 

1892 62 (87,3%) 9 (12,7%) 71 2 (3,2%) - 2 3,2 (Ä) 

1893 56 (88,9%) 7 (11,1%) 63 3 (5,4%) - 3 5,4 (Ä) 

1894 51 (82,3%) 11 (17,7%) 62 - 1 (9,1%) 1 9,1 (OÄ) 

1895 53 (80,3%) 13 (19,7%) 66 1 (1,9%) 1 (7,7%) 2 5,8 (OÄ) 

1896 60 (85,7%) 10 (14,3%) 70 2 (3,3%) - 2 3,3 (Ä) 

1897 41 (95,3%) 2 (4,7%) 43 2 (4,9%) - 2 4,9 (Ä) 

1898 48 (80%) 12 (20%) 60 1 (2,1%) - 1 2,1 (Ä) 

1899 41 (83,7%)  8 (16,3%)  49 - 2 (25%) 2 25 (OÄ) 

1900 46 (92%) 4 (8%) 50 - - - - 

1930 48 (81,4%)  11 (18,6%) 59  - 1 (9,1%) 1 9,1 (OÄ) 

1931 51 (89,5%) 6 (10,5%) 57 2 (3,9%) - 2 3,9 (Ä) 

1932 29 (85,3%) 5 (14,7%) 34 - - - - 

1933 41 (91,1%) 4 (8,9%) 45 1 (2,4%) - 1 2,4 (Ä) 

1934 35 (87,5%) 5 (12,5%) 40 - - - - 

1935 46 (88,5%) 6 (11,5%) 52 2 (4,3%) - 2 4,3 (Ä) 
*I Lösens socken under perioden 1861-1865 föddes 16,6% av barnen utanför äktenskapet. Varav 10,3% föddes 

dödfödda. Ungefär hälften 5,2% av de äkta barnen föddes dödfödda under samma perioder. Under perioden 1890-

1900 föddes 13,7% av barnen utanför äktenskap, varav 6,6% dödfödda. Under samma period föddes 2,1% av de 

äkta barnen dödfödda. Under den senaste undersökningsperioden 1930-1935 föddes 12,9% utom äktenskap. Av 

dessa var 2,7% dödfödda. Av de äkta barnen föddes 2% dödfödda. 
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Tabell IV:2 Utom äktenskapet födda barn Kristianopels socken 1861-1865, 1890-1900 samt 

1930-1935 

Årtal Äkta barn Oäkta barn Totalt antal 
födda barn 

Varav äkta 
dödfödda barn 

Varav oäkta 
dödfödda  barn 

Totalt antal 
dödfödda barn 

Differens 

1861 115 (91,3%) 11 (8,7%) 126 6 (5,2%) - 6 5,2 (Ä) 
1862 121 (86,4%) 19 (13,6%)  140 6 (5%) 1 (5,3%) 7 0,3 (OÄ) 
1863 126 (91,3%) 12 (8,7%) 138 2 (1,6%) 2 (16,7%) 4 15,1 (OÄ) 
1864 105 (88,2%) 14 (11,8%) 119 3 (2,9%) - 3 2,9 (Ä) 
1865 106 (89,8%) 12 (10,2%) 118 2 (1,9%) 2 (16,7%) 4 14,8 (OÄ) 
1890 74 (87,1%) 11 (12,9%) 85 2 (2,7%) 1 (9,1%) 3 6,4 (OÄ) 
1891 51 (82,3%) 11 (17,7%) 62 2 (3,9%) - 2 3,9 (Ä) 
1892 64 (83,1%) 13 (16,9%) 77 2 (3,1%) 1 (7,7%) 3 4,6 (OÄ) 
1893 59 (83,1%) 12 (16,9%) 71 2 (3,4%) 1 (8,3%) 3 4,9 (OÄ) 
1894 64 (82,1%) 14 (17,9%) 78 1 (1,6%) 1 (7,1%) 2 5,5 (OÄ) 
1895 64 (84,2%) 12 (15,8%) 76 1 (1,6%) - 1 1,6 (Ä) 
1896 42 (75%) 14 (25%) 56 - - - - 

1897 48 (85,7%) 8 (14,3%) 56 2 (4,2%) - 2 4,2 (Ä) 
1898 62 (87,3%) 9 (12,7%) 71 2 (3,2%) - 2 3,2 (Ä) 
1899 56 (91,8%) 5 (8,2%) 61 1 (1,8%) - 1 1,8 (Ä) 
1900 63 (91,3%) 6 (8,7%) 69 2 (3,2%) - 2 3,2 (Ä) 
1930 35 (77,8%) 10 (22,2%) 45 3 (8,6%) - 3 8,6 (Ä) 
1931 35 (83,3%) 7 (16,7%) 42 - - - - 

1932 44 (80%) 11 (20%) 55 - - - - 

1933 56 (86,2%) 9 (13,8%) 65 2 (3,6%) - 2 3,6 (Ä) 
1934 37 (80,4%) 9 (19,6%) 46 1 (2,7%) - 1 2,7 (Ä) 
1935 44 (80%) 11 (20%) 55 1 (2,3%) - 1 2,3 (Ä) 

*I Kristianopels socken 1861-1865 föddes 10,6 % av barnen utanför äktenskapet, av dessa var 7,4 % dödfödda. 

Under samma period föddes 3,3% av de äkta barnen dödfödda. Under perioden 1890-1900 föddes 15,1% av 

barnen utanför äktenskap, av dessa var 3,5% dödfödda. Av de äkta barnen var 2,6 % dödfödda. Under den senaste 

undersökningsperioden 1930-1935 föddes 18,5% av barnen utanför äktenskap av dessa oäkta barn var ingen 

dödfödd. Av de äkta barnen föddes under samma period 2,8% dödfödda 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 
 

Tabell IV:3 Utom äktenskapet födda barn Karlskrona stadsförsamling 1861-1865, 1890-1900 

samt 1930-1935 

Årtal Äkta barn Oäkta barn Totalt antal 
födda barn 

Varav äkta 
dödfödda barn 

Varav oäkta 
dödfödda barn 

Totalt antal 
dödfödda barn 

Differens 

1861 155 (86,1%)  25 (13,9%) 180  7 (4,5%) 1 (4%) 8 0,5 (Ä) 
1862 139 (82,2%)  30 (17,8%) 169  8 (5,8%) 4 (13,3%) 12 7,5 (OÄ) 
1863 179 (85,2%) 31 (14,8%) 210 9 (5%) 2 (6,5%) 11 1,5 (OÄ) 
1864 170 (88,1%) 23 (11,9%) 193 10 (5,9%) - 10 5,9 (Ä) 
1865 186 (80,5%) 45 (19,5%) 231 6 (3,2%) 4 (8,9%) 10 5,7 (OÄ) 
1890 220 (79,1%) 58 (20,9%) 278 9 (4,1%) 2 (3,4%) 11 0,7 (Ä) 
1891 370 (86,2%) 59 (13,8%) 429 12 (3,2%) 5 (8,5%) 17 5,3 (OÄ) 

1892 309 (84,7%)  56 (15,3%) 365  15 (4,9%) - 15 4,9 (Ä) 
1893 326 (86%)  53 (14%) 379  8 (2,5%) 1 (1,9%) 9 0,6 (Ä) 
1894 365 (87,7%) 51 (12,3%) 416  6 (1,6%) 1 (2%) 7 0,4 (OÄ) 
1895 329 (83,7%) 64 (16,3%) 393 8 (2,4%) - 8 2,4 (Ä) 
1896 358 (88,2%) 48 (11,8%) 406 12 (3,4%) 3 (6,3%) 15 2,9 (OÄ) 
1897 336 (84,8%)  60 (15,2%) 396  10 (3%) 4 (6,7%) 14 3,7 (OÄ) 
1898 334 (86,5%)  52 (13,5%) 386  9 (2,7%) 2 (3,8%) 11 0,9 (OÄ) 
1899 343 (87,9%) 47 (12,1%) 390 8 (2,3%) 1 (2,1%) 9 0,2 (Ä) 
1900 328 (85%) 58 (15%) 386 5 (1,5%) 1 (1,7%) 6 0,2 (OÄ) 
1930 159 (80,7%) 38 (19,3%) 197  6 (3,8%)  - 5 3,8 (Ä) 
1931 172 (80,8%) 41 (19,2%) 213 8 (4,7%) - 8 4,7 (Ä) 
1932 185 (77,1%) 55 (22,9%) 240 1 (0,5%) 1 (1,8%) 2 1,3 (OÄ) 
1933 153 (86%) 25 (14%) 178 3 (2%) - 3 2 (Ä) 
1934 211 (84,7%) 38 (15,3%) 249 2 (0,9%)  1 (2,6%) 2 1,7 (OÄ) 
1935 229 (86,1%) 37 (13,9%)  266 7 (3,1%) - 7 3 (Ä) 

* I Karlskrona stadsförsamling 1861-1865 föddes 15,7% av barnen utanför äktenskap, av dessa var 7,1% av de 

oäkta barnen dödfödda. Under samma period föddes 4,8% av de äkta barnen dödfödda. 1890-1900 föddes 14,3 % 

av barnen utanför äktenskap, varav 3,3% dödfödda. Bland de äkta barnen var 2,8% dödfödda. 1930-1935 föddes 

17,4% av barnen som oäkta, varav 0,9% dödfödda. Under samma period föddes 2,4% av de äkta barnen dödfödda. 

 

6.2 Tabell V: Mödrarnas ålder vid födsel av utomäktenskapliga barn 

En del mödrar är betecknade som okända, dessa är redovisade i en egen kategori. Dessa mödrar är 

inte med vid uträckningen av mödrarnas medelålder. Ålder för modern är den åldern hon senast 

fyllt, om en moder skulle fylla 25 år året hon födde ett utomäktenskapligt barn men inte hade hunnit 

fylla år kategoriseras hon som 24 år. Tabellerna slutar med den ålder varvid den äldsta ogifta 

modern var vid barnafödandet. Då tabellerna innefattar flera år har jag valt att ta bort de åldrarna 

vari ingen moder är i vid barnafödsel av ett oäkta barn. 
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Tabell V:1 Mödrarnas ålder vid födsel av utomäktenskapliga barn 1861-1865, 1890-1900 

 Period 1861-1865 Period 1890-1900 

Ålder Lösens 
socken 

Kristianopels 
socken 

Karlskrona 
stadsförsamling 

Lösens 
socken 

Kristianopels 
socken 

Karlskrona 
stadsförsamling 

16 - - - - 1 2 

17 1 - 1 1 2 5 

18 - 3 - 4 7 17 

19 2 - 6 1 7 19 

20 1 2 9 9 7 41 

21 1 1 7 7 6 38 

22 2 7 12 5 11 48 

23 3 4 8 5 8 32 

24 2 6 9 4 6 37 

25 3 2 12 4 4 40 

26 2 4 10 6 5 32 

27 2 5 8 7 5 30 

28 4 2 6 4 3 29 

29 3 3 4 7 3 19 

30 6 3 5 4 3 25 

31 3 4 9 6 4 16 

32 - 2 5 4 3 20 

33 4 4 4 1 3 17 

34 1 2 3 1 5 20 

35 2 1 3 - 2 13 

36 4 4 2 2 5 11 

37 2 - 2 - 2 13 

38 - 2 6 3 4 11 

39 3 1 3 - 4 11 

40 3 1 4 - 2 5 

41 1 - 1 1 2 3 

42 1 1 2 1 - 6 

43 - - 2 - - 3 

44 - 1 - - - 3 

45 - - 1 - - 1 

46 1 - - - - 1 

50 - - - - - 1 

Okänd 1 1 6 2 - 23 

Summa 58 66 150 89 114 592 

Medelålder 30,4 år 28,2 år 27,9 år 26,3 år  26,8 år 27 år 
* Typålder för ogifta mödrar i Lösens socken 1861-1865 var 30 år, medelåldern hos mödrarna var 30,4 år. Under 

samma period i Kristianopels socken var typåldern 24 år och medelåldern var 28,2 år. I Karlskrona 
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stadsförsamling var typåldern 25 år och 22 år, medelåldern var 27,9 år. Under perioden 1890-1900 var typåldern i 

Lösens socken 20 år och medelåldern var 26,3 år. I Kristianopels socken var typåldern 22 år och medelåldern var 

26,8 år. I Karlskrona stadsförsamling var typåldern 22 år medan medelåldern var 27 år. 

 

Tabell V:2 Mödrarnas ålder vid födsel av utomäktenskapliga barn 1930-1935 

Ålder Lösens socken Kristianopels socken Karlskrona stadsförsamling 

15 1 1 - 

16 1 1 3 

17 4 3 6 

18 3 4 17 

19 5 6 19 

20 6 9 22 

21 1 7 27 

22 4 4 30 

23 1 5 12 

24 3 2 14 

25 - - 13 

26 1 2 14 

27 1 - 6 

28 2 2 8 

29 1 3 5 

30 1 - 13 

31 1 - 4 

32 - 1 5 

33 - - 2 

34 - 1 1 

35 - 1 2 

36 - 2 2 

37 - 1 3 

38 - - 3 

40 - - 1 

42 - 1 - 

43 - - 1 

44 - 1 - 

Moder okänd - - - 

Summa 36 57 233 

Medelålder 21,4 år 23,5 år 23,8 år 
*I Lösens socken under perioden 1930-1935 var typåldern 20 år medan medelåldern var 21,4 år. I Kristianopels 

socken under samma period var typåldern 20 år, medelåldern var 23,5 år. I Karlskrona stadsförsamling var 

typåldern 22 år medan medelåldern var 23,8 år. 
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6.3 Tabell VI: Mödrarnas yrke 

En del mödrar står betecknade som änka, hustru (kvinnan är gift men maken är inte fadern), 

fästekvinna, trolovad eller ogift. Dessa har jag valt att kategorisera under yrke saknas då detta är 

deras civilstånd. En liten del av kvinnorna redovisas även som okända, dessa har är redovisade i en 

separat kategori. En del kvinnor är betecknade som döttrar till marinsoldater, bönder och torpare. 

Dessa har jag valt att redovisa i tabellen i egna kategorier. Mödrar som har fött tvillingar räknas 

endast en gång. En del kvinnor är betecknade som inhyses pigor, dessa har jag valt att kategorisera i 

gruppen piga eftersom inhyses endast innebär att individen är inneboende hos någon annan. Varje 

undersökningsperiod har presenterats i en tabell vilket innebär att undersökningsområdena är 

presenterade i varje tabell. Eftersom det är intressant att veta vilka yrken och tillhörigheter som 

dominerade bland de ogifta mödrarna kommer endast yrken och tillhörigheter redovisas till vilket 

minst två ogifta mödrar tillhörde. De ogifta mödrar som har en tillhörighet eller yrke där hon endast 

hon själv utgör hela gruppen kategoriseras under övriga yrken 

 

Tabell VI:1 Mödrarnas yrke 1860-1865 

Yrke/tillhörighet Lösens socken Kristianopels socken Karlskrona 
stadsförsamling 

Inhyses 1 (1,7%) 7 (10,6%) - 

Piga 42 (72,4%) 37 (56,1%) 119 (79,3%) 

Båtmansdotter 2 (3,4%)  - 1 (0,7%) 

Lösdriverska 2 (3,4%) - - 

Försvarslös - 3 (4,5%) - 

Fattighjon - 2 (3%) 4 (2,7%) 

Bondedotter - 4 (6,1%) - 

Torpardotter - 2 (3%) - 

Övriga yrken 1 (1,7%) 1 (1,5%)  1 (0,7%) 

Yrke saknas 9 (15,5%)  8 (12,1%)  19 (12,7%) 

Moder okänd 1 (1,7%) 1 (1,5%) 6 (4%) 

Totalt antal 58 66 150 
*För perioden 1861-1865 var det vanligaste yrket i samtliga församlingar piga. I Lösens socken saknar 15,5% av 

de undersökta mödrarna yrkesbeteckning. I Kristianopels socken saknar 12,1% av mödrarna yrkesbeteckning. I 

Karlskrona stadsförsamling saknar 12,7% av mödrarna yrkesbeteckning. 
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Tabell VI:2 Mödrarnas yrke 1890-1900 

Yrke Lösens socken Kristianopels socken Karlskrona 
stadsförsamling 

Inhyses 10 (11,2%) 24 (21,1%) - 

Torpardotter 8 (9%) 19 (16,7%) - 

Hemmansägardotter 3 (3,4%) 8  (7%) 1 (0,2%) 

Bondedotter 6 (6,7%)  - 

Piga 35 (39,3%) 21 (18,4%) 300 (50,7%) 

Jungfru - - 3 (0,5%) 

Sömmerska - - 10 (1,7%) 

Fabrikarbeterska - - 11 (1,9%) 

tvätterska - - 3 (0,5%) 

Marinsoldatsdotter - - 3 (0,5%) 

Butiks- och handelsbiträde - - 2 (0,3%) 

Båtmansdotter - 6 (5,3%) - 

Backstugubodotter - 7 (6,1%) - 

Arbetardotter - 9 (7,9%) 1 (0,2%) 

Skomakardotter - 2 (1,8%) 2 (0,3%) 

Jordägardotter - 2 (1,8%) - 

Övriga yrken 3 (3,4%) - 7 (1,2%) 

Yrke saknas 22 (24,7%) 14 (12,8%) 226 (38,2%) 

Moder okänd 2 (2,2%) 2 (1,8%) 23 (3,9%) 

Summa 89 114 592 
* Under perioden 1890-1900 dominerade yrket piga i Lösens socken och Karlskrona stadsförsamling, i 

Kristianopels socken var flest ogifta mödrar inhyses. I samtliga församlingar finns en högre andel mödrar som 

saknar yrke i jämförelse med period 1861-1865. I Lösens socken saknar 24,7% av de undersökta mödrarna 

yrkesbeteckning. I Kristianopels socken saknar 12,8% av mödrarna yrkesbeteckning. I Karlskrona stadsförsamling 

saknar 38,2% av mödrarna yrkesbeteckning. 
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Tabell VI:3 Mödrarnas yrke 1930-1935 

Yrke Lösens socken Kristianopels socken Karlskrona 
stadsförsamling 

Hushållerska 4 (11,1%) 7 (12,3%) 8 (3,4%) 

Hembiträde 5 (13,9%) 32 (56,2%) 30 (12,9%) 

Tjännarinna 1 (2,8%) 8 (14%) 13 (5,6%) 

Hemmansägardotter 2 (5,6%) - 1 (0,4%) 

Underofficerdotter 3 (8,3%) - - 

Affärsbiträde 1 (2,8%) - 3 (1,3%) 

Arbeterska - 2 (3,5%) - 

Cirkusartist - 2 (3,5%) - 

Kokerska - - 4 (1,7%) 

Sömmerska - - 2 (0,9%) 

Servitris - - 7 (3%) 

Fabrikarbeterska - - 5 (2,1%) 

Städerska - - 3 (1,3%) 

Sjukbiträde - - 2 (0,9%) 

Diskerska - - 2 0,9%) 

Tvätterska - - 2 (0,9%) 

Kallskänka - - 3 (1,3%) 

Yrke saknas 19 (52,8%) 3 (5,3%) 141 (60,5%) 

Övriga yrken 1 (2,8%) 3 (5,3%) 7 (3%) 

Moder okänd - - - 

Summa 36 57 233 
* I Karlskrona stadsförsamling och Lösens socken är det en större andel ogifta mödrar som saknar 

yrkesbeteckning 1930-1935 än vad som var fallet 1861-1865. I Kristianopels socken är förhållandet motsatt. Det 

dominerande yrket i samtliga församlingar under perioden är hembiträde. I Lösens socken saknar 52,8% av 

mödrarna yrkesbeteckning. I Kristianopels socken saknar 5,3% av de ogifta mödrarna yrkesbeteckning. I 

Karlskrona stadsförsamling saknar 60,5 % av de ogifta mödrarna yrkesbeteckning.   

 

6.4 Tabell VII: Mödrarnas civilstånd vid dödsdatum 

Mödrarnas civilstånd vid dödsdatum är endast undersökt under perioderna 1895-1900 samt 1930-

1935. Anledningen till detta är att moderns födelsedatum först började skrivas ut år 1895 vilket gör 

att civilstånd hos modern först då med största sannolikhet kan fastställas. Det som är intressant är 

att se hur ett oäkta barn påverkade moderns chanser att ingå äktenskap. Därför är änka, frånskild 

samt gift redovisade i en kategori. Även om kvinnan senare skiljt sig har hon i alla fall kunnat bli 

gift. Det är relativt stor del av mödrarna där civilstånd vid dödsdatum inte kunnat hittas. Dels så är 

en del mödrar okända. En del kvinnor är inskrivna i Sveriges digitaliserade dödsbok utan civilstånd. 

En del mödrar avled innan 1901, vilket innebär att mödrarna inte är registrerade i Sveriges 
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digitaliserade dödsbok. En del av kvinnorna har emigrerat. Blekinge var ett område varifrån flera 

individer utvandrade. Anledningarna till utvandringen var flera, Sverige hade exempelvis ingen 

religionsfrihet. Dessutom präglades samhället i perioder utav lågkonjunktur och 

försörjningssvårigheter inom jordbruk.109 Ett fåtal ogifta mödrar som föddes kring 1920 kan vara i 

livet, vilket ytterligare kan förklara bortfallet. 

 

Tabell VII:1 Mödrarnas civilstånd vid dödsdatum 1895-1900 

Civilstånd vid 
dödsdatum 

Lösens socken Kristianopels socken Karlskrona 
stadsförsamling 

Ogift 11 (22,9%) 8 (16,7%) 71 (22%) 
Änka/frånskild/gift 25 (52,1%) 29 (60,4%) 183 (56,8%) 
Saknas 10 (20,8%) 11 (22,9%) 58 (18%) 
Moder okänd 2 (4,2%) - 10 (3,1%) 
Summa 48 48 322 

* Under undersökningsperioden 1895-1900 förblev 22,9% av de undersökta mödrarna ogifta i Lösens socken. I 

Kristianopels socken förblev 16,7% av de undersökta mödrarna ogifta. I Karlskrona stadsförsamling förblev 22% 

av de undersökta mödrarna ogifta. 

 

Tabell VII:2 Mödrarnas civilstånd vid dödsdatum 1930-1935 

Civilstånd vid 
dödsdatum 

Lösens socken Kristianopels socken Karlskrona 
stadsförsamling 

Ogift 5 (13,8%) 8 (14%) 33 (14,2%) 
Änka/frånskild/gift 22 (61,1%) 34 (59,6%) 177 (76%) 
Saknas 9 (25%) 15 (26,3%) 23 (9,9%) 
Moder okänd - - - 
Summa 36 57 233 

* Under undersökningsperioden 1930-1935 minskade andelen ogifta mödrar som förblev ogifta. I Lösens socken 

förblev 13,8% av de undersökta mödrarna ogifta. I Kristianopels socken förblev 14% av de undersökta mödrarna 

ogifta. I Karlskrona stadsförsamling förblev 14,2% av de undersökta mödrarna ogifta. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
109  Hedenborg och Kvarnström 2009 s.253. 
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6.5 Tabell VIII: Fäderna till  utomäktenskapliga barn 

Under denna rubrik kommer fäderna till de oäkta barnen att presenteras. Den relativa frekvensen 

redovisas inom parentesen. De tre olika tabellerna visar olika tidsperioder, samtliga 

undersökningsområden finns representerade i varje tabell. 

 

Tabell VIII:1 Fäderna till utomäktenskapliga barn 1861-1865 

Församling/socken Fader okänd Fader känd Totalt antal fäder 

Lösen 53 (91,4%) 5 (8,6%) 58 

Kristianopel 62 (93,9%) 4 (6,1%) 66 

Karlskrona 130 (86,7%) 20 (13,3%) 150 
* Under perioden 1861-1865 var 91,4% av fäderna till de oäkta barnen okända i Lösens socken. I Kristianopels 

socken saknade 93,9% av de oäkta barnen en känd fader. I Karlskrona stadsförsamling var 86,7% av fäderna 

okända. 
 

Tabell VIII:2 Fäderna till utomäktenskapliga barn 1890-1900 

Församling/socken Fader okänd Fader känd Totalt antal fäder 

Lösen 75 (84,3%) 14 (15,7%) 89 

Kristianopel 103 (90,4%) 11(9,6%) 114 

Karlskrona 554 (95,6%) 38 (6,4%) 592 
* Under denna period fick en högre andel oäkta barn en känd fader förutom i Karlskrona stadsförsamling där fler 

oäkta barn fick en okänd fader. Under perioden 1890-1900 var 84,3% av fäderna okända i Lösens socken. I 

Kristianopels socken saknade 90,4% av de oäkta barnen en känd fader. I Karlskrona stadsförsamling saknade 

95,6% av de okända barnen en känd fader i födelseboken. 
 
 
Tabell VIII:3 Fäderna till utomäktenskapliga barn 1930-1935 

Församling/socken Fader okänd Fader känd Totalt antal fäder 

Lösen 25 (69,4%) 11 (30,6%) 36 

Kristianopel 30 (52,6%) 27 (47,4%) 57 

Karlskrona 36 (15,5%) 197 (84,5%) 233 
*Under den senaste undersökningsperioden föds minst andel oäkta barn utan en känd fader. Under perioden 1930-

1935 födes 69,4% av de oäkta barnen med en okänd fader. I Kristianopels socken saknade 52,6% av de oäkta 

barnen en känd fader. I Karlskrona stadsförsamling saknade endast 15,5% av de okända barnen en känd fader 
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7. Analys 
I detta kapitel kommer studiens resultat tolkas och kompareras med tidigare forskning samt med 

studiens teoretiska utgångspunkt.  

 

Utom äktenskapet födda barn   

År 1860 föddes 9% oäkta barn i hela riket. År 1890 föddes 11,6% oäkta barn, år 1930 föddes 11,8% 

oäkta barn i Sverige.110 Studiens undersökningsområden uppvisar en högre andel 

utomäktenskapliga barn i relation till riket. 

 

I Kristianopels socken och Karlskrona stadsförsamling ökar andelen utomäktenskapliga barn från 

1861-1865 till 1930-1935 medan den i Lösens socken minskar. I Karlskrona stadsförsamling föddes 

dock en lägre andel barn utanför äktenskapet 1890-1900 än vad som var fallet 1861-1865. 

Undersökningsperioden 1890-1900 är längre än perioden 1861-1865 vilket innebär att perioden 

1861-1865 påverkas mer av specifika år där det föds en större eller mindre andel barn utanför 

äktenskapet. Att  perioden 1890-1900 uppvisar en större andel utomäktenskapliga barn är troligen 

ett resultat av detta. Studien påvisar att inga universella slutsatser kan dras om landsbygdskontexten 

och stadskontexten. Andelen utomäktenskapliga födslar varierar mellan olika området även inom 

samma härad. Den forskningen som finns identifierar olika förklaringar till den ökade andelen 

utomäktenskapliga barn och de regionala skillnaderna mellan andelen oäkta barn. Frykman 

exempelvis söker förklaringar i kulturmöte, där den ökade geografiska rörligheten innebar att 

kvinnorna mötte fler okända män. Med den geografiska rörligheten minskade den informella 

kontrollen av församlingsmedlemmarna.111 Cronberg Lindstedt menar att den mildare lagstiftning 

med barnamordsplakatet 1778 innebar att fler män ingick utomäktenskapliga förbindelser då risken 

att straffas och betala underhållsstöd var minimalt.112 Artaeus menar däremot att förklaringar kan 

sökas i befolkningsökningen och samhällsutvecklingen eller i förändringen av normer hos 

samhället, kyrkan, individer och den världsliga makten.113 

  

Vilken eller (mer troligt) vilka av förklaringarna som är giltiga för studiens tre 

undersökningsområden kan inte konstateras genom denna studie. Det kan dock konstateras att 1778 

års barnamordsplakat påverkade andelen utomäktenskapliga födslar i stor utsträckning. Från att 2% 

av barnen föddes oäkta omkring 1750 föddes 10% av barnen oäkta drygt hundra år senare.114 Den 

                                                 
110  Se tabell I. 
111  Frykman 1993. 
112  Cronberg Lindstedt 1997. 
113  Artaeus 1992. 
114 Cronberg Lindstedt 2001. 
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världsliga makten intog en mildare syn på utomäktenskapliga förbindelser och avkriminaliserade 

detta år 1864. Den kyrkliga makten däremot bibehöll den strängare synen på utomäktenskapliga 

förbindelser. Sverige har länge varit ett kristet land som präglats av kristna värderingar. Landet tog 

lång tid att kristna och sekulariseringsprocessen pågick i flera hundra år. Att ingå en 

utomäktenskaplig förbindelse bryter mot det sjätte budordet, att en individ inte skall begå 

äktenskapsbrott. Detta innebär även att individer inte skall ingå utomäktenskapliga förbindelser. 

Sekulariseringsprocessen startade brett under 1700-talet och kyrkans minskade inflyttande visade 

sig genom minskat nattvardsdeltagande. En individ som inte tog nattvarden minst tre gånger per år 

påverkades genom förbud att bli hantverkare, förbjuden att vittna samt förbjuden att studera på 

universitet.115 Det kristna tankesättet om utomäktenskapliga förbindelser tog lång tid att anamma 

för gemene man, vilket påvisar långsamma mentalitetsförändringar. Idag är det vanligare med barn 

födda utanför äktenskap än i äktenskap. Det är rimligt att anta att mentalitetsförändringen hos 

gemene man, den mildrade lagstigningen, den ekonomiska utvecklingen och kyrkans minskade 

inflytande påverkade antalet utomäktenskapliga barn. 

 

Håkansson116 redovisar förklaringsgrupper av de regionala skillnaderna i andel utomäktenskapliga 

födslar. I Sveriges västra och södra del hade den protestantiska kyrkan starkare ställning vilket 

resulterade i flera inomkyrkliga religiösa väckelserörelser. Detta gällde inte östra Sverige. Blekinge 

var tudelat i avseende religiösa väckelserörelser, västra Blekinge präglades mer av inomkyrkliga 

väckelserörelser än vad som var fallet med östra Blekinge.117 De religiösa väckelserörelserna var 

olika starka och hade olika påverkan på olika platser. Att de religiösa väckelserörelserna inte 

präglade östra Blekinge i stor utsträckning kan vara en orsak till den höga andel oäkta barn. För att 

anknyta till giftermålsfrekvens så var 30,4% av Lösens sockens befolkning gifta år 1860, 32,8% år 

1890 och 36% 1930.118 I Kristianopels socken var 31,4% av befolkningen gifta 1860, 32,5% 1890 

och 31,2% 1930.119 I Karlskrona stadsförsamling var 24,2% av befolkningen gifta 1860, 30,2% 

1890 och 35,2% 1930.120 Om antagandet att en ökad frekvens på äktenskapsmarknaden leder till 

fler oäkta barn borde således andelen utomäktenskapliga barn vara högst i Kristianopel under den 

första undersökningsperioden, näst högst i Lösens socken och lägst i Karlskrona stadsförsamling. I 

realiteten är det i Lösens socken som den största andelen utomäktenskapliga barn födds och i 

Kristianopels socken som den minsta andelen utomäktenskapliga barn födds. Under andra 

                                                 
115  Hedenborg och Kvarnström 2009 s.36f. 
116  Håkanson 1999 s.56ff. 
117  Bexell 2003 s.123. 
118  Statistiska centralbyrån 1864: s.29f. 
119  Statistiska centralbyrån 1895 s.19. 
120  Statistiska centralbyrån 1935 s.42f. 
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undersökningsperioden bör flest andel utomäktenskapliga barn födas i Lösens socken och den lägsta 

andelen utomäktenskapliga barn i Karlskrona stadsförsamling. I realiteten föds den största andelen 

utomäktenskapliga barn i Kristianopels socken och lägst andel i Lösens socken. För den sista 

undersökningsperioden bör flest utomäktenskapliga barn ha fötts i Lösens socken och den lägsta 

andelen i Kristianopels socken. I realiteten föds flest utomäktenskapliga barn i Kristianopel och den 

lägsta andelen utomäktenskapliga barn i Lösens socken. Närmare sanningen är istället antagandet 

att desto större del av befolkningen som är gifta desto mindre andel utomäktenskapliga barn föds. 

Detta kan illustrera genom att Kristianopel under första undersökningsperioden hade den största 

andelen gifta i befolkningen, i socknen föddes lägst andel utomäktenskapliga barn under denna 

period. Under nästkommande period var störst del av befolkningen gift i Lösens socken där den 

minsta delen utomäktenskapliga barn föddes. Under den sista perioden var den största delen av 

befolkningen gift i Lösens socken där den minsta andelen utomäktenskapliga barn föddes. Dock är 

inte slutsatsen att desto större del av befolkningen som är gifta, desto mindre andel 

utomäktenskapliga barn allmän giltig. I sådana fall borde Karlskrona stadsförsamling ha den högsta 

andelen utomäktenskapliga barn under första undersökningsperioden, vilket inte är fallet. 

Karlskrona borde även ha den högsta andelen utomäktenskapliga barn under nästkommande 

undersökningsperiod, vilket inte är realiteten. Detta visar att de regionala skillnaderna i denna studie 

inte kan sökas i ökad eller minskad frekvens på äktenskapsmarknaden. 

 

Kristianopels socken och Karlskrona stadsförsamling uppvisar större likheter än Lösen och 

Kristianopel. En rimlig förklaring till detta är att söka i det ekonomiska systemet. Huvudnäringar i 

Karlskrona och Kristianopel var nära förknippade med havet, i Kristianopel försörjde sig många 

genom sjöfart, i Karlskrona försörjde sig många  inom militären och flottan. Även Lösens socken 

angränsade till havet men inte i samma utsträckning. Inom flottan verkade många ogifta män från 

flera delar av landet. Även sjöfart resulterar i att ett stort antal män, vilka för kvinnorna ofta var 

okända, vistades i socken. Den ökade geografiska rörligheten och det ökade antalet män som 

kvinnorna kom i kontakt med kan vara en delförklaring till den höga andelen utomäktenskapliga 

födslar i Karlskrona stadsförsamling och Kristianopels socken. Havet var en viktig transportled där 

individer och varor fraktades.  

 

Till staden Karlskrona hörde mark, denna nyttjades framförallt som betesmark för invånarnas djur. I 

Kristianopel var marken näringsfattig och gav liten avkastning, även om jordbruket var viktigt var 

det flera andra näringar som tillskrevs lika stor betydelse. I Lösen däremot var jordbruket 

huvudnäring. Den näringsrika jorden i Lösen blev viktig, och människor kunde försörja sig med en 

mindre bit jord. I ett samhälle där fler småbönder verkar tenderar en lägre andel utomäktenskapliga 
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barn föddas i relation till ett samhälle där storbönder verkar. Det är även rimligt att anta att synen på 

utomäktenskapliga förbindelser skiljer sig mellan de olika församlingarna. I en församling där 

invånarna accepterar utomäktenskapliga förbinder och inte dömer modern tenderar fler 

utomäktenskapliga barn att födas. 

 

Oäkta barn påverkade modern mer än fadern. Kvinnan fick ofta gå från arbetet, hon blev utestängd 

från den sociala gemenskapen. Hon blev utskälld vid offentliga tillställningar. Hon fick ekonomiska 

problem då hon skulle sörja för sig och barnet ekonomiskt samtidigt som hon skulle sörja för 

barnets omvårdnad. Hon fick svårt att gifta upp sig. Fadern däremot fick behålla sitt yrke, han slapp 

ofta straff, risken att få betala underhåll var minimal, han var ofta okänd samt blev betraktad som en 

kvinnokarl av sin umgängeskrets. Fler och fler oäkta barn föds då kvinnans rättigheter blir bättre 

och fler. Genom historien har kvinnor varit underordnade männen i olika utsträckning. Kvinnan får 

successivt bättre rättigheter, hon blir inte utstött i samma utsträckning. Hon har en bättre möjlighet 

att sörja för sig och sitt barn ekonomiskt. Den offentliga barnomsorgen byggs ut så att kvinnan kan 

arbeta och inte behöver oroa sig för barnets omvårdnad under tiden. Hon får förfogande rätt över 

sina egendomar och var inte längre tvungen att gifta sig. Människor som gifte sig gjorde det för 

kärlekens skull istället för den ekonomiska vinningens skull. Förhållandet blev även mer jämlikt. 

Att kvinnornas rättigheter blev fler resulterar i att medelålder hos ogifta barnaföderskor sjunker. 

Kvinnan behövde inte längre vakta sin dygd för att försäkra sig om att bli gift. Den sjunkande 

medelålder har fler anledningar som att fler par valde att inte gifta sig, den geografiska rörligheten 

ökade så att den informella kontrollen minskade samt att samhällets syn på utomäktenskapliga 

förbindelser förändrades. Trots detta råder än idag skillnader mellan könen då mannen tjänar mer än 

kvinnan för samma arbetsinsats. I högre ämbeten dominerar män vilket de även gör i yrken där 

teknik är i fokus. Kvinnor dominerar i yrken där omvårdnad är i fokus. Idag gör sig absolut de andra 

faktorerna som klass, etnicitet, socioekonomi bakgrund, ålder med mera mer märkbara än tidigare 

men kön är fortfarande en faktor som påverkar levnadsvillkor, möjligheter och skyldigheter. 

 

Dödföddhet bland utomäktenskapliga barn 

De gravida gifta kvinnorna fick avstå tunga lyft och arbetsuppgifter för att säkerställa att barnet 

föddes friskt. Dessa restriktioner gällde dock inte för den gravid ogifta kvinnan, hon fick under hela 

graviditeten arbeta långa dagar med tunga sysslor.121 Detta påverkar barnet. Dessutom innebar 

födseln av ett oäkta barn social uteslutning och stor ekonomisk påfrestning. Om barnet föds dött kan 

kvinnan arbeta och hennes sociala status påverkas inte på samma sätt. Detta torde vara en rimlig 

                                                 
121  Frykman 1999 s.159ff. 
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anledning till att den gravida ogifta kvinnan var oförsiktigare under graviditeten. Detta påvisas 

genom att många kvinnor försökte utföra fosterdrivning och aborter.122 Den ogifta barnaföderskan 

födde ofta barnet i ensamhet, vilket också är en bidragande orsak till att fler utomäktenskapliga barn 

föddes dödfödda. Många komplikationer kan uppstå vid förlossningen. Artaeus forskning visar att 

spädbarnsdödligheten bland de oäkta barnen framförallt var stor i städer även om 

spädbarnsdödligheten generellt var stor.123 Hennes resultat överensstämmer till viss del med min 

studie som visar att en relativ stor del av barnen föddes dödfödda. Dock påvisar min studie att fler 

oäkta barn föddes dödfödda på landsbygden. Anledningarna till detta kan dels vara att hon 

undersöker 1800-tales första hälft medan min undersökning är förlagd till 1800-talets andra hälft 

samt 1900-talets första hälft. Dessutom är de nationella skillnaderna stora mellan kvalitén på 

sjukvård samt kunskap om faktor som påverkar om barnet föds dödfött eller levande. 

 

I samtliga församlingar minskar antalet oäkta barn som födes dödfödda. I Lösens socken föddes 

dock en större del oäkta barn dödfödda 1890-1900 än vad som var fallet 1861-1865. 

Undersökningsperioden 1890-1900 är längre än perioden 1861-1865 vilket innebär att perioden 

1861-1865 påverkas mer av specifika år där det föds en större eller mindre andel dödfödda barn. Att  

perioden 1890-1900 uppvisar en större andel dödfödda barn är troligen ett resultat av detta. Detta 

mönster syns även bland de äkta barnen. Vid en graviditet kan många komplikationer uppstå,  

moderkakan kan lossna eller blodtillförseln avstanna. Under 1800-talet födde de flesta kvinnor 

hemma. En del barn dog under förlossningen, detta kan exempelvis bero på att barnet fick 

navelsträngen kring halsen. När kvinnan föder barn på sjukhus är hon omgiven av kunnig personal 

som kan agera snabbt för att exempelvis få igång barnets andning. Innan 1900-talet besökte kvinnan 

inte barnmorskan innan förlossningen och kvinnans graviditet hade inte övervakats av 

sjukhuspersonal. Under 1900-talets början började barnmorskorna att arbeta förebyggande mot 

barndödligheten. Kvinnan träffade barnmorskan innan förlossningen, vilket innebar att 

graviditetsproblematik uppmärksammades.124 Med bättre kunskap av anledningar till dödfödda 

barn, bättre villkor för den ogifta modern och förebyggande åtgärder minskade antalet barn som 

föddes dödfödda. Skillnaden mellan dödföddhet bland äkta och oäkta barn i hela riket minskar 

under undersökningsperioderna. Från att 1,5 procentenheter fler dödfödda barn är oäkta 1860 till att 

0,3 procentenheter fler dödfödda barn är oäkta 1940. Statistiken visar även att andelen dödfödda 

oäkta barn minskar från 4,4 procentenheter år 1860 till 2,9 procentenheter 1930.125 Detta tordes vara 

                                                 
122  Jakobsson och Jakobsson 1990 s.238. 
123  Artæus 1992 s.116ff. 
124  Medicinhistoriska sällskapet 2007 [hämtad 2016-11-03]. 
125  Se tabell II. 
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ett resultat av bättre möjligheter och rättigheter för den ogifta modern. 

 

I Karlskrona stadsförsamling föddes minst barn som dödfödda. Arbetsbelastning, näringsintag samt 

graviditetstid är faktorer som påverkar om barnet föds levande eller dött. I stadsmiljön arbetade de 

ogifta kvinnorna hårt, precis som på landsbygden men de tunga jordbrukssysslorna fanns inte. 

Dessutom ligger de olika församlingarna olika långt ifrån sjukvård. 

 

Ett äkta barn var sammanhörande med båda sina föräldrar. Modern sörjde framförallt för hemmet 

medan fadern sörjde för familjens försörjning. Husbonden/fadern skulle se till att familjens 

sedlighet var hög, i familjen ingick även tjänstefolket. Fadern rådde över familjens ekonomiska 

tillgångar, även kvinnans tillgångar. Det äkta barnet hade fler rättigheter i samhället som arvsrätt. 

Det oäkta barnet och dennes öde var tätt sammankopplat till modern. Under den gifta kvinnans 

graviditet värnade maken över henne, även regler och föreskrifter reglerade vilka arbetsuppgifter 

som var lämpade för henne. För de ogifta gravida kvinnorna fanns inte detta stöd, de tvingades av 

husfolket att arbeta med tunga sysslor under hela graviditeten. Barn vilka var sammanhörande till 

en fader hade således bättre möjligheter att överleva förlossningen och graviditeten. Till skillnad 

från barn vilka var sammankopplade till endast en moder.  Detta påvisar stora skillnader i livsvillkor 

och möjligheter beroende på vilket kön den person hade som barnet knöts närmast. Även om 

civilstånd hos modern också var en påverkande faktor som påverkade risken för dödföddhet. 

  

Mödrarnas ålder vid födsel av utomäktenskapliga barn 
Statistiska centralbyrån statistik visar att typåldern för ogifta mödrar åren 1890 och 1930 var 20-25 

år.126 Studiens undersökningsområden passar in i denna regionala statistik. Håkansson påvisar även 

att det var ovanligt att de ogifta mödrarna var mycket unga,127 vilket även denna studie påvisar.  

 

Anledningar till att typåldern och medelåldern för den tidiga perioden 1861-1865 är hög är troligen 

ett resultat av att den informella kontrollen var hög. För att en kvinna skulle bli attraktiv som 

äktenskapspartner skulle hon uppfylla vissa krav. Hon skulle vara duglig, dygdfull och helst inneha 

egendomar som kunde tillföras till det nya hemmet. Äktenskapet värderade högt och fungerade som 

en egendoms överföring från äldre generationer till yngre. Då blev äktenskapet en viktig 

angelägenhet för hela familjen, vilket resulterade i att dottern kontrollerades. Kvinnoöverskottet,  

befolkningsökningen och den minskade aktiviteten på äktenskapsmarknaden påverkade en kvinnans 

chans att gifta sig. Hade en större del av befolkningen varit obesuttna hade medelåldern och 

                                                 
126  Se tabell III. 
127  Håkansson 1999 s.220f. 
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typåldern varit lägre.  

 

I Karlskrona stadsförsamling är typåldern relativt konstant under samtliga undersökningsperioder. 

År 1860 arbetade 72,4 % inom jordbruk och skogsbruk. Jordbruket effektiviserades vilket krävde 

mindre arbetskraft. Samtidigt ökade Sveriges befolkning. Detta resulterade i att färre människor 

kunde försörja sig genom jordbruk. År 1940 arbetade endast 30,7 % inom jordbruk.128 I städerna 

fanns fler arbeten vilket resulterade i att befolkning från landsbygden flyttade till städerna för att 

arbeta i fabriker för att kunna försörja sig. Ofta var de unga individer som flyttade. Detta kan vara 

en anledning till att typåldern för de ogifta mödrarna i Karlskrona stadsförsamling är konstant. 

 

Hur stor informell kontroll som fanns berodde även på inställningen till utomäktenskapliga 

förbindelser. Fick en dotter ett oäkta barn skambeläggs även familjen. I samhällen där synen på 

utomäktenskapliga förbindelser skambelades var den informella kontrollen större. Under 1800-talet 

sjönk giftermålsfrekvensen. En del kvinnor från högre samhällsklasser valde att inte ingå äktenskap 

då ingen jämbördig man fanns att tillgå. En adelsfröken exempelvis som gifte sig med en ofrälse 

miste sin adelsstatus. Många män väntade med giftermål tills de uppnått en säker anställning, vilket 

kunde dröja år. De kvinnorna som då valdes som äktenskapspartners var kvinnor som var betydligt 

yngre än mannen.129 

 

Många par levde dessutom tillsammans och skaffade barn utan att gifta sig. Dessa barn blev 

klassificerade som oäkta men betraktas som äkta av församlingen. Fenomenet blev så pass vanligt 

att det fick namnet Stockholmsäktenskap. Under 1800-talet ökade även den geografiska rörligheten, 

resultatet av detta blev att kvinnor träffade fler okända män. Även detta ledde till en minskad social 

kontroll. Den minskade informella kontrollen, befolkningsökningen samt den förändrade synen på 

äktenskap  är anledningar till att medelålder och typåldern sjunker från år 1861 till år 1930. 

 
Mödrarnas yrke 
I Karlskrona stadsförsamling fanns fler arbeten representerade som sömmerska, fabriksarbeterska, 

tvätterska, marinsoldatsdotter. I Kristianopels socken och Lösens socken var de ogifta mödrarna 

fördelade på ett mindre antal yrken.   

 

Statistiska centralbyråns undersökning visar att de flesta ogifta mödrarna 1889 samt 1908-1911 

tillhörde gruppen tjänarinna.130 Många ogifta mödrar saknade en yrkesbeteckning. Flera 

                                                 
128  Hedenborg och Kvarnström 2009 s.262-268. 
129  Ohlander och Strömberg 1997 s.105-112. 
130  Se rubrik 5.3.4. 
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undersökningar visar att de framförallt var kvinnor från lägre samhällsklasser som var ogifta 

mödrar, exempelvis pigor, inhysingar samt döttrar till backstugubor.131 Dessa forskningsresultat 

stämmer överens med denna studie. 

 

För kvinnor från högre samhällsklasser var valet av giftermålspartner begränsat. Hon riskerade att 

sänka sin sociala status om hon gifte sig med en man från en lägre samhällsklass, vilket inte var 

fallet med männen. Prästdöttrar var uppfostrade att äkta en präst, adelsdamer skulle äkta en 

frälse.132 När utbudet var begränsat blev det viktigare att uppfylla de kriterier som fanns för att bli 

en attraktiv äktenskapspartner, exempelvis at vara dygdfull.  

 

Välbärgade familjerna skickade ofta iväg sina ogifta döttrar för att föda barnet på annan ort där hon 

inte skulle behöva utstå den sociala utsattheten som ett oäkta barn innebar. För att barnet inte skulle 

registreras i hemförsamlingen var den ogifta modern tvungen att vara mantalsskriven på den ort där 

hon födde. Detta innebär att dessa kvinnor inte finns presenterade i hemförsamlingens födelsebok. 

Vid äktenskap där egendom överförs eller där det handlar om att bevara den sociala statusen är 

familjen mer inblandad i dottern giftermål. Kontrollen av hennes kyskhet är därmed stor. I folkmun 

ansågs en ogift moder sprida ondska och engelska sjukan, vilket torde avskräcka kvinnor från att 

ingå utomäktenskapliga relationer som i de flesta fall ledde till att utomäktenskapliga barn födes. 

Hos de obesuttna där giftermålet inte innebar överföring av egendomar var inte föräldrarnas 

inblandning lika stor, dessutom hade inte giftermålet samma status. En stor del av befolkning hörde 

till de obesuttna vilket även resulterar i ett stort utbud av potentiella äktenskapspartners, vilket 

innebar att dessa inte behövde bevaka sin dygd på samma sätt. Många obesuttna hade inte heller råd 

att ingå äktenskapet. 

 

Efter konfirmationen var det vanligt att kvinnor lämnade hemmet för att försörja sig som piga tills 

giftermålet inträffade. Genom arbetet som piga hade kvinnorna en chans att spara pengar för att öka 

sina chanser att bli en attraktiv äktenskapspartner och kunna skapa en familj. Dessutom fick de 

nyttiga kunskaper om jordbruk och hushållsarbete. Under 1800-talet så skedde en stor 

befolkningsökning i Sverige. Med större befolkning minskade chanserna att införskaffa sig ett ägt 

boende. Jorden räckte inte till alla. Den fattiga och obesuttna delen av befolkningen ökade 

därigenom. Många kvinnor kom därigenom att förbli tjänstehjon hela livet.133 När kvinnan lämnade 

hemmet bosatte hon sig hos någon annan familj, hon kom i kontakt med många fler män samtidigt 

                                                 
131  Se ex Frykman 2009 och Håkansson 1999. 
132  Ohlander och Strömberg 1997 s.118ff. 
133  Larsdotter 2009 [hämtad 2016-11-02]. 
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som den informella kontrollen minskade. 

 

Yrkesmöjligheterna för kvinnor var begränsade, under 1800-talets andra hälft och 1900-talet ökade 

yrkesmöjligheterna. Under en lång period i historien var det endast piga som stod öppet för ogifta 

kvinnor att försörja sig genom. Att yrkesbeteckning är mer varierande i Karlskrona stadsförsamling 

är föga förvånande. I staden fanns fler människor, en del av dessa var från högre samhällsklasser. 

Detta skapade nya yrkesmöjligheter som speciella sömmerskor, tvätterskor, diskerskor, hembiträden 

med mera. På landsbygden kunde människor försörja sig med jordbruk, fiske, skogsbruk, 

bärplockning med mera, dessa möjligheter fanns inte i staden. Dessutom  krävdes stadsprivilegier 

för att en plats skulle vara godkänd för handel, vilket även detta innebär fler yrkesmöjligheter. 

Yrkesbeteckningarna blir fler under de två senare undersökningsperioderna. Detta är ett resultat av 

ett effektiviserat jordbruk där färre individer behövs för att få samma avkastning. Med denna 

effektivisering av jordbruket behövdes inte heller pigor och drängar i samma utsträckning. 

 

Att Kristianopels socken hade en mindre del ogifta mödrar utan yrkesbeteckning är troligen ett 

resultat av prästens klassifikation. Många ogifta mödrar i Lösens socken 1930-1935 tituleras 

exempelvis med ogift, hon skulle exempelvis istället kunna betecknas som dotter. Vilken 

dottersbeteckning hon får beror på faderns yrkesbeteckning. Eller som inhyses i de fall där hon inte 

äger sin egen bostad. Dessutom tenderar moderns titel/yrkesbeteckning inte redovisas när en känd 

fader och hans yrke redovisas. Klassifikationssystemet, känd fader, civilstånd hos mödrarna och 

yrkestillgång är faktorer som påverkar variationerna i andel ogifta mödrar som saknar 

yrkesbeteckning. Även prästens noggrannhet påverkar.   

 

Många ogifta mödrar kom från lägre samhällsklasser, vilka var pigor, torpardöttrar och 

hembiträden. I Karlskrona stadsförsamling och Kristianopels socken varierade yrkesbeteckningarna 

och titlarna mest. Dock var yrkesmöjligheterna för kvinnor betydligt mer begränsade än 

yrkesmöjligheter för män. Männen hade tillgång till högre och mer välbetalda yrken. Dessutom 

hade de betydligt högre lön än en kvinna som arbetade inom liknande yrken. Drängar hade 

exempelvis dubbelt, i vissa fall tre gånger så hög lön som en piga vid sekelskiftet 1900134. Kvinnor 

oavsett klass hade tillgång till ett begränsat antal yrken, vilka ofta var monotona och lågavlönade. 

För en kvinna blev det således svårt att sörja för sig själv ekonomiskt. Ogifta kvinnor i staden 

flyttade ofta tillsammans för att kunna sörja för sig  ekonomiskt, denna problematik delade inte 

kvinnor med män. Självklart finns det flera faktorer som styr. En gift kvinna eller en ogift kvinna 

                                                 
134  Larsdotter 2009 [hämtad 2016-11-02]. 
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från högre samhällsklasser kan ha en högre levnadsstandard än en man från lägre samhällsklasser. 

På samma sätt syns den manliga dominansen i yrkesbeteckningarna, döttrar var i flera fall givna 

titlar efter sina fäder. Som bondedotter, torpardotter, båtmansdotter med mera. Dotterns status 

bestämdes efter faderns titel, inte efter moderns. 

 

Mödrarnas civilstånd vid dödsdatum 

Kvinnorna under 1800-talet kom generellt att förbli ogifta i större utsträckning än tidigare. 

Anledningarna till detta var befolkningsökningen som fortskred sedan 1800-talets första hälft. 

Dessutom var befolkningsfördelningen i obalans, det fanns fler kvinnor än män. Forskning visar 

även att giftermålschanserna skiljde sig mellan olika klasstillhörigheter. Där döttrar till bönder och 

hemmansägare hade större chanser på giftermålsmarknaden. De obesuttna däremot hade en mindre 

chans till giftermål.135 En relativ stor del av de ogifta mödrarna kom att ingå äktenskap, vilket även 

denna studie visar. 

 

Giftermålet under 1800-talet handlade i stor utsträckning om egendomsöverföring. Dessutom var 

det lagstadgat till år 1920 att mannen skulle ge kvinnan en morgongåva.136 Mannen skulle sörja 

ekonomiskt för kvinnan. Detta resulterade i att giftermålsutvecklingen och den ekonomiska 

situationen var nära förknippade. Många män väntade med att gifta sig tills de hade en stabil 

försörjning. Giftermålet med en ogift moder innebar större ekonomisk börda då ogift moder hade ett 

barn, vilket innebar en mun till att mäta. Att en mindre del av de ogifta mödrarna förblev ogifta 

torde dels styras av den ekonomiska situationen samt kvinnans klasstillhörighet. Många ogifta 

mödrar var döttrar till bönder vilka hade stor chans på äktenskapsmarknaden. Kvinnor i min 

undersökning som har yrkesbeteckningar försörjde sig som piga, hembiträde, tjänarinna eller var 

inhyses. 

 

Även om lagstiftningen kring lönskaläge mildrades och de utomäktenskapliga barnen fick fler 

rättigheter under 1800-talet och 1900-talet betraktades de ogifta mödrarna med förakt av samhällets 

medborgare. Mentalitetsförändring tar betydligt längre tid än lagstiftningsändringar. Under 1800-

talet kunde den ogifta modern tvingas att exempelvis bära särskilda kläder, hon ansågs vara ond och 

kunde smita med engelska sjukan.137 I dagens Sverige görs ingen skillnad på barn födda inom eller 

utom äktenskapet. Det är troligt att anta att den ökade acceptansen av ogifta mödrar och den 

ekonomiska utvecklingen resulterade i att fler ogifta mödrar kunde bli gifta. Eftersom 

                                                 
135  Ohlander och Strömberg 1997 s.105-112. 
136  Justitiedepartementet L2 1920 [hämtad 2016-11-03]. 
137  Ericson 2012 s.15. 
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undersökningsperioderna är begränsade blir det problematiskt att göra säkra uttalanden om 

orsakerna till att färre kvinnor förblev ogifta 1930-1935. Dessutom finns ett bortfall att ta hänsyn 

till. 

 

Många forskare påpekar vikten av att en kvinna var en attraktiv äktenskapspartner. Hur en kvinna 

skulle vara för att vara en attraktiv äktenskapspartner skiljde sig åt mellan olika samhällsklasser. 

Oavsett vilken samhällsklass hon tillhörde skulle hon dock underställa sig mannens vilja och vara 

dygdfull.138 Det är rimligt att anta att kvinnor stävade efter äktenskap på detta innebar en bättre 

ekonomisk ställning än om kvinnan levt själv. Först i slutet av 1800-talet blev en ogift kvinna 

myndig vid 21 års ålder, gifta kvinnor blev myndiga först under 1900-talets första hälft. Om en 

kvinna var omyndig förfogade hon inte över sina egendomar utan detta gjorde hennes förmyndare 

vilket kunde vara hennes make, fader eller annan manlig släkting. En man hade ett val, han kunde 

gifta sig om han ville men han behövde inte då han förfogade över sina egna egendomar, kunde 

sörja för sig ekonomiskt och inneha ett högt ämbete. En gift kvinna hade större frihet, sedan 1874 

fick hon själv förfoga över sin inkomst. Dock räknades hon inte som myndig. Detta visar således att 

livsvillkor och möjligheter är beroende av flera faktorer som klass och civilstånd men den faktorn 

som påverkade livsvillkor och möjligheter är även här kön. 

 

 

Fäderna till utomäktenskapliga barn 

Det är känt att de flesta fäderna till oäkta barn under 1800-talet var okända. Detta konstaterar både 

Håkansson139 och Cronberg Lindstedt.140 Deras undersökningsresultat överensstämmer med denna 

studie som visar att en stor del av fäderna var okända under 1800-talet. Både Håkansson och 

Cronberg Lindstedts studier omfattar 1800-talet men inte 1900-talet. Efter barnamordsplakatet år 

1778 intresserade sig den världsliga makten mindre i faderskapsutredning. Kvinnan behövde inte 

längre ange en fader och han slutade regelmässigt att stämmas. Att 1778 års barnamordsplaktat 

främst gynnade männen, att risken för att straffas och betala underhåll minskade radikalt, bör även 

ha påverkat kvinnorna. Kvinnan fick således ta på sig hela skulden vilket bör ha skapat en 

mentalitet där kvinnan och samhället anser att det oäkta barnet var hennes fel.141 När kvinnan 

rättigheter successivt blir bättre och lagändringen 1918 kom där varje ogift moder skulle ha en 

barnavårdsman inträder blev risken betydligt större för mannen att bli dömd till att betala 

                                                 
138  Se exempel Ohlander och Strömberg 1997 s.105-112, Artaeus 1992 s.103. 
139  Håkansson 1999. 
140  Cronberg Lindstedt 1997. 
141  Cronberg Lindstedt 1997. 
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underhållsstöd. Detta bör förändrat mentaliteten hos kvinnorna, den utomäktenskapliga förbindelsen 

anses inte längre enbart vara hennes fel. 

 

Kvinnas vittnesmål hade tidigare varit avgörande för om en man tillskrevs faderskap eller ej, efter 

år 1778 saknade hon bevisbörda. Flertalet kvinnor kom överens privat om en ekonomisk ersättning 

för barnet med barnafadern. Vid rättegång riskerade hon att mista den ekonomisk ersättning.142 År 

1918 ändrades lagstiftningen, varje ogift moder blev tvungen att ha en barnavårdsman. Om en man 

hade haft samlag med en kvinna under konceptionstiden betraktades han nu som fader till barnet. 

Det var barnavårdsmannens uppgift att stämma den påstådda fadern, om han vägrade erkänna 

faderskap drogs han inför domstol. Chansen för fadern att undkomma att betala underhållsstöd och 

förbli anonym minskade radikalt med lagändringen 1918. Om den ogifta modern inte uppgav 

barnafadern miste hon rätt till underhållsstöd.143 Detta torde resultera i att fler fäder blev kända. Att 

en del fäder efter 1918 förblev okända berodde till viss del att en del fäder bad om diskretion, ibland 

tillgodosågs detta önskemål och barnafaderns skriftliga erkännande fanns endast hos 

pastorsämbetet. Han skulle även betala underhåll till barnet. Sedan barnamordsplakatet år 1778 

hade kvinnor rätt att föda anonymt, de var heller inte tvingade att bekänna vem som var fader. Som 

undersökningen visar resulterade detta i en stor del okända fäder medan en mycket liten del av 

mödrarna är registrerade i födelseboken som okänd. I de fall där modern är betecknad som okänd 

finns ofta tilläggs information om henne. Detta påvisar Frykman i sin studie Horan i 

bondesamhället, där han presenterar att de som dömde de ogifta mödrarna hårdast var de gifta 

kvinnorna i socknen. Männen dömde inte varandra på samma sätt som kvinnokollektivet gjorde.144 

Även om det oäkta barnets fader inte var registrerad i kyrkoboken visste säkerligen många i 

församlingen vem han var. Detta påvisar den könsdikotomi som präglade samhället, där den faktorn 

som påverkade livsvillkor, möjligheter och skyldigheter främst var kön. 

 

Att majoriteten av barnen i Karlskrona stadsförsamling hade en känd fader beror troligen på att 

många ensamma ogifta kvinnor bodde i staden när exempelvis försörjningsmöjligheterna på 

landsbygden var begränsade. Hon skulle sörja ekonomiskt för sig och barnet samtidigt som hon 

skulle sörja för barnets omvårdnad. Barnomsorgen var begränsad eller obefintlig. Den ekonomiska 

ersättningen blev således viktig för barnet och moderns existens. På landsbygden är det rimligt att 

många ogifta kvinnor kunde bli omhändertagna av släkt, som kunde passa barnet medan hon 

arbetade.  

                                                 
142  Reuterswärd 2011 s.22. 
143  Reuterswärd 2011 s.25ff. 
144 Frykman 1993 s.178f. 
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Det var prästerna i församlingen som registrerade i födelseboken, präster som alla andra människor 

är individer, en del präster borde således vara noggrannare i registreringen. Det är troligt att 

prästerna registrerade på olika sätt. Detta kan innebära att den påstådda barnafadern blev registrerad 

som barnets fader i vissa fall medan andra präster krävde noggrann bevisen för att registrera den 

påstådda fadern som fader. Vilket påvisas att samtliga församlingar berörs av samma lagstadga, men 

för undersökningsperiod 1861-1865 har flest barn i Karlskrona stadsförsamling kända fäder medan 

Karlskrona stadsförsamling har det högsta antalet okända fäder 1890-1900. För 

undersökningsperioden 1890-1900 har istället flest oäkta barn kända fäder i Lösens socken. I 

mindre områden som Kristianopels socken och Lösens socken där invånarantalet är litet är 

människor mer beroende av varandra. Den ogifta moderns familj kan exempelvis vara bosatt på 

någon annans mark, om den ogifta modern avslöjar fadern kan detta påverka familjens 

levnadsförhållanden. Denna småby mentalitet kan resultera i en större andel okända fäder. 

 

I både Kristianopels socken och Lösens socken var majoriteten av fäderna okända. I Karlskrona 

stadsförsamling var majoriteten av fäderna okända under undersökningsperioderna 1861-1865 samt 

1890-1900. För att återknyta till min teoretiska utgångspunkt påvisar detta den könsdikotomi som 

länge präglat samhället. Väldigt få av mödrarna betecknades som okända i födelseboken. Detta 

oavsett titel och yrkesbeteckning. Dessutom fanns i flera fall tilläggsinformation om de ogifta 

okända mödrarna, detta är inte fallet med de okända fäderna. Barnamordsplakat 1778 kom framför 

allt för att minska barnamord vilket även skulle gynna kvinnor. Att få möjlighet att föda barn som 

okänd moder på okänd ort och därmed behålla sin sociala status. I realiteten blev männen de 

verkliga vinnarna av lagändringen. Risken att dömas till att betala underhållsstöd och bli straffad 

minskade radikalt. Skillnad ses även inom kvinnokollektivet där möjligheten att resa till okänd ort 

för att föda anonymt var tillgänglig för de mer välbärgade ogifta kvinnorna. Detta påvisar 

framförallt att livsvillkoren skiljde sig åt för olika individer men den faktorn som påverkade mest 

var kön, även om andra faktorer också har betydelse som socioekonomisk klass. Fäderna är okända 

bland samtliga samhällsklasser. 
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8. Avslutning 

I detta kapitel kan en didaktisk reflektion samt förslag på fortsatt forskning hittas. 

 

8.1 Didaktisk reflektion 

läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 föreskriver att ingen individ i 

skolan skall diskrimineras eller utsättas för kränkande behandling oavsett vilket kön, etnisk 

tillhörighet, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder, trosuppfattning, religion eller 

könsöverskridande identitet individen identifierar sig med.145 Rätt till att inte bli diskriminerad och 

människors lika värde är även föreskrivet i de mänskliga rättigheterna.146 För så sent som femtio år 

sedan gällde inte detta. Olika människor hade då olika värde, vilket även har varit fallet under större 

delen av den mänskliga historian. 

 

Argument finns i kursplanen för högstadiet för historia. En punkt ur det centrala innehållet är att 

elever skall få arbeta med hur historiska källor kan ge kunskap om hur olika epoker påverkar 

individers värderingar och livsvillkor.147 Detta kan påvisas genom kristendomens betydelse för 

människans värderingar. Att införa kristendomen i Sverige var en långdragen process, på samma 

sätt tog sekulariseringsprocessen där kristendomen kom att betraktas som en religion och 

trosuppfattning bland andra istället för den enda sanna trosuppfattningen lång tid att befästa. På 

samma sätt visar födelse- och dopböckerna, vilka är ett historiskt källmaterial, att 

mentalitetsförändringar är djupt inrotade i människans sinne. Detta kan illustreras genom att även 

om lönskaläge avkriminaliserade med 1864- års lag och att oäkta barn rättigheter blev bättre under 

1900-talet betecknades barn som utomäktenskapliga eller inomäktenskapliga minst till 1900-talet 

hälft.148 På samma sätt upphörde den enskilda kyrkoskriften år 1855, trots detta användes den 

enskilda kyrkoskriften till 1900-talet.  

 

Mentalitetsförändringar sker långsamt. Sverige idag är ett av världens mest jämställda länder, ändå 

får kvinnor lägre lön än sina manliga kollegor. Vi ska stäva efter att ha ett jämställt samhälle där alla 

individer skall ha samma rättigheter. Detta har inte varit fallet genom historien, genom att syna 

historien kan en förståelse ges för den långdragna process som jämställdhet för alla innebär. 

Likadan fungerar historien som en brytpunkt, vi skall inte tillbaka till ett samhälle där alla 

människor värderats olika utan skall blicka framåt mot det jämställda samhället. 

                                                 
145  Skolverket 2015 s.4. 
146  Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter [hämtad 2016-10-29]. 
147  Skolverket 2015 s.201. 
148  Födelseböckerna är belagda med 70 års sekretess, vilket innebär att tillgång endast finns till och med år 1945. Detta 
innebär att det inte är möjligt att se hur lång in i 1900-talet barn betecknas som utom- eller inomäktenskapliga. 
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Olika faktorer som kön, civilstånd samt socioekonomisk tillhörighet påverkade människans 

möjligheter och livsvillkor. Genom att studera ogifta mödrar får eleverna en inblick i hur livsvillkor 

ter sig för denna grupp samt för skillnader inom kvinnokollektivet. Kvinnor föder barn och genom 

historien har hon och barnet varit sammankopplade, kvinnan blir hyllad som en fruktsam varelse 

och respekterad vid födseln av ett inomäktenskapligt barn. En kvinna som födde ett 

utomäktenskapligt barn blev istället skambelagd. Genom att undersöka oäkta barn påvisas även 

skillnader mellan mäns och kvinnors livsvillkor, för mannen blev påverkan av ett oäkta barn liten. 

Den ogifta moderns sociala och ekonomiska status påverkades negativt. Dock i olika utsträckning 

beroende på den ogifta moderns socioekonomiska bakgrund.  

 

En annan intressant infallsvinkel som går att undersöka och påvisa genom oäkta barn och deras 

mödrar är olika institutioners vikt i människans vardag. Vid lönskaläge blev individen straffad av 

den kyrkliga institutionen med skamstraff samt låga bötesbelopp, av den profana makten med böter 

och den samhälleliga institutionen med social uteslutning. Den profana och kyrkliga makten 

samarbetade således för att få bukt med de utomäktenskapliga förbindelserna. 

 

Det är även ett bra exempel för att illustrera om det är de enskilda individerna (aktörer) eller 

institutioner, teknik och maktapparaten (strukturerna) som påverkar den historiska utvecklingen. I 

detta fall skulle det innebära om det är människornas ändrade tankar och medvetna handlingar som 

gör att fler utomäktenskapliga barn föds, vilket leder till förändrad lagstiftning. Eller är det 

institutionernas samt makten förändrade syn på utomäktenskapligt förbindelser som bidrar till 

mildare lagstiftning som resulterar i fler utomäktenskapliga barn. Eller är det ett ömsesidigt 

förhållande då aktörer och strukturer påverkar varandra. 

 

8.2 Förslag på fortsatt forskning 

Denna studie är en pusselbit till den redan etablerade forskningen om oäkta barn och dess mödrar. 

Ämnet är intressant för att få en inblick i kvinnors livsvillkor. Kvinnans möjligheter och tillvaro 

påverkades negativt av oäkta barn. En del forskning är gjord i ämnet men mycket är fortfarande 

outforskat. Det hade varit av intresse att göra en större studie av landsbygd och stad för att kartlägga 

skillnader och likheter mellan oäkta barn och de ogifta mödrarnas möjligheter och förändrade 

livsvillkor beroende på geografisk hemvist. Ett annat intressant spår att undersöka är de oäkta 

barnens fäder. Majoriteten av barnens fäder är betecknade som okända, studien skulle undersöka 

hur hög andel av de okända fäderna som kan identifieras. Det hade även varit intressant att 

undersöka hur hög andel av de ogifta mödrarna som senare gifter sig med fadern. Om man istället 

vill undersöka oäkta barn och deras villkor skulle en komparativ undersökning kunna göras för att 
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redogöra för hur stor del av de oäkta barnen som avled innan sin femårsdag. Dödligheten skulle 

kunna jämföra mellan oäkta barn respektive äkta barn samt mellan olika tidsperioder. 
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Bilagor 
Bilaga 1 – Folkmängd 

Kolumn ett visar året, kolumn två visar den totala befolkningsmängden. Kolumn tre visar hur stor 

andel av befolkningen som var män, kolumn fyra visar hur stor andel av befolkningen som var 

kvinnor. Kolumn fem visar hur stor andel av männen som var ogifta i absolut tal, kolumn sex visar 

hur stor andel av männen som var ogifta i relativ frekvens. Kolumn sju visar hur stor andel av 

kvinnorna som var ogifta i absolut tal, kolumn åtta visar hur stor del av kvinnorna som var ogifta i 

relativ frekvens. Den relativa frekvensen är avrundat till närmaste tiondel. Informationen till dessa 

tabeller kommer ifrån Sveriges officiella statistik: A) befolkningsstatistik för åren 1860149, 1870150, 

1880,151 1890,152 1900,153 1910,154 1920,155 1930156 och 1940.157 

 

Tabell 1: Lösens sockens folkmängd och befolkningssammansättning 

År Folkmängd Förändringsfaktor 
folkmängd 

Män absolut 
frekvens 

Män relativ 
frekvens 

Kvinnor absolut 
frekvens 

Kvinnor relativ 
frekvens 

1860 1613  758 47% 855 53% 

1870 1851 14,8% (+) 888 48% 963 52% 

1880 1999 8% (+)     

1890 2100 5,6 % (+) 1027 48,9% 1073 51,1% 

1900 1955 6,9% (-) 1002 51,3% 953 48,7% 

1910 1983 1,4% (+)     

1920 2194 11% (+)     

1930 2467 12,4% (+) 1251 50,7% 1216 49,3% 

1940 2748 11% (+) 1399 50,9% 1349 49,1% 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
149  Statistiska centralbyrån 1864 s.29f. 
150  Statistiska centralbyrån 1873 s.38f. 
151  Statistiska centralbyrån 1883 s.37. 
152  Statistiska centralbyrån 1895 s.19. 
153  Statistiska centralbyrån 1907 s.20f. 
154  Statistiska centralbyrån 1914 s.44f. 
155  Statistiska centralbyrån 1923 s.30. 
156  Statistiska centralbyrån 1935 s.42f. 
157  Statistiska centralbyrån 1942 s.35f. 
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Tabell 2: Kristianopels sockens folkmängd och befolkningssammansättning 

År Folkmängd Förändringsfaktor 
folkmängd 

Män absolut 
frekvens 

Män relativ 
frekvens 

Kvinnor absolut 
frekvens 

Kvinnor relativ 
frekvens 

1860 3444  1667 48,4% 1777 51,6% 

1870 3554 3,2% (+) 1736 48,8% 1818 51,2% 

1880 3502 1,5% (-)     

1890 3236 8,6% (-) 1569 48,5% 1667 51,5% 

1900 2929 9,5% (-) 1457 49,7% 1472 50,3% 

1910 2753 6% (-)     

1920 2798 1,6% (+)     

1930 2807 0,065% (+) 1420 50,6% 1387 49,4% 

1940 2632 6,2% (-) 1379 52,4% 1253 47,6% 
 

Tabell 3: Karlskrona stadsförsamlings folkmängd och befolkningssammansättning158 

År Folkmängd Förändringsfaktor 
folkmängd 

Män absolut 
frekvens 

Män relativ 
frekvens 

Kvinnor absolut 
frekvens 

Kvinnor relativ 
frekvens 

1860 6292  3031 48,2% 3261 51,8% 

1870 8300 32% (+) 3849 46,4% 4451 53,6% 

1880 12038 45% (+)     

1890 13197 9,6% (+) 6060 45,9% 7134 54,1% 

1900 15100 14,4% (+) 7028 46,5% 8072 53,5% 

1910 16323 8,1% (+)     

1920 16164 0,01% (-)     

1930 15163 6,2% (-) 7122 47% 8041 53% 

1940 17592 16% (+) 8198 46,6% 9394 53,4% 
 

                                                 
158  Karlskrona stad bestod av flera olika församlingar, Karlskrona stadsförsamling och kungliga 
amiralitetsförsamlingen. Tidigare fanns även Mosaiska församlingen. Detta innebär att Karlskrona stad har en större 
befolkning än vad som framkommer i denna tabell. 


