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1 Inledning 

Ett barn förändrar livet. Oavsett vem vi är, vart i världen vi befinner oss eller i vilken tid vi 

lever, ställer ett barn krav på omtanke och omvårdnad och förhoppningsvis uppfylls barnets 

behov. Idag finns familjekonstellationer i alla dess former och det är sällan någon som 

reagerar på om ett barn lever med sin mamma och pappa, hos samkönade föräldrar eller hos 

en ensam vårdnadshavare. I dag på 2000-talet är det till och med vanligt att vara 

ensamstående förälder och det ligger inte någon social eller kulturell skam i det, kvinnor och 

män utformar sina liv efter sina individuella behov.  

Ett intressant område att studera är ensamma mödrar i slutet av 1800-talet. Vilka var den 

ensamma moderns levnadsförutsättningar? Forskning visar att den ensamma modern till ett 

utomäktenskapligt barn var utsatt.
1
 Hon var bärare av den största ”skammen” som en 

utomäktenskaplig sexuell förbindelse kunde leda till. Hennes handling var ofta fördömd av 

kyrka och inte sällan även av allmänhet. Som en motsats till detta finns dock forskning som 

visar att många ensamma mödrar så småningom blev gifta, antingen med barnafadern eller 

med någon annan man, vilket återigen gjorde henne till en ärbar kvinna. 

Det finns gott om forskning att tillgå när det gäller utomäktenskaplighet som är undersökt ur 

ett historiskt perspektiv. Intressant är där emot att forskningen betraktar den ogifta modern ur 

olika perspektiv och hennes livsvillkor kan undersökas med en mängd olika metoder och 

material. Den här undersökningen kommer att tillföra en studie om den utomäktenskapliga 

moderns sociala och ekonomiska förutsättningar i Nora bergsförsamling och i Örebro stad 

under tidsperioden 1881-1886.  Undersökningen består av en kvantitativ sammanställning av 

fördelningen mellan gifta och ogifta mödrar, som sedan följs upp med en kvalitativ 

undersökning av sex slumpvist utvalda mödrar och deras sociala och ekonomiska 

levnadsförhållanden. Materialen som används är barnmorskedagböcker, folkräkningar och 

kyrkoböcker. 

  

                                                           
1
 Se exempelvis Frykman, Jonas (1993), Horan i boindesamhället och Brändström, Anders (1997), 

”Utomäktenskaplighet och sociala nätverk. Sundsvall 1800-1895”, i Ericsson, Tom & Guillemot, Agneta (red), 
Individ och struktur i historisk belysning, s. 3-30. 
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2 Befintlig forskning om utomäktenskaplighet  

Omkring sekelskiftet år 1700 var ungefär två barn på hundra utomäktenskapligt födda. 

Hundra år senare hade andelen utomäktenskapliga födslar ökat kraftigt och år 1850 var ett 

barn på tio utomäktenskaplig.
2
 Skillnaden i antalet utomäktenskapliga födslar var stor mellan 

stad och landsbygd. I städerna föddes ett högre antal utomäktenskapliga barn under 1800-

talet. Under tidsperioden 1816-1840 var i genomsnitt 5 procent av barnen på landsbygden 

utomäktenskapliga, mot hela 23 procent i städerna. 
3
  

I den här forskningsöversikten presenteras ett brett forskningsfält om utomäktenskapligt 

barnafödande. Undersökningarna utgår från olika material, metoder och perspektiv och dess 

slutsatser har både likheter och skillnader vad gäller vilka faktorer som av forskarna betraktas 

som betydelsefulla för den ensamma moderns levnadsförhållanden.  

2.1 Utomäktenskaplighet i städerna 

Historikern Iréne Artaeus har skrivit avhandlingen Kvinnorna som blev över. Ensamstående 

stadskvinnor under 1800-talets första hälft – fallet Västerås, där hon studerar ogifta kvinnor 

ur alla samhällsgrupper och deras möjligheter till försörjning under 1800-talets första hälft.
4
 I 

ett kapitel tittar hon på den ogifta modern och hennes ekonomiska förutsättningar med fokus 

på hennes möjligheter till försörjning, alltså arbete, samt hennes boendesituation. Hon tittar 

även på kvinnornas sociala bakgrund genom att undersöka deras fäders yrken.
5
 

Tillvägagångsättet som Arteus använder är tvärsnittsanalyser av vissa år, samt 

kohortundersökningar av olika kategorier kvinnor. Hon har använt ett omfattande material i 

form av mantalslängder och kyrkoböcker, samt protokoll från kammarrätten och fattigvården, 

konkurshandlingar och förmyndarräkningar.
 6

   

Artaeus hänvisar till ett antal olika teoretiska förklaringar till varför antalet utomäktenskapliga 

födslar ökade under 1800-taltet. Hon refererar till genusteorier som betonar strukturella 

förändringar i samhället och som lägger vikt vid maktrelationerna mellan män och kvinnor i 

form av makar, samt arbetsgivare och pigor. Det maskulina maktövertaget anses bland annat 

som en faktor bakom sexuellt utnyttjande och oönskade graviditeter. Ytterligare hänvisar 

Artaeus till historieforskaren Peter Laslett, vars teoretiska förklaring bygger på att kvinnorna 

                                                           
2
 Cronberg, Lindstedt, Marie (1997): Synd och skam. Ogifta mödrar på svensk landsbygd 1680-1880, s 43 

3
 Cronberg (1997), s. 43ff 

4
 Artaeus, Iréne (1992), Kvinnorna som blev över. Ensamstående stadskvinnor under 1800-talets första hälft – 

fallet Västerås, s. 11, 17. 
5
 Artaeus (1992) s. 125ff 

6
 Artaeus (1992), s. 19f 
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som födde utomäktenskapliga barn tillhörde en subkultur som han kallar ”the bastard prone 

sub-society”. I dessa sub-grupper var kvinnorna ofta förenade genom inbördes släktskap och 

de flesta var mödrar åt en eller flera utomäktenskapliga barn. Laslett menar att de som själva 

fötts inom denna grupp ofta själva födde utomäktenskapliga barn. Artaeus har dock inte 

kunnat verifiera denna teori då hon inte ser något samband mellan kvinnorna i hennes 

undersökning och att de härstammade från sådana förhållanden.
7
 Andra teorier som Artaeus 

lyfter som som är aktuella inom studier av utomäktenskaplig sexualitet betonar 

industrialiseringen, äktenskapets funktion inom olika sociala grupper samt avsaknaden av 

religiös övertygelse och kyrkans minskande makt.
8
  

I städerna rådde ett stort kvinnoöverskott i jämförelse med antalet män, varefter många 

kvinnor var ogifta och enligt Artaeus föddes fem gånger så många barn i städerna, i 

jämförelse med landsbygden. Hon förklarar detta med att flickorna som flyttade till städerna, 

för att ta tjänst som pigor, lämnade den kontroll som familjerna och främst fäderna hade över 

dem i hemmet. Flickorna kan därför ha blivit friare i sitt levnadssätt vilket ledde till ökat antal 

utomäktenskapliga förbindelser.
9
 I motsättning till detta menar Artaeus samtidigt att en 

utomäktenskaplig graviditet var något mycket skamligt som kvinnor inte utsatte sig för om det 

inte förelåg ett löfte om äktenskap. Hon menar att det bör ha varit allmänt känt i samhället att 

det medförde svårigheter för en kvinna att klara försörjningen av både sig själv och ett barn 

ensam.
10

  

Artaeus finner löfte om äktenskap som en central bakomliggande orsak till att kvinnor blev 

gravida. Hennes forskning visar att många giftermål infriades efter barnets födsel, men också 

att det inte var helt ovanligt att mannen bröt löftet. Anledningen varför löften om äktenskap 

inte infriades berodde enligt Artaeus på att det saknades en social kontroll över männen. 

Eftersom männen i städerna inte befann sig under husbondeväldet på landsbygden var han fri 

att lämna staden som han själv önskade. Avsaknaden av denna kontroll gjorde det enkelt att 

bryta ett löfte om äktenskap. Sannolikt fanns ingen annan man vid kvinnans sida som var 

villig att föra hennes talan mot barnafadern i ett sådant moraliskt känsligt mål som 

utomäktenskaplig barn.
11

 Vad gäller sexuellt tvång menar Artaeus att det inte bör underskattas 

som orsak till att pigor blev gravida. Sexuellt utnyttjande var straffbart, men 

                                                           
7
 Artaeus (1992), s. 119f 

8
 Artaeus (1992), s. 120 

9
 Artaeus, (1992), s. 126 

10
 Artaeus, (1992), s. 131 

11
 Artaeus, (1992), s. 131, 134 
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tjänstehjonslagstiftningen var utformad på ett sätt som fastslog ovillkorlig lydnad från 

tjänstehjonets sida. Pigans ord stod därför mot arbetsgivarens, hans sons eller någon annan 

mans.
12

 Ännu idag har kvinnor svårt att bli trodda i våldtäktsmål och männens möjligheter att 

komma undan sexuellt utnyttjande är tyvärr lika stort, när ord står mot ord. En stor likhet 

föreligger dessvärre när det gäller sexuellt utnyttjande på 1800-talet och idag.  

Sammanfattningsvis lägger Artaeus stor vikt vid kvinnans underlägsna position gentemot 

mannen. Hon ser sexuellt tvång och omyndighet som bidragande faktorer till kvinnans 

underlägsna ställning. Hon lyfter också avsaknaden av social kontroll över männen som en 

faktor till att kvinnor lämnades. Ytterligare förklarar hon skillnaden i antalet 

utomäktenskapliga födslar i städerna kontra på landsbygden med det då rådande 

kvinnoöverskottet i städerna, som var en följd av inflyttning från landsbygden.
13

  

2.2 Den utomäktenskapliga horan 

I avhandlingen Horan i bondesamhället behandlar etnologen Jonas Frykman 

utomäktenskaplig fruktsamhet och social kontroll på den svenska landsbygden under 1800-

talet. Frykman är intresserad av de moraliska och sociala konsekvenser som 

utomäktenskapligt barnafödande ofta försatte modern och barnet i. Traditionsuppteckningar är 

hans huvudsakliga källmaterial vilka bygger på intervjuer där sagesmannen har försökt att 

återberätta något som inträffat en tid tillbaka.
14

 Ett sådant material kräver en kritisk läsning 

eftersom det kan förekomma modifikation i berättelserna. Det tidsmässiga avståndet mellan 

en specifik händelse och en källas uppkomst varierar i omfång, det är högst troligt att detta 

kan ha påverkat äktheten i berättelserna på grund av oförmåga att minnas detaljer. Frykman 

väljer att fokusera vid strukturen i källan och huruvida den går att förankra i tidstypiska 

samhällsdrag.
15

Frykmans undersökning är intressant eftersom det är den enda som speglar 

folkliga föreställningar om utomäktenskaplig sexualitet. 

I bondesamhället fanns idéer att mödrar till utomäktenskapliga barn spred barnsjukdomar, 

mödrarna fick inte klä sig hur de ville, jobbalternativen minskade och det förelåg kyrkliga 

straff. Dessa moraliska och sociala straff syftade till att belysa de sexuella normer som var 

rådande under den här tiden.
16

 Den ogifta modern uteslöts ofta från umgänge med sina vänner 

                                                           
12

 Artaeus (1992), s. 130f 
13

 Artaeus (1992) s. 116-135 
14

 Frykman (1993), s. 19 
15

 Frykman (1993), s 19f 
16

 Frykman, (1993), s. 227 
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och kallades för skällsord.
17

 I kontrast till detta har Frykman även funnit att det fanns manliga 

talesätt som tyder på att det låg viss status i att förföra en kvinna utanför äktenskapet.
18

  

Frykmans undersökning visar att kvinnor som arbetade som pigor oftast avskedades vid 

utomäktenskaplig graviditet. Ofta på grund att hon ansågs dra skam över huset hon tjänade.
19

 

Han menar dock att ogifta mödrars arbetsutsikter förbättrades något under 1800-talet då 

behovet av tjänstefolk ökade. Dessa mödrar fick ibland förtur när det gällde vissa arbeten som 

ansågs mer förnedrande och smutsigare.
20

 

Vad gäller tiden efter förlossningen var det inte ovanligt att kvinnans föräldrar, om de var i 

livet, tog hand om barnet medans kvinnan for till annan socken för att ta tjänst som piga. 

Dock visar det material Frykman undersökt att även kvinnans föräldrar riskerade att få 

skamstämpel över sig, vilket resulterade i att många föräldrar tog avstånd från kvinnan och 

barnet. Pigor som inte hade någonstans att ta vägen fördes ibland till fattigstugan där hon 

förlöste sitt barn. I vissa fall lämnade hon barnet till fattigvården som sedan placerade det i 

något annat hem. 
21

 

Sammantaget visar Frykmans undersökning att kvinnan straffades socialt för sin 

utomäktenskapliga förbindelse. Hans framställning av den ogifta barnaföderskan framstår 

som betydligt mer skamsen och utsatt än andra forskares skildringar, vilket skulle kunna vara 

en påföljd av en viss tänkbar modifikation i berättelserna. Han understryker att kvinnan var 

utsatt för ett strukturellt förtryck där samhället fungerade på männens villkor. Kvinnans 

möjligheter till försörjning finner Frykman i att hennes familj tog emot henne och barnet, att 

en befintlig arbetsgivare tillät henne att arbeta kvar eller att hon flyttade någonstans där ingen 

kände till hennes ”synd”.
 22

   

2.3 Utomäktenskaplighet och spädbarnsdödlighet 

I studien Utomäktenskaplighet och sociala nätverk. Sundsvall 1800-1895 studerar demografen 

Anders Brändström kvinnor som fött utomäktenskapliga barn med fokus på 

spädbarnsdödlighet. Brändström menar att tidigare forskning med fokus på 

spädbarnsdödlighet har lagt vikt vid barnet som utgångspunkt, han väljer istället en metod där 

han tittar på kvinnan och hennes levnadsförhållanden för att således kartlägga 

                                                           
17

 Frykman (1993), s. 169f 
18

 Frykman (1993), s. 173ff 
19

 Frykman (1993), s. 160 
20

 Frykman (1993), s. 165 
21

 Frykman (1993), s. 167f 
22

 Frykman (1993), s. 188f 
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omständigheterna kring spädbarnsdödlighet. Hans undersökning är relevant för det här 

forskningsläget eftersom han intresserar sig för de ogifta mödrarnas situation och 

omständigheter i samhället. Brändström använder ett perspektiv som bygger på att kvinnans 

sociala nätverk, det vill säga familj och släkt, torde ha betydelse för hennes möjligheter att ta 

hand om sitt barn. 
23

 

Brändström följer kvinnor tillhörande sexton församlingar omkring Sundsvall. Samtliga 

kvinnor som någon gång fött ett utomäktenskapligt barn följs via kyrkoböcker fram till att de 

fyllt 50 år. För att få en uppfattning av skillnaderna i levnadsvillkor mellan dessa kvinnor och 

”vanliga” kvinnor använder han en kontrollgrupp som består av samma antal kvinnor, i 

samma församlingar och i samma åldrar, samt samma socialgrupper. Varje kvinna får således 

en ”tvilling” att jämföras med.  

Brändströms undersökning visar att majoriteten av kvinnorna i Sundsvall bara fick ett 

utomäktenskapligt barn, och att de flesta gifte sig relativt omgående därefter. Dock visar 

undersökningen även att spädbarnsdödligheten bland utomäktenskapliga barn var 70-80 

procent vanligare än bland inomäktenskapliga barn. Anledningen till detta lägger Brändström 

i kvinnans utsatthet, hennes fattigdom och arbetsförhållanden. 
24

 

Den slutsats som Brändström finner är att bilden av den ogifta modern är svår att avteckna. 

Han menar att hon i många fall var mycket utsatt, men också att vissa klarade sig relativt bra. 

Han anser inte att kvinnornas bakgrund kan förklaras med att de befinner sig inom en specifik 

landsbygdskultur, ett traditionellt bondesamhälle eller modernisering. Han vill således inte 

mena att skillnaden mellan städer och landsbygd torde vara särskilt stor, utan att kvinnan och 

barnets öde snarare handlade om ifall hennes släkt och vänner accepterade henne och barnet 

eller om hon kanske till och med blev gift inom en snar framtid efter födseln.
25

 

2.4 Utomäktenskaplighet i Örebro län 

I studien Den utomäktenskapliga fruktsamhetens lokala variationer. En fallstudie från Örebro 

län studerar historikern Hans Norman utomäktenskaplighet och dess variation inom Örebro 

län. Under tidsperioden 1851-1880 varierade andelen utomäktenskapliga födslar mellan 5,4-

14,4 procent av antalet födda barn. Medeltalet för landsbygden var under dessa år 9,8 procent 

och för städerna 21,5 procent. Centralorten Örebro stad stod för det högsta värdet på 23,5 

                                                           
23

 Brändström, Anders (1997), ”Utomäktenskaplighet och sociala nätverk. Sundsvall 1800-1895”, i Ericsson, 
Tom & Guillemot, Agneta (red), Individ och struktur i historisk belysning, s. 3-30. 
24

 Brändström (1997), s. 17f 
25

 Brändström (1997), s. 27f.  
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procent. Normas grundläggande frågeställning är vilka som var orsakerna bakom den stora 

lokala variationen i utomäktenskaplig fruktsamhet.
26

 

Norman avgränsar sin undersökning till att fokusera vid skillnaden mellan 

utomäktenskaplighet på landsbygden och i bergslagsbygden. Han tittar på Kumla som var en 

utpräglad jordbrukssocken och Karlskoga där jordbruk och bergshantering drevs sida vid sida. 

Antalet utomäktenskapligt födda i Karlskoga var betydligt högre än i Kumla. Strax efter 1850 

var andelen utomäktenskapligt födda i Karlskoga hela 13,5 procent mot Kumlas 4 procent. 

Vid sekelskiftet har antalet stigit i båda områdena till 14,5 respektive 10 procent.
27

 Norman 

tittar på samtliga födslar som registrerats i de valda områdena för att ställa det i relation till 

antalet utomäktenskapligt födda. Därefter gör han två tvärsnitt då han via husförhörslängder 

studerar de utomäktenskapliga barnaföderskornas sociala härkomst, det vill säga hennes 

föräldrars sociala bakgrund då kvinnan var omkring 15 år gammal. Normans undersökning 

omfattar ett 50-tal kvinnor.
28

 Norman intresserar sig alltså i huvudsak för kvinnans sociala 

bakgrund. 

Normans undersökning visar att det inom de högsta socialgrupperna inte fanns någon illegitim 

fruktsamhet registrerad. I dem hösta grupperna finns döttrar till storföretagare/godsägare, 

högre tjänstemän/akademiker, småföretagare inom industri och handel/hantverkare med 

mästartitel och lägre tjänstemän/affärsanställda/arbetsledare.
29

 I grupperna självägande 

bönder, hantverkare utan mästeri, okvalificerade arbetare inom industri och stadsnäring samt 

jordbruksarbetare förekommer varierande antal ogifta barnaföderskor. Största andelen ogifta 

barnaföderskor härstammade från jordbruksarbetare. Norman finner således slutsatsen att 

största andelen ogifta mödrar hade en social bakgrund i de lägsta skikten i samhället. Han 

tillägger dock även att eventuella oönskade barnafödslar i dem högre samhällsgrupperna 

förmodligen doldes, vilket betyder att det med största sannolikhet föddes oäkta barn även där. 

30
 

Av de kvinnorna som födde utomäktenskapliga barn år 1820 var majoriteten 25-29 år gamla. 

Med tiden skedde en åldersförskjutning och år 1880 var majoriteten av kvinnorna 20-24 år 

gamla. Norman menar att åldersförskjutningen visar på en normförändring som ledde till 

                                                           
26

 Norman, Hans (1977), ”Den utomäktenskapliga fruktsamhetens lokala variationer. En fallstudie från Örebro 
län”, Tedebrand, Lars-Göran (red), Historieforskningen på nya vägar, s. 171ff 
27

 Norman (1977), s. 174 
28

 Norman (1977), s 174 
29

 Norman (1977), s. 179, 178. 
30

 Norman (1977), s. 179 
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större andel utomäktenskapliga förbindelser i tidigare åldrar.
31

 En av anledningarna till 

normförändringarna i samhället finner Norman i att inflyttning av nya människor ökade. 

Inflyttningslängder från Karlskoga och Kumla visar att Karlskoga hade ett större antal 

inflyttningar som från avlägsna områden, medan inflyttningen till Kumla istället kom från 

närliggande socknar. De nya invånarna bidrog med nya värderingar och livsmönster.
32

 

Normans slutsatser är att det fanns stora lokala variationer vad gäller utomäktenskaplighet i 

Örebro län. Han har funnit att faktorer som könsproportion, åldersfördelning och 

giftermålsmönster ej kan anges som förklaringar till detta. Han har där emot kunnat påvisa ett 

svagt samband mellan frikyrkoanslutna och låg utomäktenskaplighet, då han har kunnat se en 

koppling mellan en hög frireligiös anslutning i Kumla-Hallsbergsområdet, där andelen 

frikyrkligt anslutna var drygt tio procent samtidigt som andelen utomäktenskapliga födslar var 

lågt. Vidare lägger han betydelse vid den sociala strukturen och fastslår att antalet 

utomäktenskapliga födslar var högst inom de lägre samhällsgrupperna.
 33

  

Norman menar avslutningsvis att det är svårt att precist peka på faktorerna bakom den ökande 

utomäktenskapligheten under 1900-talet eftersom det var en brytpunkt mellan det äldre 

traditionella samhället och det moderna. Han menar att ett samhälle i förändring inte har djupa 

etablerade regler för individernas levnadssätt, utan ger en större frihet att leva efter egna 

önskningar. Att utomäktenskapligheten var mer utbredd i vissa områden förklarar Norman 

med att moderniseringsprocessen gick i olika fart i olika delar av landet.
34

 

2.3 Sammanfattning och problemformulering  

I ovanstående forskningsläge presenteras ett antal undersökningar som samtliga berör kvinnor 

och utomäktenskapligt barnafödande. Det som skiljer undersökningarna från varandra är att 

de utgår från olika perspektiv och material, vilket också tyder på att utomäktenskaplighet är 

ett brett ämne som kan undersökas från många olika perspektiv. Artaeus som utgår från en 

patriarkal struktur lägger stor vikt vid kvinnans underlägsenhet gentemot mannen och hon vill 

förstå problematiken med utomäktenskaplighet som ett strukturellt problem.
35

 I kontrast till 

detta menar Brändström att kvinnans utsatthet inte går att finna i varken kulturella - eller 
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traditionella tendenser. Han menar att kvinnornas situationer bör betraktas utifrån hennes 

individuella förhållanden och sociala situation.
 36

 

Normans undersökning söker svar på vilka som är de bakomliggande orsakerna till de lokala 

variationerna i antalet utomäktenskapliga födslar. Han lägger stor vikt vid att kartlägga 

kvinnornas sociala härkomst och menar att majoriteten av kvinnorna kom från de lägre 

samhällsklasserna. Vidare kan Norman inte verifiera teorier om att könsproportion, 

åldersfördelning och giftermålsmönster har betydelse för andelen utomäktenskapligt födda 

barn. Vad gäller just könsproportion och giftermålsmönster står Normans undersökning i 

kontrast till Artaeus som menar att städernas andel utomäktenskapligt födda barn var högre 

delvis på grund av kvinnoöverskott och att en stor andel kvinnor var ogifta.
37

  

Forskningen är till viss del överens om att den utomäktenskapliga barnaföderskan hade en 

utsatt position i samhället och den mörkaste bilden målar Frykman upp med utgångspunkt i 

traditionsteckningar. Hans undersökning är intressant eftersom den speglar den folkliga bilden 

av utomäktenskaplighet, men hans forskning ställer krav på källkritisk läsning.
38

 Att Frykman 

dessutom är etnolog påverkar hans avhandling till att fokusera vid kulturella problemområden 

snarare än rent historiska.  

Sammanfattningsvis visar den befintliga forskningen att ogifta mödrar var socialt och 

ekonomiskt utsatta. Det finns forskare som önskar placera dessa kvinnor inom en egen sub-

kultur, medans annan forskning menar att många av de ogifta barnaföderskorna senare gifte 

sig. Enligt min uppfattning fokuserar många forskare på bakomliggande orsaker till att de 

utomäktenskapliga förbindelserna ökade under 1800-talet. Vad den här undersökningen 

ämnar tillföra är en undersökning av den ogifta modern levnadsförhållanden efter att hon fött 

barn. Problemområdet för undersökningen är vilka sociala och ekonomiska förutsättningar 

hon levde under och vilka vägar kvinnornas liv tog efter barnafödelsen.  
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3 Syfte och frågeställning  

Den här undersökningen består av två undersökningsdelar. Del ett är av en kvantitativ 

undersökning av utomäktenskapligheten i Nora Bergsförsamling och Örebro stad. 

Undersökningsdelen syftar till att lyfta och belysa förekomsten av utomäktenskaplig 

fruktsamhet i de undersökta områdena under tidsperioden 1881-1886.  

I undersökningsdel två följs 6 ogifta mödrar med syfte att kartlägga deras levnadsförhållanden 

efter barnets födsel. Kvinnornas levnadsförhållanden avser deras sociala och ekonomiska 

förutsättningar. 

1. Hur såg den kvantitativa fördelningen av utomäktenskaplig fruktsamhet ut i Nora 

bergsförsamling samt Örebro stad under tidsperioden 1881-1886? 

2. Vilka sociala och ekonomiska förutsättningar hade kvinnorna enligt 

barnmorskedagböckerna och kyrkoböckerna?  

3. Förekommer det några mönster med avseende på de undersökta kvinnornas 

levnadssituationer? 

3.1  Begreppen sociala och ekonomiska förutsättningar  

I den kvalitativa delen av den här undersökningen följs 6 ogifta barnaföderskors livsvillkor 

med avseende att undersöka deras sociala och ekonomiska förutsättningar. Här följer en 

presentation av vad jag avser med begreppen sociala och ekonomiska förutsättningar. 

Hans Norman undersöker ogifta barnaföderskors sociala bakgrund genom att kartlägga 

fädernas yrken
39

. Min kvalitativa undersökning utreder kvinnornas levnadsförhållanden efter 

barnets födelse, men för att förstå deras sociala villkor är det intressant att även lyfta fram 

vilken social bakgrund de härstammar från. För att göra det har jag använt Normans 

socialgrupps indelning där jag har tittat på fädernas yrken.  

Normans indelning i socialgrupper består av följande 8 grupperingar: 

1. Storföretagare, godsägare 

2. Högre tjänstemän, akademiker 

3. Småföretagare inom industri och handel, hantverkare med mästertitel 

4. Lägre tjänstemän, affärsanställda, arbetsledare 

5. Bönder, brukare, arrendatorer 

6. Hantverkare utan mästartitel, kvalificerade yrkesarbetare  

                                                           
39

 Norman (1977), s. 178 



14 
 

7. Okvalificerade arbetare inom industri och stadsnäring 

8. Jordbruksarbetare
40

 

Vidare är jag intresserad av att titta på kvinnornas sociala förutsättningar efter barnets födelse. 

Med sociala situation avser jag följande: 

1. Boendesituation 

2. Familjesituation 

3. Förflyttningsmönster 

4. Civilstatus  

Begreppet ekonomiska förutsättningar syftar på kvinnans försörjningsmöjligheter, vilka i flera 

avseenden är beroende av hennes sociala situation. Med ekonomiska förutsättningar avser jag 

följande: 

1. Arbete  

2. Civilstatus  

Sammanfattningsvis innefattar begreppen sociala och ekonomiska förutsättningar social 

bakgrund, boendesituation, civilstatus, förflyttningsmönster, giftermål och arbetssituation. I 

den här kategoriseringen har jag valt att särskilja sociala och ekonomiska förutsättningar från 

varandra för att ge en tydlig framställning, men jag anser att flera av punkterna är beroende av 

varandra och är därför svåra att särskilja i själva undersökningen.  

                                                           
40
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4 Teoretiska utgångspunkter 

Avsikten med den här undersökningen är att undersöka en viss grupp kvinnor, nämligen den 

ogifta modern, och hennes levnadsförutsättningar under tidsperioden 1881-1886. Artaeus 

menar att kvinnor genom historien har levt under andra förutsättningar än män, främst med 

avseende på att kvinnors sociala och juridiska förutsättningar ofta har styrts av män.
41

 Bland 

annat kvinnans omyndighet och mannens förmyndarroll vittnar om en patriarkal struktur där 

männen haft ett sorts maktövertag över kvinnor. Grundbultarna i det patriarkala systemet 

återfinns på olika samhällsnivåer, där exempelvis lagstiftaren liksom den individuella mannen 

bidrog till att upprätthålla en patriarkal struktur.  

I sin teoretiska beskrivning refererar Artaeus bland andra till Yvonne Hirdman. Hirdmans 

könsstruktur bygger på två principer; isärhållandet av manligt och kvinnligt, samt att 

samhället består av en hierarkisk ordning där mannen utgör en norm för vad som är normalt.
42

 

Hirdmans genuskontrakt är ett osynligt kontrakt mellan mannen och kvinnan, både på det 

individuella och på det sociala planet. Genuskontraktet anger hur män och kvinnor ska 

förhålla sig till varandra och vad som är manligt- respektive kvinnligt kodat. Inom detta faller 

regler om hur könen ska klä sig, uttrycka sig språkligt, hur arbetsfördelningen förväntas vara 

och hur rollerna ser ut mellan könen när det gäller kärlek och samliv. Hirdman understryker 

att kontraktet är ömsesidigt och att även kvinnor bidrar till att upprätthålla de.
 43

 

Genussystemet innefattas även av maktstrategier där kvinnors frihet begränsats av männen 

eftersom männens frihet i högre utsträckning har uppmuntrats och expanderats. Hirdman 

exemplifierar detta med just barnafödandet som på så många olika vis binder kvinnor till sina 

barn, både fysiskt och psykiskt.
44

   

För den här undersökningsperioden, 1881-1886, är det relevant att tala om ett samhälle med 

en rådande patriarkal ordning. Samhället var vid tidsperioden organiserat kring en 

könsdikotomi där ansvarsområden och sysslor var manligt eller kvinnligt kodade.
 45

  All 

tidigare forskning pekar på att barnafödande och omhändertagande av barn var kvinnans 

ansvarsområde, varpå just den kvinnliga könsrollen i det avseendet var ganska självklar.  
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Teorin om genuskontraktet kommer att användas för att tolka och förstå undersökningens 

resultat. 

5 Metod, källmaterial och avgränsning  

5.1 Den kvantitativa undersökningsdelen 

Undersökningens första del är en kvantitativ kartläggning av mödrar i Nora bergsförsamling 

och Örebro stad. Nora Bergsförsamling avser Nora stad, Viker och Järnboås men kommer här 

efter att benämnas som Nora bergsförsamling eller Nora. Jag har använt 

barnmorskedagböcker för att kartlägga andelen äkta och oäkta födslar. 

Barnmorskedagböckerna är förlossningsjournaler som barnmorskorna förde på uppdrag av 

medicinalstyrelsen. Den information som jag har använt mig av i barnmorskedagböckerna är 

informationen om kvinnans namn, ålder, boendeort och civilstatus.  

Den kvantitativa undersökningen redovisas genom diagram som anger kvinnornas civilstatus. 

För de ogifta kvinnorna redovisas även ålder. Jag har inte tagit någon hänsyn till hur många 

barn kvinnorna hade eller inte hade sedan tidigare i den här undersökningsdelen.  

Kartläggningen syftar till att ställa grupperna gifta/ogifta kvinnor i relation till varandra och 

att lyfta den procentuella fördelningen mellan dem. 

Eftersom undersökningen behandlar slutet av 1800-talet har min geografiska avgränsning 

påverkats av tillgången av barnmorskedagböcker för tidsperioden. Nora bergsförsamling är en 

av de församlingarna i Örebro län som har de äldsta bevarade barnmorskedagböckerna. Valet 

att även undersöka utomäktenskapligheten i Örebro stad grundar sig i att tidigare forskning 

visar att utomäktenskapligheten var högre i de större städerna.
46

  

5.2 Den kvalitativa undersökningen  

Del två består av en kvalitativ fallstudie där sex av de ogifta mödrarnas liv följs via 

folkräkningar och kyrkoböcker. I mitt urval av kvinnor har jag avgränsat mig till att följa 

förstagångsföderskor. Kritik har riktats mot fallstudiemetoden i det avseendet att ett eller 

några exempel inte kan representera verkligheten.
47

 Min avsikt är inte att dra några generella 

slutsatser utifrån min kvalitativa undersökning, utan istället att visa eventuella mönster mellan 

de sex kvinnorna som figurerar i min undersökning samt att ställa det i relation till tidigare 

forskning och teorier om kön.  
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Det material som jag har använt i min kvalitativa studie är folkräkningar för åren 1880, 1890, 

1900 och 1910. Jag har använt folkräkningarna som nedslagspunkter och utifrån 

informationen som framkommer i dem har jag sökt vidare information i kyrkoböcker.  

De kvinnor som presenteras i min kvalitativa undersökning är inte alltid samma kvinnor som 

återfinns i barnmorskedagböckerna, men det är kvinnor som har fött barn i en församling i 

Örebro stad eller i Nora bergsförsamling under den angivna tidsperioden. Det är främst 

kvinnorna i Örebro stad som jag har haft svårt att hitta i kyrkoböckerna eftersom Örebro stads 

barnmorskeböcker inte var indelade per församling. Jag har därför inte vetat vilken församling 

kvinnorna från Örebro stad tillhörde. Jag har därför utgått från en central församling i Örebro 

stad, Nikolai kyrkan, och sedan slumpvist följa kvinnor som angetts som oäkta 

barnaföderskor i födelse- och dopboken.  

5.3 Material och källkritik  
Barnmorskedagböcker  

Att använda barnmorskedagböcker som material för min kvantitativa studie har gett mig 

underlag för att dra slutsatser om fördelningen mellan gifta och ogifta barnaföderskor. Dock 

finns ett antal aspekter att ta hänsyn till som påverkar det kvantitativa resultatet. För det första 

utgår jag från att det finns ett mörkertal av kvinnor som födde barn utan någon barnmorska 

närvarande. Ett rimligt antagande är att det kan handla om kvinnor från både överklassen och 

underklassen där det av olika anledningar fanns ett behov av att undangömma att ett barn hade 

fötts. Ytterligare en svårighet som jag mött i mitt arbete med barnmorskeböckerna är att alla 

barnmorskor inte har daterat förlossningarna, vilket gör att jag inte alltid har kunnat bedöma 

vilka förlossningar i barnmorskeboken som faller inom min undersökta tidsperiod. På grund 

av detta har jag avvarat en barnmorskedagbok från Nora Bergsförsamling eftersom dateringar 

av vilka förlossningar som ägde rum vilket år inte framgick.  

Ännu en svårighet vad gäller tillgången av barnmorskedagböcker är att dem tidigaste 

böckerna för Örebro stad är från år 1882. Detta medför att jag inte har kunnat undersöka året 

1881, vilket faller inom min tidsmässiga avgränsning. Eftersom undersökningen inte består av 

en konkret jämförelse mellan Nora och Örebro har jag ändå valt att låta den tidsmässiga 

avgränsningen vara 1881-1886. 
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Kyrkoböcker  

Jag har använt SVAR digitala forskarsalen i mitt arbete med kyrkoböcker. I SVARS 

förteckningar finns omkring 87 miljoner bilder.
48

 Ett problem med att arbeta med digitaliserat 

material är att fotograferingen av materialet ibland kan vara dålig, vilket gör materialet 

svårare att läsa. Ett annat problem är att bildföljden kan variera mellan olika arkivdatabaser, 

vilket kan göra det svårare att i efterhand söka upp en källa i ett annat digitalt register.  

I mitt arbete med kyrkoböcker har jag även mött vissa svårigheter vad gäller namngivelse av 

kvinnorna i prästernas och barnmorskornas anteckningar. Enligt riksarkivets instruktioner för 

släktforskning fanns olika namnformer för samma namn. En person kunde födas som Johan, 

gifta sig som Johannes och avlida som Jan.
49

 Min undersökning tyder på att prästerna och 

barnmorskorna inte heller skilde på vissa efternamn, som till exempel med fallet Karlsdotter/ 

Carlsson. Ur ett källkritiskt perspektiv vill jag lyfta detta eftersom det är min tolkning av 

materialet att en kvinna som förekommer i min kvalitativa undersökning förekommer med 

dessa två olika efternamn och att skillnaden beror på prästens och barnmorskans tolkning av 

namnet.   

Folkräkningar 

I min undersökning av kvinnornas sociala och ekonomiska förhållanden har jag använt 

folkräkningar som nedslagspunkter. Folkräkningar är sammanställningar av samtliga personer 

som stod skrivna i Sverige vid olika årtionden och de ger uppgifter om ett hushålls 

uppbyggnad och personerna som fanns i hushållet. Informationen som framgår är bland annat 

för- och efternamn, födelseår, hemort, familjeställning, födelseförsamling/ort, födelseland, 

kön, civilstånd, yrke, och titel.  

I min avgränsning har jag angett att jag använder folkräkningar för åren 1880, 1890, 1900 och 

1910 som nedslagspunkter. Jag har inte kunnat göra alla nedslag för samtliga kvinnor med 

anledning av att de inte förekommer i alla folkräkningar.  
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7 Bakgrund   

Alla sekelskiften kan, på olika vis, betraktas som historiska brytpunkter. I det här 

bakgrundsavsnittet följer en kort redogörelse för de viktigaste förändringarna som skedde 

under 1800-talet och som omvandlade samhället från ett äldre och traditionellt samhälle till 

det moderna samhället. Vidare ges en kort presentation av civilståndsfördelningen och 

äktenskapets betydelse. Efter den mer allmänna bakgrundsbeskrivningen följer en 

presentation av Nora och Örebro stad. Presentationerna av syftar till att ge läsaren en 

bakgrundsbeskrivning av platserna där kvinnorna som undersökningen undersöker levde sina 

liv.      

7.1 Det moderna samhällets framväxt  

Tidigt under sekelskiftet till 1800-talet började det moderna samhället att växa fram. Det 

innebar att det äldre samhällets normer prövades mot nya uppfattningar och idéer, bland annat 

om människors levnadssätt. Enlig Ulrika Lagerlöf Nilsson och Henric Bagerius var det 

befolkningsökningen och den tilltagande industrialiseringen som var förutsättningarna bakom 

det moderna samhällets framväxt.
50

 Ytterligare utmärkande för 1800-talets förändringsprocess 

var liberalismens framväxt som kom att påverka individens handlingsutrymme och rättigheter. 

Den största och mest påtagliga politiska förändringen var att ståndsriksdagen år 1866 ersattes 

av en tvåkammarriksdag. Liberalerna, som representerades av den nya svenska medelklassen, 

vann ett stort politiskt inflytande över den konservativa gruppen. I slutet av 1800-talet 

bildades socialdemokratiska arbetarpartiet som drev krav på en socialistisk samhällsordning 

där fokus var mer riktat åt gemenskap än individualisering.
51

 Sista hälften av 1800-talet 

benämns som folkrörelsernas tid och folkrörelserna, bland annat kvinnorörelsen, var en viktig 

faktor bakom införandet av den allmänna rösträtten år 1921. Fram till att kvinnorna fick 

rösträtt var den ogifta kvinnan under förmyndarskap av sin man, först i samband med allmän 

och lika rösträtt förklarades de gifta kvinnan myndig.
52

 

7.2 Civilståndsfördelning och äktenskapets betydelse under 1800-talet  

Giftermålet har genom historien ofta kopplats till makt och resurser. Ett giftermål användes 

inte sällan för att skapa nya släktskap med syfte att bevara den ekonomiska makten, eller till 
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och med stärka den. Äktenskapet betraktades således som ett sätt att skapa nätverk. Ogifta 

kvinnor och änkor tillhörde den fattigaste samhällsgruppen.
53

  

Stan Carlsson har forskat om ogifta kvinnor i det svenska ståndssamhället och hans forskning 

visar att giftermålsstatistiken skiljer sig mellan 1700 och 1800-talet. På 1700-talet var 

giftermålsfrekvensen bland kvinnor hög. Endast 11-13 procent av kvinnorna i åldrarna 40-49 

år var ogifta och sammanlagt mindre än 10 procent av 1700-talets kvinnor förblev ogifta. Till 

denna minoritet hörde med hög sannolikhet kvinnor med fysiska eller mentala handikapp och 

som med anledning av det stod utanför giftermålsmarknaden. Att döma av dessa låga siffror 

var inte försörjningen av ogifta kvinnor något vidare stort problem under den förindustriella 

tiden i Sverige.
54

  

Under 1800-talet kom andelen ogifta kvinnor att stiga snabbt inom samtliga vuxna 

åldersklasser. Liksom diagrammet nedan anger (figur 1) var andelen ogifta kvinnor  i 30-39 

års ålder relativt hög under åren 1850-1900. Andelen ogifta kvinnor i åldern 30-39 år var 

mellan omkring 29,8-31,5 procent under andra hälften av 1800-talet. Andelen ogifta kvinnor i 

åldrarna 40-49 år var något lägre mellan 21-24,3 procent. Den procentuella uträkningen är 

beräknad på antal födda kvinnor under varje årtionde.
55

 

 

Figur 1. Procentuell fördelning av ogifta kvinnor i åldrarna 30-39 år och 40-49 år under 1851-1900. 

Källa: Carlsson, Sten (1977), Fröknar, mamseller, jungfrur och pigor. Ogifta kvinnor i det svenska 

ståndssamhället, s. 12. 
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Det var framförallt kvinnorna som var bosatta i städerna och som kom från över- och 

borgarklassen som levde ogifta. Omkring hälften av alla hushåll styrdes av ensamstående 

kvinnor år 1850. De flesta av dessa kvinnor var änkor, men många av dem var kvinnor som 

aldrig blev gifta. Inte sällan hade kvinnorna ändå försörjningsansvar för ett barn. I kontrast till 

detta förekom det i princip inga ensamstående hushåll där det var en man som hade ensamt 

försörjningsansvar för ett barn. Ett hushåll utan en kvinna betraktades inte som ett fullständigt 

hushåll, vilket belyser vilka genuskodade arbetsuppgifter som var rådande i samhället under 

tidsperioden.
56

 

Att giftermålsfrekvensen sjönk under 1800-talet kan förklaras på flera olika sätt och orsakerna 

tros vara av både sociala, ekonomiska och demografiska skäl. Den sociala rörligheten gjorde 

att kvinnor i den högre samhällsklassen levde ogifta eftersom män ur adeln eller prästeståndet 

inte nödvändigtvis var tvungna att gifta sig med en kvinna ur samma samhällsklass. Män 

kunde gifta sig med kvinnor under sitt stånd, men det gjorde sällan kvinnor. Ytterligare en 

orsak var att kvinnor som bodde på landsbygden i högre utsträckning blev gifta för att 

bönderna helt enkelt behövde dem för att driva bondehushållet. I städerna hade männen andra 

arbetsuppgifter och det tillsammans med kvinnoöverskottet gjorde att många kvinnor blev 

ogifta.
57

 

7.3 Nora 

Nora hade från år 1850 en kraftigt stigande befolkningsökning. Mellan åren 1850-1830 nästan 

fördubblades invånarantalet och år 1850 var befolkningssiffran 1536 personer. Under 1800-

talet hade bergsbruket och järnhanteringen stor betydelse och under seklets senare del 

byggdes Nora järnväg vilket gynnade verksamheterna. Framförallt i Järnboås, Viker och 

omkring Nora stad var gruvorna mycket viktiga för invånarnas försörjning. Från år 1862 var 

Nora under kommunalt självstyre med en kommunalstyrelse på landsbygden och en i staden.
58

  

7.4 Örebro stad 

Vid slutet av 1890-talet hade Örebro en befolkning på 14 547 invånare. Tio år senare var 

antalet uppe i 22 013. En av faktorerna bakom ökningen var det höga antalet nyinflyttade. 

Under femårsperioden 1896-1900 flyttade 2147 kvinnor och 1694 män till Örebro.
59
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 Lunander, Elsa (1999): ”Örebro vid 1800-talets slut”, i Strömberg, Thord (red.) Skor, kex och trygga kaka. 
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Vid slutet av 1890-talet dominerades Örebros näringsliv av handel och hantverk, men även 

jordbruket hade en stor betydelse för det lokala näringslivet eftersom tillgången på åkermak 

var stor omkring Örebro. Infrastrukturen var väl utbyggd och järnvägsförbindelserna nådde 

både Stockholm, Göteborg och Malmö redan 1862. 
60

 

De flesta arbetande var verksamma inom handeln och hantverk, varav 22 procent av omkring 

200 handlare var kvinnor. Kvinnor var ofta specialiserade inom detaljhandel med såsom 

kläder, leksaker och livsmedel. Inom grosshandeln dominerade männen. Kvinnorna 

dominerade inom tändsticksindustrin och utgjorde år 1890 60 procent av arbetsstyrkan. 

Omkring sekelskiftet kom skoindustrin att dominera i Örebro inom vilken kvinnor kom att 

utgöra majoriteten av arbetskraften. En tänkbar anledning bakom detta är att nåtlingen
61

 

ansågs vara en kvinnlig specialitet.
62
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8 Undersökning del 1 – En kvantitativ kartläggning av gifta och ogifta 

kvinnor i Nora bergsförsamling och Örebro stad 

Att mödrarnas civilstatus framgår av barnmorskedagböcker är med hög sannolikhet en 

kvarleva från tiden då barnmorskorna hade i uppgift att ta reda på vem som var far till ett 

utomäktenskapligt barn. Barnmorskornas skyldighet att reda ut faderskapet försvann år 1788, 

men noteringen om kvinnans civilstatus behölls i barnmorskedagböckerna. Anledningen 

varför barnmorskorna ålades uppgiften att fråga kvinnan om faderskapet var för att kvinnan 

ansågs vara som mest ärlig under en förlossning eftersom hennes fysiska lidande pinade 

henne till att vara sanningsenlig i sitt svar. 
63

    

I det följande presenteras min undersökning av barnmorskedagböcker där jag har kartlagt 

andelen gifta och ogifta mödrar för att visa den kvantitativa fördelningen mellan dem. Jag har 

även kartlagt åldersfördelningen bland de ogifta kvinnorna med anledning av att jag är 

intresserad av i vilka ålderskategorier som utomäktenskapligheten var störst.  

 

8.1 Nora bergsförsamling  

Nedanstående figur 2 visar fördelningen mellan gifta och ogifta mödrar i Nora 

bergsförsamling under åren 1881-1886. Av de förlossningar som jag har kunnat räkna skedde 

totalt 884 förlossningar. Liksom det framgår av diagrammet nedan (figur 2) har 

kartläggningen av kvinnorna visat att 805 av mödrarna var gifta och 79 ogifta enligt 

anteckningarna i barnmorskeböckerna.
64
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 Cronberg (1997), s. 78ff 
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 Regionarkivet Örebro, Barnmorskeböcker för Nora bergsförsamling, inklusive Jernboås, Wiker, år 1881-1886 
seriesignum F24:1-3.  
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Figur 2, fördelning gifta och ogifta mödrar i Nora bergsförsamling år 1881-188 

Källa: Regionarkiver Örebro, barnmorskeböcker för Nora Bergsförsamling inklusive Jernboås och 

Wiker, seriesignum F24:1-3 

 

Den procentuella andelen utomäktenskapliga födslar i Nora var enligt dem som 

dokumenterats via barnmorskeböckerna 8,9 procent. Normans undersökning refererar till att 

utomäktenskapligheten i Örebro läns mindre städer i genomsnitt var 21,5 procent och att Nora 

låg på 19,4 procent under åren 1851-1880 .
65

 Den procentuella sats som den här 

undersökningen uppvisar är således lägre än Normans uppgifter, vilket med hög sannolikhet 

beror på att hans undersökning refererar till ett mer omfattande material.  

Norman har i sin undersökning även tittat på de oäkta mödrarnas åldrar. Han arbetade till en 

början utifrån hypotesen att majoriteten av kvinnorna som födde utomäktenskapliga barn var i 

åldrarna 15-19 och 20-24 år. Hans resultat visar där emot att majoriteten av de 

utomäktenskapliga mödrarna var 25-29 år gamla, men att det i slutet av 1800-talet skedde en 

förskjutning mot yngre åldrar.
66

 Jag har i min kartläggning av de ogifta mödrarnas åldrar 

funnit att majoriteten av kvinnorna var 21-25 år gamla, och att andelen kvinnor som var yngre 

än 20 år samt 26-30 var ungefär lika många. Min undersökning har inte tagit hänsyn till hur 

många barn kvinnorna hade sedan tidigare eller om just den här förlossningen var det första 

barnet. Ett rimligt antagande är att åldersgrupperna yngre än 20 år är förstagångsföderskor 

och att många av kvinnorna över 30-35 år är omföderskor.  
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- 

Figur 3, åldersfördelningen bland ogifta kvinnor i Nora åren 1881-1886 

Källa: Regionarkiver Örebro, barnmorskeböcker för Nora Bregsförsamling inklusive Jernboås och 

Wiker, seriesignum F24:1-3 

 

Enligt diagrammet ovan (figur 3) var 15 mödrar 20 år eller yngre, 27 stycken var 21-25 år, 18 

stycken 26-30, 10 stycken 31-35, 4 stycken 36-40, 2 stycken var 40 år eller äldre och i 3 av 

fallen framgår inte ålder. Åldersfördelningen visar att det största antalet utomäktenskapliga 

födslar var av kvinnor i en ålder där de fortfarande kunde anser attraktiva för äktenskap och 

med det menar jag att utsikterna torde ha varit goda vid 21-25 års ålder att fortfarande bli gift. 

Både Artaeus och Brändströms forskningar visar att det fanns en giftermålsmarknad även för 

kvinnor med utomäktenskapliga barn och chanserna kan rimligen tänkas ha varit större om 

kvinnan var relativt ung.
67

 

8.2 Örebro stad  

Örebro stad har ett fåtal bevarade barnmorskeböcker för perioden 1882-1886. Jag har kartlagt 

totalt 340 förlossningar. Liksom diagrammet nedan visar (figur 4) var 295 av förlossningarna 

inomäktenskapliga och vid 45 förlossningar fanns notering om att modern var ogift.
68
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 Artaeus (1992) s. 131, Brändström (1997), s. 17f 
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 Stadsarkivet Örebro stad, Barnmorskeböcker hälsovårdsnämnden, årtal 1882-1902. 
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Figur 4, fördelningen av gifta och ogifta mödrar i Örebro stad åren 1882-1886 

Källa: Stadsarkivet Örebro, Barnmorskeböcker hälsovårdsnämnden, årtal 1882-1902 

De utomäktenskapliga födslarna som finns angivna i barnmorskeböckerna utgör 13,2 procent 

av dem som har dokumenterats i min undersökning. Att utomäktenskapligheten var högre i 

Örebro än i Nora stöds av den tidigare forskningen som visar att utomäktenskapligheten var 

högre i de större städerna än i de mindre.
69

 Normans undersökning refererar till att Örebro 

stad hade en utomäktenskaplighet som utgjorde 21,5 procent av alla födda barn åren 1851 

1880.
70

 

Artaeus forskning lyfter ett antal orsaker till att utomäktenskapligheten var högre i städerna. 

Hon menar att hög inflyttning av kvinnor till städerna ledde till ett kvinnoöverskott och därför 

också en högre andel utomäktenskapliga barn. Vidare påpekar hon också att sexuellt 

utnyttjande av tjänstepigor inte bör bortses från. Även att männen i städerna stod utanför 

husbondeväldet gjorde att de kunde lämna städerna som de önskade, även om de gjort en 

kvinna gravid. Artaeus menar att det gjorde det lättare för männen att bryta ett löfte om 

äktenskap om han så önskade.
71
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Figur 5, åldersfördelningen av ogifta mödrar i Örebro stad åren 1882-1886. 

Källa: Stadsarkivet Örebro, Barnmorskeböcker hälsovårdsnämnden, årtal 1882-1902  

Ovan diagram (figur 6) visar åldersfördelningen av ogifta barnaföderskor i Örebro stad. 

Diagrammet visar att 5 kvinnor var i åldrarna 20 år eller yngre, 20 kvinnor 21-25 år gamla 

och utgör därmed den största ålderskategorin. 8 stycken var 26-30 år, 5 stycken var 31-35 år, 

2 stycken var 36-40 år, 2 stycken var 40 år eller äldre och 3 i tre fall fanns ingen ålder 

angiven. 

Eftersom mängden undersökt material skiljer sig ganska mycket mellan Örebro stad och Nora 

bergsförsamling är det svårt att säga något om likheter och skillnader i åldersfördelningen. 

Det som framgår är att flest oäkta barnaföderskor var 21-25 år gamla, både i Örebro stad och i 

Nora bergsförsamling. Om mängden undersökt material för Örebro stad hade varit större hade 

åldersfördelningen eventuellt sett annorlunda ut, men eftersom ålderskategorin 21-25 är så 

pass mycket större än resten av kategorierna talar det för att det var en vanlig ålder att föda 

barn i.  

8.3 Delsammanfattning undersökningsdel 1 

Jag har, löpande under forskningsdel 1, ställt mina resultat i relation till en del av den 

forskning som jag har presenterat i forskningsläget. Procentuellt sett visar den forskningen 

som Norman refererar till en högre utomäktenskaplighet i både Örebro stad och i Nora. Min 

undersökning visar dock att utomäktenskapligheten var högre i Örebro än i Nora, vilket 

bekräftas av både Normans och Artaeus forskningar som båda visar att större städer generellt 

hade en högre utomäktenskaplighet.  

Artaeus undersökning för ett intressant resonemang omkring varför utomäktenskapligheten 

var högre i städerna. Bland annat menar hon att många kvinnor efter att ha flyttat till större 
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städer, kom undan sina familjers hårda kontroll, och kunde leva ett friare liv.
72

 I Kontrast till 

det lyfter hon även att det torde ha varit allmänt känt bland kvinnor att ensamma mödrar var 

utsatta och att det förelåg vissa svårigheter i att ensam försörja ett barn.
73

 Även Frykman är 

sträng i sin syn på den utomäktenskapliga kvinnas levnadsförutsättningar och menar att om 

familjen inte välkomnade henne och barnet, skulle deras levnadsförutsättningar bli svåra.
74

  

I kontrast till Artaeus, som menar att utomäktenskapligheten var högre i städerna till följd av 

modernisering och kvinnoöverskott, menar Brändström att strukturella faktorer inte ensamt 

kan förklara skillnaden gentemot utomäktenskapligheten på landsbygden. Brändström önskar 

lägga vikt vid varje kvinnas individuella omständigheter och förutsättningar
75

. Liksom 

Brändström lägger vikt vid kvinnors individuella omständigheter, undersöker nästkommande 

del i den här studien kvinnors individuella levnadsförhållanden med avseende på sociala och 

ekonomiska faktorer.  
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9 Undersökning del 2 – den kvalitativa uppföljningen  

Föregående undersökningsdel visade att utomäktenskapligheten var högre i Örebro stad än i 

Nora, vilket styrks av den tidigare forskningen som visar att utomäktenskapligheten var större 

i stora städer än i mindre städer och på landsbygden.
76

 I den här undersökningsdelen följs sex 

ogifta mödrar och syftet är att kartlägga deras ekonomiska och sociala förutsättningar efter 

barnafödseln. Liksom tidigare forskning har visat varierar kvinnornas levnadsförhållanden 

efter att de fött ett barn utanför äktenskap. Huruvida en kvinna blev gift, arbetade eller bodde 

hos sina föräldrar var ofta avgörande för hennes och barnets levnadsförutsättningar, enligt 

tidigare forskning.
77

 

Undersökningsdelen består av en separat presentation av varje kvinna, i presentationen 

framgår den information som har kunnat utläsas av folkräkningar och kyrkoböcker. 

Avslutningsvis sammanfattas varje presentation. Den här resultatframställningen har inte 

någon kategorisering av sociala och ekonomiska faktorer. En kategorisering av sociala och 

ekonomiska faktorer presenteras och diskuteras istället i nästkommande diskussionsavsnitt. 

9.1 Ogifta mödrar i Nora bergsförsamling  

Som framgår av den kvantitativa undersökningen av ogifta mödrarna i Nora bergsförsamling 

har jag funnit 79 kvinnor som enligt barnmorskans notering födde barn utanför äktenskapet. 

Eftersom namnen kan skilja sig mellan barnmorskans angivelse i barnmorskedagboken och 

prästens notering i kyrkoböcker, har det till viss del varit svårt att hitta kvinnorna. Så gott jag 

har kunnat har jag sökt efter just de kvinnorna som finnits i barnmorskedagböckerna, men i 

något fall har jag valt att utgå från noteringar av oäkta födslar i födelse- och dopböcker och 

sedan följt kvinnan därifrån.  

Augusta Leonita från Westgöthyttefors  

I en barnmorskebok för åren 1881-1883 finns en ogift kvinna vid namn Augusta Carlsson. Det 

som framgår av anteckningarna i barnmorskeboken är att Augusta var 26 år gammal när hon 

år 1883 födde en son. Augusta var enligt anteckningarna bosatt i Westgöthyttefors som ingick 

i Nora bergsförsamling.
78

 Av informationen i barnmorskeboken går det att räkna ut att 

Augusta föddes år 1857, någon annan information om henne framgår inte.  
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Enligt folkräkningar från år 1880 var Augusta Leonita Karlsdotter boende i Westgöthyttefors, 

hon var vid den tiden ogift och arbetade som piga hos hemmansägare August Andersson. Av 

folkräkningsuppgifterna framgår det att Augustas födelseförsamling var Kil i Örebro län, men 

år 1880 tillhörde hon Nora landsförsamling.
79

 När jag söker i Kils kyrkoarkiv för att få 

information om Augustas bakgrund finner jag en tvillingfödsel av en flicka vid namn Augusta 

Leonita och Carolina Wilhelmina, den 28 November år 1856. Fader var torpare Carl 

Carlsson.
80

 Enligt Normans socialgruppsindelning härstammade Augusta således från en av 

de lägre socialgrupperna.
81

 

Födelse- och dopböcker för åren 1875-1899 bekräftar att en piga vid namn Augusta Leonita 

Karlsdotter födde sonen Karl Hjalmar den 5 maj år 1883. Födseln är noterad som 

utomäktenskaplig. Barnets födelseårtal, boendeort, kön på barnet och att barnet var oäkta 

stämmer överens med noteringarna i barnmorskeboken. Trots efternamnets olikhet är hon den 

enda kvinnan vid namn Augusta som födde ett oäkta barn i Nora bergsförsmaling år 1883 och 

som var bosatt i Westgöthyttefors.
82

  

Nästkommande folkräkning som går att finna är från år 1910. Här framgår det att Augusta vid 

den här tidpunkten är bosatt i Bondborn och tillhör Nora Bergsförsamling. Enligt 

folkräkningsuppgifterna har hon sönerna Henning Oskar Åberg född 1884 och Viktor 

Emanuel Åberg född 1888.
83

 Av uppgifterna i folkräkningen framgår det att Augusta Leonita 

Karlsdotter gifte sig med torparen Anders Gustaf Åberg, men folkräkningen saknas Augustas 

son Karl Hjalmar.  

Karl Hjalmar återfinns dock i folkräkningsregistret från 1910 när jag istället söker efter hans 

eget namn och som hans föräldrar finns Augusta och Anders angivna.
84

  

Sammanfattningsvis visar fallet Augusta Leonita att hon  härstammade från en av de lägre 

socialgrupperna. Hon föddes i Kils församling, men tillhörde senare Nora bergsförsamling. 

Av folkräkningen år 1910 framgår det att Augusta gifte sig med torparen Anders och att de 

fick tre söner tillsammans. Att döma av den här informationen tyck Augusta ha blivit gravid 
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 Folkräkning 1880, Örebro, Nora lands. (Karlsdotter, Augusta Leontina, f 1856, rad 7). 
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med sonen Karl Hjalmar under löfte om äktenskap, vilket bekräftas som ganska vanligt 

förekommande enligt Artaeus forskning.
85

  

Johanna Mathilda Nilsdotter 

År 1884 födde 25 åriga Johanna Matilda Nilsdotter en flicka.
86

 I födelse- och dopboken för 

Nora Bergsförsamling år 1884 finns uppgifterna att dottern döpts till Agnes Vilia och att 

Johanna Matilda själv var en ogift arbetardotter
87

 som föddes den 19 januari år1859 i Nora 

församling. Johanna Mathildas far var arbetare Nils Jonsson, vem var hennes mor går inte att 

utläsa.
88

 

I folkräkningarna finns Johanna Matilda angiven med efternamnet Nilsson. Enligt 

folkräkningarna för år 1890 var Johanna Matilda och dottern Agnes Vilia boende tillsammans 

med Johannas far Nils i Westermalm.
89

  

Folkräkningarna år 1900 visar att Johanna Matilda fortfarande är ogift och att hon och Agnes 

Vilia fortfarande bor tillsammans med Nils Jonsson, som nu står angiven som änkling. De är 

vid det här tillfället bosatta i Örebro stad.
90

 

År 1910 har Johanna Matildas levnadsförhållanden förändrats till att hon i folkräkningarna 

står angiven som hushållerska, hon har alltså börjat arbeta. Agnes Vilia är hennes enda barn 

och de är fortfarande bosatta tillsammans med Johanna Matildas far, som anges arbeta som 

grovarbetare trots sin höga ålder.
91

  

Sammanfattningsvis visar undersökningen av Johanna Mathilda att hon enligt Normans 

socialgruppsindelning
92

 härstammade från en av de lägre socialgrupperna och att hon förblev 

ogift, åtminstone fram till år 1910. Enligt tidigare forskning, av både Brändström och 

Frykman, framgår det att det ofta var avgörande för en ogift moder och hennes barns 

levnadsförhållanden om de tilläts bo hos hennes föräldrar.
93

 Att Johanna Matilda vid 

sekelskiftet är inflyttad till Örebro stad är inte heller något ovanligt när det gäller ensamma 
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mödrar eftersom städerna, enligt Frykman, erbjöd bättre arbetsutsikter.
94

 Att fadern återfinns i 

samma hushåll även efter inflyttningen till Örebro stad, samt att även han funnit ett nytt yrke, 

kan tyda på att familjens ekonomi var beroende av att båda arbetade.   

Vilhelmina Saxin 

Vilhelmina Saxin föddes den 23 september 1860 i Nora. Av prästens noteringar framgår det 

att hennes far var arbetarkarl, men både hans och moderns namn är oläsligt.
95

 

I födelse- och dopboken för Nora bergsförsamling år 1885 finner jag att pigan Vilhelmina 

Saxin föder dottern Hilda Wilhelmina.
96

 När jag söker efter Vilhelmina Saxin i 

folkräkningarna visar det sig att hon år 1890 är mor till tre barn, ogift och arbetar som piga.
97

 

När jag följer Vilhelmina Saxins övriga barn i födelse- och dopböckerna för Nora 

bergsförsamling finner jag att även hennes två söner, Karl Adolf född 1883 och August Julius 

född 1888, var utomäktenskapliga.
98

 

Sammanfattningsvis skiljer sig Vilhelmina Saxins livssituation från flera andra kvinnor som 

förekommer i den här undersökningen eftersom Vilhelmina, enligt folkräkningen från 1890, 

födde tre utomäktenskapliga barn. Jag kan inte utläsa huruvida Vilhelmina Saxin levde 

tillsammans med någon man, men att döma av folkräkningarna fanns bara hon och hennes 

barn registrerade i hushållet.  Brändströms undersökning visar att kvinnor som födde ett 

utomäktenskapligt barn hade goda möjligheter att senare gifta sig.
99

 Det är ett rimligt 

antagande att chanserna minskade ju fler utomäktenskapliga barn en kvinna födde.  
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9.2 Ogifta mödrar i Örebro stad 

Av den kvantitativa undersökningen av Örebro stad återfinns 45 utomäktenskapliga födslar 

inom åren 1881-1886. Liksom tidigare nämnt har jag i min undersökning varit tvungen att 

hantera vissa problem, varpå vissa av kvinnorna inte är hämtade direkt från 

barnmorskedagböckerna, utan istället från födelse- och dopböcker där också oäkta födslar är 

noterade.  

Johanna Kristina Lundqvist  

Den 12 januari år 1883 födde den 26 åriga pigan Johanna Kristina Lundqvist dottern Maria 

Johanna. Vid den tiden tillhörde de Örebro församling och dopvittne var barnmorskan 

Augusta.
100

 

För vidare information om Johanna Kristina Lundqvist söker jag efter hennes dotter Maria 

Johanna i folkräkningsregistret eftersom jag vet att hennes födelseförsamling var Örebro 

församling år 1883. Genom henne hittar jag folkräkningar där Johanna Kristina finns angiven 

som hennes moder. I folkräkningen från år 1880 står Johanna Kristina som ogift piga hos 

löjtnant Carl Conrad Vogel. Hon var då boende på Drottninggatan no:46.
101

  

Av folkräkningar från år 1890 framgår det att Johanna Kristina hade gift sig och vid 

tidpunkten hette Pettersson i efternamn, men det framgår även att hon hunnit bli änka. Hon 

var då bosatt på kyrkogårdsgatan no:10 och med barnen Maria Johanna, Anna Sofia och Karl 

Oskar. 
102

 

Vid folkräkningarna år 1900 anges det att Johanna Kristina är omgift med arbetare Karl 

Ludvig Larsson och ytterligare ett barn, Elsa Kristina född 1899, finns i förteckningen över 

personer i hushållet.
103

 I folkräkningen år 1910 står Johanna Kristina återigen som änka, den 

här gången efter Karl Ludvig Larsson.
104

 

Av folkräkningsuppgifterna har jag funnit att Johanna Kristinas födelseförsamling var Ervalla 

församling och i Ervalla kyrkoböcker finns en Johanna född 28 september 1857. Hennes far 

var drängen Johannes Persson och moder var Charlotta Lind. Familjen var då bosatt i 
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Östansjö.
105

 Att döma av att Johanna Kristinas far var dräng härstammar även hon från en av 

de lägre socialgrupperna.  

Sammanfattningsvis visar undersökningen av Johanna Kristina att hon härstammade från en 

lägre socialgrupp
106

 och att hon födde sin första dotter, Maria Johanna, utanför äktenskapet. 

Informationen tyder på att hon först gifte sig med barnafadern, men att hon även efter hans 

bortgång blev gift ytterligare en gång. Fallet visar att det förekom att änkor som hade flera 

barn ändå blev gifta.  

Karolina Wilhelmina Rustan 

År 1860 föds Karolina Wilhelmina Rustan i Östra Hargs församling i Östergötlands län. 

Hennes föräldrar var Samuel Rustan och Lena Karin Jakobsdotter.
107

 Av födelseboken går det 

inte att utläsa faderns yrke, men enligt folkräkningar för år 1880 arbetade Samuel Rustan som 

grenadier.
108

 Karolina Wilhelmina Rustan födde år 1882 en dotter som enligt födelse- och 

dopboken för Nikolai kyrkan fick namnet Hildegard Wilhelmina. Karolina Wilhelminas far, 

soldaten Samuel Rustan, finns angiven som dopvittne.
109

  

Av folkräkningar från år 1880 framgår det att Carolina Wilhelmina vid tidpunkten var 

inflyttad till Örebro stad och arbetade som piga hos sockerbagare Vilhelm Fredrik Bäcker i 

Örebro. Hennes hemadress är hos arbetsgivaren på söder n:o 140.
110

 Enligt tidigare forskning 

flyttade många kvinnor från landsbygden till städerna på grund av större arbetsmöjligheter, 

vilket är en rimlig anledning även för Carolina Wilhelminas flytt.  

Carolina Wilhelmina gifte sig med maskinisten Karl Hjalmar Wennerstrand och tillsammans 

fick de sex barn.
111

  När hon senare gifte sig med Karl Hjalmar tyder det på att familjens 

ekonomiska förhållanden tillät att hon inte längre arbetade som piga, eftersom 

folkräkningarna från 1890 inte anger något arbete.
112

   

Sammanfattningsvis visar fallet Carolina Wilhelminas att hennes far arbetade som soldat, men 

vilken socialgrupp yrket faller inom är svårt att säga eftersom det inte finns med i Normans 
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socialgruppering.
113

 Före födseln av Hildegard Wilhelmina arbetade hon som piga och efter 

födseln gifte hon sig med Karl Hjalmar som hon sammanlagt fick sex barn med. Fallet tyder 

på att den första dottern, Hildegard, föddes inom löfte om äktenskap, vilket ytterligare styrker 

Artaeus och Brändströms forskningar som visar att många ogifta mödrar blev gifta.
114

  

Sofia Albertina Liljeblad 

Sofia Albertina Liljeblad föddes år 1854 i Örebro. Texten i födelse- och dopboken är otydlig, 

men som jag kan läsa var fadern arbetarkarl Lars Johan Liljeblad och moden hette Anna 

Sofia.
115

 I folkräkningen år 1880 står Sofia Albertina Liljeblad som ogift piga hos 

bleckslagare Albert Bernhard Olausson och hon är vid tillfället bosatt på Köpmangatan i 

Örebro stad. 
116

  

Sofia Albertina födde år 1884 dottern Signe Albertina och födseln är angiven som oäkta i 

Nikolaikyrkas födelse- och dopbok.
117

 För åren 1890 och 1910 finner jag inte några 

folkräkningar där Sofia Albertina finns angiven, men i folkräkningen från år 1900 framgår det 

att Sofia Albertina är gift med hamnarbetare Johan Norberg och att de tillsammans har fem 

barn, varav Signe Albertina är den förstfödda. Det framgår också av folkräkningen att 

familjen vid sekelskiftet är bosatt i Stockholm stad.
118

 

Sammanfattningsvis kom även Sofia Albertian från en lägre socialklass. Att döma av den 

kartläggning som framgår om Sofia Albertina tyder det på att hennes förstfödda, Signe 

Albertina, föddes inom löfte om äktenskap.  

9.2 Delsammanfattning undersökningsdel 2 

Syftet med den här undersökningsdelen har varit att undersöka kvinnornas sociala och 

ekonomiska förutsättningar genom att följa dem i folkräkningar och kyrkoböcker. 

Informationen har visat att flera av kvinnorna som födde oäkta barn senare blev gifta och det 

tyder på att det inte var ovanligt att barn föddes under löfte om äktenskap. Vidare visar 

undersökningen att de ogifta mödrarna härstammade från lägre socialgrupper och den 

slutsatsen drar jag med utgångspunkt i deras fäders yrken. Av informationen framgår också att 

två av kvinnorna, Johanna Mathilda och Johanna Kristina, flyttade från Nora till Örebro stad, 

samt att Sofia Albertina senare var bosatt i Stockholm.  
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I det följande avsnittet kommer undersökningsdel 1 och 2 att diskuteras och analyseras. För 

undersökningsdel 2 kommer mödrarnas levnadsförutsättningar att diskuteras och analyseras i 

förhållande till deras ekonomiska och sociala levnadsförhållanden med avseende på 

boendesituation, familjesituation, förflyttningsmönster, civilstatus och arbete.  
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10 Diskussion  

Den här undersökningen har presenterat en kvantitativ undersökning av mödrar i Nora 

bergsförsamling och i Örebro stad under perioden 1881-1886, samt en kvalitativ uppföljning 

av sex ogifta mödrars levnadsförhållanden. Syftet med undersökningen har varit att presentera 

och analysera fördelningen av gifta och ogifta mödrar, samt att undersöka sex kvinnors 

levnadsförhållanden ur sociala och ekonomiska perspektiv. I det följande kommer varje 

frågeställning att diskuteras under egen rubrik.  

Hur såg den kvantitativa fördelningen av utomäktenskaplig fruktsamhet ut i 

Nora bergsförsamling samt Örebro stad under tidsperioden 1881-1886? 

Liksom jag har lyft tidigare i undersökningen har jag mött ett antal hinder vad gäller 

barnmorskedagböckerna för den undersökta tidsperioden. Den kvantitativa undersökningen 

ger således inte en helt rättvis representation av den utomäktenskapliga fruktsamheten i de 

undersökta områdena, men den ger en antydan av en ungefärlig fördelning av gifta och ogifta 

mödrar som födde barn under den undersökta tidsperioden.  

Procentuellt skiljer sig mitt resultat i jämförelse med de siffror som Norman refererar till vad 

gäller Nora och Örebro stad. En rimlig orsak bakom våra skilda resultat är att Norman 

refererar till en större undersökning med ett mer omfattande material. Min undersökning av 

Nora och Örebro stad visar 8,9 respektive 13,2 procent medan Norman hänvisar till siffror 

betydligt högre, hela 16 procent för Nora och 21,5 procent för Örebro stad
119

. 

Åldersfördelningen bland de ogifta barnaföderskorna är relativt lika i Nora och Örebro stad. 

Där emot är det högst troligt att åldersfördelningen i Örebro skulle sett annorlunda ut om det 

undersökta materialet hade varit större, vilket även kan gälla för Nora. Mitt resultat har visat 

att de ogifta mödrarna som jag har undersökt var relativt unga eftersom den största gruppen 

var kvinnor 21-25 år. I min sammanställning av åldrarna har jag inte tagit någon hänsyn till 

vilka av kvinnorna som födde sitt första barn och vilka som hade fler barn sedan tidigare.  

För att tolka resultatet i relation till den tidigare forskning som har presenterats är det ett par 

faktorer som är värda att lyfta fram. Det är möjligt att den pågående moderniseringen bidrog 

till att synen på familjen förändrades och därigenom också synen på sexualiteten, eftersom 

familjen inte längre var den viktigaste produktionsenheten. Artaeus forskning visar att 

kvinnor som flyttade in till städerna lämnade familjernas kontroll och därför levde ett ”friare” 
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liv.
120

 Vad yttrycket friare liv innebar är svårt att definiera, men rimligen handlade det om att 

hennes sociala umgängeskrets var större i städerna, vilket ledde till att hon träffade mer 

människor än om hon varit bosatt i en mindre stad eller på landsbygden. En ytterligare aspekt 

att hålla i åtanke är att Artaeus forskning även menar att det sexuella utnyttjandet av kvinnor 

var större i städerna, främst vad gäller arbetsgivare gentemot pigor.
121

 Det är däremot svårt att 

veta hur vanligt förekommande det var eftersom sexuellt utnyttjande sker i det dolda.   

Artaeus ser även det rådande kvinnoöverskottet i städerna, som en bidragande orsak till att 

andelen utomäktenskapliga barn var större.
122

 Liksom det framgår i min 

bakgrundspresentation av Örebro stad var fördelningen mellan män och kvinnor ojämn även i 

Örebro stad.
123

 I kontrast till Artaeus slutsatser står Brändströms undersökning som menar att 

utomäktenskaplighet måste förstås i relation till kvinnors individuella omständigheter och att 

utomäktenskaplig fruktsamhet inte kan förklaras som en effekt av en viss landsbygdskultur, 

ett traditionellt bondesamhälle eller modernisering.
124

  

Vilka sociala och ekonomiska förutsättningar hade kvinnorna enligt 

barnmorskeböckerna och kyrkoböckerna? 

Med begreppen sociala och ekonomiska förutsättningar har jag ämnat undersöka kvinnornas 

levnadssituationer med avseende på boendesituation, familjesituation, förflyttningsmönster, 

arbete och civilstatus. Jag har valt att inte särskilja de sociala och ekonomiska faktorerna 

särskilt mycket för att jag anser att de är beroende av varandra. Jag har utöver detta även tittat 

på kvinnornas sociala bakgrund.  

Social bakgrund 

Vad gäller kvinnornas sociala bakgrund har jag via födelse- och dopböcker, från när 

kvinnorna själva föddes, funnit information om fädernas yrken. Jag har sedan tolkat yrkets 

”status” med hjälp av Normans socialgruppsindelning
125

 och därigenom går det att utläsa 

kvinnornas sociala bakgrund. Kvinnorna i undersökningen har gemensamt att de härstammar 

från fäder med yrken i den lägre delen av Normans socialgruppsindelning, vilket är ett resultat 

som styrks även av hans forskning. Vad som inte framgår i resultatet är dock att det med hög 

sannolikhet fanns ett mörkertal av utomäktenskapligt födda barn även i högre socialgrupper.  

 

                                                           
120

 Artaeus (1992), s. 126 
121

 Artaeus (1992), s. 130f 
122

 Atraeus (1992), s. 126 
123

 Lunander (1999), s. 11f 
124

 Brändström (1997), s. 27 
125

 Norman (1977), s. 178 



39 
 

Min undersökning har inte visat att någon av de undersökta mödrarna själv var 

utomäktenskapligt född och att döma av det kan jag, liksom Atraeus, inte heller ser något 

samband till den sub-kultur som Peter Lasletts teori bygger på och som hävdar att 

utomäktenskaplighet var ett mönster i vissa släkten som återkom i flera generationer.
126

 

Boende och förflyttningsmönster 

Vad gäller kvinnornas förflyttningsmönster har jag genom nedslag i folkräkningar kunnat 

följa i vilken församling respektive kvinna föddes, samt tillhörde vid tidpunkten då 

folkräkningarna sammanställdes. Folkräkningen anger även hemort, varpå jag har kunnat se 

vilken stad eller socken kvinnan tillhörde just då. Fallen Johanna Mathilda Nilsdotter och 

Karolina Wilhelmina Rustan visar exempel på kvinnor som flyttade från mindre städer till 

Örebro stad. I fallet Karolina Wilhelmina visar folkräkningar och födelseböcker att hon 

flyttade till Örebro och tog tjänst som piga före hon födde sitt barn. Johanna Matilda flyttade 

där emot efter att hon fött sin dotter och i samma hushåll fanns även hennes far, både före och 

efter flytten till Örebro. För Johanna Matilda kan ett arbete ha varit avgörande för hennes 

ekonomiska situation med tanke på att hon så långt som jag har följt henne inte blev gift. 

Enligt både Frykmans och Brändströms forskning var det betydelsefullt för ensamma mödrar 

om hennes familj tog emot henne efter barnets födsel,
127

 varpå Johanna Matildas far kan ha 

varit viktig för henne och barnets ekonomiska förhållande med avseende på försörjning. 

Frykman lägger även vikt i att den ogifta moderns familj var viktig för hennes sociala 

förutsättningar, med vilket han menar att kvinnan gick ett tuffare liv till mötes om hennes 

familj stötte ut henne på grund av det oäkta barnet.
128

 

Civilstatus och familjesituation  

Kvinnornas civilstatus avser om de gifte sig eller inte inom den tidsperiod som jag har följt 

dem. Min undersökning har visat att det förekom att kvinnor gifte sig trots att de fött oäkta 

barn, vilket styrk av både Artaeus
129

 och Brändström
130

. I många fall föregicks sannerligen 

graviditeten av ett löfte om äktenskap. Undersökningen visar också att det även var möjligt 

för en änka med barn att gifta om sig, som i fallet Johanna Kristina Lundqvist. Där emot visar 

fallet Vilhelmina Saxin att det fanns kvinnor som födde flera oäkta barn, även om tidigare 

forskning menar att det var ovanligt. Brändströms hävdar i sin undersökning att kvinnor med 
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ett utomäktenskapligt barn ofta gifte sig snart efter födseln
131

. Rimligen blev det svårare för 

en kvinna att finna en man att gifta sig med desto fler utomäktenskapliga barn hon födde. 

Vidare vore det intressant att fördjupa sig i vilka omständigheter som ledde till att en kvinna 

fick flera utomäktenskapliga barn.  

 

Fallen Johanna Kristina Lundqvist och Vilhelmina Saxin exemplifierar kontrasterna som 

förekommer inom området ogifta mödrar och det tyder på att det är svårt att dra några 

slutsatser om vad som var vanligt och inte. I varje kvinnas liv fanns förmodligen en mängd 

aspekter som påverkade huruvida hon blev gift eller inte, även om ett giftermål sannolikt 

alltid hade stor ekonomisk betydelse för kvinnan och barnets försörjning.  

Arbete  

Vad gäller arbete har undersökningen visat att samtliga kvinnor arbetade som pigor före 

födseln. Efter födseln har undersökningen visat att de kvinnor som förblev ensamma med 

barnet fortsatte att arbeta. I de flesta folkräkningar som avser de gifta kvinnor har jag inte 

kunnat utläsa något yrke, kanske för att maken då intog platsen som familjeförsörjare vilket 

överensstämmer med Hirdmans teoretiska förklaring av den vid tidpunkten rådande 

familjestrukturen.
132

  

Förekommer det några mönster med avseende på de undersökta kvinnornas 

levnadssituationer?  

I texten ovan har jag fört en diskussion om de ogifta mödrarnas levnadsförutsättningar med 

avseende på de områden som jag anser faller inom området sociala och ekonomiska 

förutsättningar. I min undersökning har jag sett att fyra av kvinnorna blev gifta, varav en av 

dem även omgift efter makens bortgång. Av detta har jag dragit slutsatsen att det inte var 

ovanligt att utomäktenskapliga barn föddes under löfte om äktenskap. Vidare har jag även 

konstaterat av två av mödrarna från Nora Bergsförsamling flyttade till Örebro stad samt en 

flyttade till Stockholm, vilket enligt forskningen var vanligt i slutet av 1800-talet.
133

 I övrigt 

har jag även presenterat två kvinnor vars situationer skiljer sig med avseende på att en kvinna 

födde tre utomäktenskapliga barn och en annan var bosatt tillsammans med sin far. Med 

utgångspunkt i detta vill jag lyfta Brändström
134

 kontra Artaeus
135

 som lägger vikt vid 
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individuella respektive strukturella faktorer för att förklara utomäktenskaplig utveckling under 

1800-talet.  Brändström menar att bilden av den oäkta modern är svår att avteckna på grund 

av att hennes omständigheter och förutsättningar såg olika ut. Han vill inte lägga någon stor 

vikt vid skillnaden mellan städer och landsbygd och dess moderniseringsprocess. Artaeus där 

emot lägger större vikt vid att förklara utomäktenskaplighet genom att urskilja mönster och 

strukturer.  
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11 Slutsatser  

Min slutsats på frågeställning nummer ett som handlar om den kvantitativa fördelningen av 

utomäktenskaplig fruktsamhet i Nora och Örebro stad är att den utomäktenskapliga 

fruktsamheten var högre i Örebro stad än i Nora. Orsakerna bakom det vill jag förklara genom 

kvinnoöverskott, hög andel inflyttning av kvinnor till städerna, minskad familjekontroll och 

en ändrad syn på sexualitet.
136

  Att döma av den tidigare forskningen skedde denna utveckling 

långsammare i mindre städer, vilket är en rimlig orsak till att den utomäktenskapliga 

fruktsamheten var lägre i Nora.  

Även de slutsatser jag finner vad gäller de individuella kvinnornas sociala och ekonomiska 

levnadsförutsättningar, frågeställning två, styrk av vad den tidigare forskningen visar. 

Resultatet av undersökningen visar att kvinnor som födde barn utanför äktenskapet ibland 

blev gifta, varpå jag även har kunnat dra slutsatsen att många oäkta barn föddes inom löfte om 

äktenskap. Det är svårt att peka på någon gemensam nämnare för kvinnorna mer än att 

samtliga härstammade från en låg socialgrupp, att döma av deras fäders yrken. Jag har även 

kunnat se att de kvinnor som arbetade slutade att arbeta efter att de gift sig. Förmodligen för 

att försörjningsansvaret lades på familjefadern, vilket styrks av Hirdmans teori om 

tidsperiodens rådande könsstruktur.
137

 När det gäller förflyttningsmönster visar 

undersökningen att det förekom att kvinnor, både före och efter födseln av det oäkta barnet, 

flyttade till städerna. Det går inte att säga något om deras individuella anledningar bakom 

flytten, men att döma av tidigare forskning var det bättre arbetsutsikter för kvinnor i städerna. 

Enligt Frykmans undersökning skulle det även kunna handla om att den ogifta modern 

tvingades flytta på grund av att hennes familj uteslöt henne och det oäkta barnet.
138

  

På frågeställning nummer tre, huruvida jag har kunnat finna några mönster vad gäller 

kvinnornas levnadsförutsättningar, är min slutsats att de mönster jag finner är att 

utomäktenskapliga födslar ofta skedde inom löfte om äktenskap, att flera av kvinnorna kom 

att bli gifta och att ett par av kvinnorna från Nora Bergsförsamling flyttade till Örebro stad. 

Utöver detta har jag kunnat peka på individuella förutsättningar i kvinnornas 

levnadsförhållanden så som att en kvinna hade flera utomäktenskapliga barn och en som var 

bosatt tillsammans med sin egen far. Liksom Brändström lyfter i sin forskning är varje kvinna 
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en individ med sina specifika levnadsförutsättningar och omständigheter
139

 och det är något 

som även jag ser som en viktig aspekt för att förstå den ogifta moderns i slutet av 1800-talet. 

Utöver strukturella perspektiv och teoretiska förklaringar är det viktigt att ta hänsyn till den 

ogifta modern som individ.  Jag väljer att vara aktsam med att dra några generella slutsatser 

utöver de gemensamma nämnare som jag finner i kvinnornas levnadsförutsättningar.  
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Utblick för vidare forskning  

Den här forskningen har visat att den ogifta moderns levnadsförutsättningar varierade. Enligt 

vad jag har kunnat se i min granskning av källmaterial var det inte någon av mina undersökta 

mödrar som tvingades lämna bort sitt barn till fattigstuga, familjehem eller liknande. Jag har 

där emot en hypotes om att det förekom i fall där mödrarna inte hade möjlighet att ta hand om 

sina barn. Med utgångspunkt i detta vore det intressant att som vidare forskning studera 

barnens levnadsförutsättningar med inriktning på barn som lämnats bort som en följd av att 

modern inte kunde, eller ansågs kunna, ta hand om sitt barn.  
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Sammanfattning 

I den här undersökningen är det den ogifta modern i slutet av 1800-talet som står i fokus. 

Undersökningen består av två undersökningsdelar. Del ett är en kvantitativ undersökning som 

belyser utomäktenskapligheten i Nora och Örebro stad under tidsperioden 1881-1886. 

Källmaterialet som ligger till grund för den kvantitativa undersökningen är 

barnmorskedagböcker, i vilka barnmorskan var skyldig at notera den födande kvinnans 

civilstatus. Del två består av en kvalitativ fallstudie av 6 kvinnors levnadsförhållanden som 

följs via folkräkningar och kyrkoböcker. Med levnadsförhållanden avses i den här texten 

kvinnornas ekonomiska och sociala förutsättningar vilket avser boendesituation, 

familjesituation, förflyttningsmönster, civilstatus och arbete. 

Den befintliga forskningen som behandlar utomäktenskaplig fruktsamhet och den ogifta 

modern uppvisar både likheter och skillnader vad gäller orsakerna bakom den 

utomäktenskapliga fruktsamhetens ökning under 1800-talet, samt den individuella kvinnans 

levnadsförutsättningar. Det finns forskare som skildrar den ogifta moderns 

levnadsförutsättningar som svåra, medan andra forskare menar att hon ofta blev gift. 

Ytterligare lägger forskningen vikt vid kvinnans arbetsmöjligheter och hennes relation till sin 

egen familj. I texten ställs resultatet av undersökningen löpande i relation till den befintliga 

forskningen.  

Resultatet av undersökningen visar att utomäktenskapligheten var högre i Örebro stad än i 

Nora bergsförsamling. Resultatet i relation till den befintliga forskningen har lett till 

slutsatserna att det rimligen berodde på bland annat urbanisering, modernisering och en 

ändrad syn på sexualitet samt att den utvecklingen var långsammare på landsbygden och i de 

mindre städerna. I fallstudien av sex ogifta mödrar har undersökningen visat att flera av dem 

blev gifta efter förlossningen, vilket har lett till slutsatsen att flera oäkta födslar skedde inom 

löfte om äktenskap. Jag har även funnit att samtliga 6 kvinnor härstammade från en låg 

socialgrupp att döma av deras fäders yrken. Utöver det är slutsatsen att kvinnornas 

individuella levnadssituationer ser så olika ut att det inte går att dra några generella slutsatser 

om den utomäktenskapliga moderns levnadsförutsättningar. Någon av kvinnorna födde flera 

oäkta barn och förblev ogift, en annan gifte om sig efter makens död vilket tyder på att det 

fanns en äktenskapsmarknad för ensamma kvinnor med barn och en annan levde med sitt barn 

och sin egen far.  Kvinnornas sociala och ekonomiska förutsättningar var således olika med 

avseende på civilstatus, boende, familjesituation och arbete.   
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