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Abstract 

 
During the years 1801 to 1920 the Swedish society underwent major political and social 

changes that in different ways paved the way to a more democratic and civilized manner. 

According to Norbert Elias’ theory of civilization these changes ought to have led to that the 

suicide ratio increased. The main purpose of this essay is therefor to study whether or not this 

was the case in the cities of Karlstad, Eda, Mjölby and Linköping. 

     This examination has shown that both the absolute and relative suicide numbers are higher 

during the second half of the study. Although the situation in Linköping differed somewhat 

from the other three societies because the highest suicide number (the numbers of suicide 

registred per 100 000 citizens) there reached it’s highest level already during the years 

1821/1840. 

     Furthermore this study has shown that men were not only more likely to commit suicide, 

they were also generally older than the women. Seven out of ten suicides were committed by 

men and they were usually between 45 and 54 years old by the time of their deaths. A relative 

majority of the women in this study died before the age of 25. Most of the men were married 

and belonged to the working class, whilst most of the women were unmarried and didn’t have 

a paying occupation. 

     It has also become evident that the men generally preferred to hang themselves, but the 

method most commonly used by women was drowning. I’ve also found some local 

differences when it comes to the time of death. A majority of both the men and the women in 

the four cities during the examined period committed suicide during the spring or the summer. 

However a vast majority of the women in Linköping took their lives between October and 

December. 



 
 

 

 

 

--- Förord --- 

 
Men depressionen har sju askar och i den sjunde ligger en kniv, 

ett rakblad, ett gift, ett djupt vatten och ett språng från en stor 

höjd. Jag slutar med att bli slav under alla dessa dödens redskap. 

De följer mig som hundar eller jag dem som en hund. Och jag 

tycker mig fatta, att självmordet är det enda beviset för 

människans frihet. 

Stig Dagerman ur Vårt behov av tröst är omättligt… (1954) 
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1. Inledning 

 
1.1. Ämnesval 
Självmordet och självmördaren har fascinerat såväl som förbryllat människan i alla tider och i 

alla kulturer. Månghövdade är de skönlitterära framställningar samt filosofiska diskussioner 

som har berört ämnet ifråga. Camus påstod rentav att just självmordet var det viktigaste 

filosofiska problemet, ity att i den stunden då man avgör huruvida det är lönt att fortsätta leva, 

ger man samtidigt ett svar på filosofins primära fråga.1 

     Motiven för de fiktiva karaktärernas självvalda död har varit skiftande, men inte sällan har 

de varit av en ädel och altruistisk art. Såsom Goethes Werther som i förtvivlan över sin 

olyckliga kärlek visavi Lotte öppnar depressionens sjunde ask:2 

 
I dessa kläder, Lotte, vill jag bli begraven, du har vidrört dem, helgat dem. […] Min själ svävar över 

kistan. Man bör ej undersöka mina fickor. Denna blekröda rosett som du bar vid barmen när jag första 

gången såg dig bland dina barn – o, kyss dem tusen gånger och berätta dem deras olycklige väns öde! De 

kära små! De trängs kring mig. Ack, hur jag fäste mig vid dig, från första stund ej kunde lämna dig. 

Denna rosett skall begravas med mig! På min födelsedag gav du mig den! Hur jag grep efter allt detta! – 

Ack, jag tänkte ej att vägen skulle leda mig hit! – Var lugn! Jag ber dig, var lugn! – 

     De är laddade – det är midnatt! – Så må det ske! – Lotte! Lotte, farväl! Farväl!3 
 

Kirillov i Dostojevskijs Onda andar anger däremot ingen kärlekskrank bevekelsegrund för sitt 

beslut, utan han begår självmord för att visa prov på människans fria vilja och därigenom 

bevisa Guds icke-existens: 

 
– Om Gud finns är all vilja hans och hans vilja kan jag aldrig komma ifrån. Om Han inte finns då är all 

viljan min och jag är förpliktigad att ge uttryck för min egen vilja. 

[---] 

– Det är min plikt att skjuta mig, därför att själva kärnpunkten, när det gäller min fria vilja, är att jag 

berövar mig själv livet. 4 

 

Utanför fiktionens värld är det i ett historiskt perspektiv, som Arne Jarrick påpekar, något 

vanskligare att utröna orsakerna till varför vissa människor självmant valde att avkorta sina 

                                                
1 Camus, Albert, Myten om Sisyfos, s. 9. 
2 Se förord. 
3 Von Goethe, Johann Wolfgang, Den unge Werthers lidanden, s. 141. 
4 Dostojevskij, Fjodor, Onda andar, s. 615. 
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liv, ty lika vanliga som avskedsbreven var i de litterära framställningarna – lika ovanliga var 

de i verkligheten. Detta ledde i sin tur till att eftervärlden fick ägna sig till mer eller mindre 

kvalificerade gissningar, vilka sedermera nedtecknades i domböckerna.5 Frågorna har således 

alltid varit många, men svaren har varit desto färre. 

 

1.2. Teori 
Sociologen Norbert Elias presenterade på 1930-talet sin teori om civilisationsprocessen, 

vilken kommer att vara utgångspunkten för denna undersökning. Elias menar att människors 

agerande på det interpersonella planet, likväl som deras känsloliv, har genomgått en 

förändring i en bestämd riktning genom civilisationens process. Denna utveckling har 

emellertid inte varit någon medveten och rationell rörelse igångsatt av några enskilda 

individer, utan tycks ha skett helt utan planering, men inte utan en specifik ordning.6 

     Förändringen har skett på så vis att enskilda individers handlande, som har haft både 

känslomässiga och förnuftsmässiga motiv, sammanflätas kontinuerligt med andra individers 

handlingssätt på grund av de ökade kontakterna i samhället. Detta, människornas ömsesidiga 

beroende, leder till att handlingsmönstret förändras. Vilket i sin tur medför en ny 

samhällsordning med en mer tvingande och effektivare kraft än vad viljan och tankeförmågan 

var hos de individer som, utan vetskap om detsamma, var med och skapade denna nya 

ordning.7 

     Denna nya samhällsstruktur genomgår efterhand ytterligare förändringar på grund av de 

inre spänningar som huserar däruti och denna utveckling har till följd att 

samhällsfunktionerna differentieras. Genom denna differentiering och funktionsdelning 

hamnar individerna i alltmer tydliga beroendeställningar till sina medmänniskor i sina dagliga 

liv. Deras beteenden gentemot varandra måste med anledning därav genomgå en omedveten 

ömsesidig anpassning.8 

     Civilisationsprocessen leder alltså till psykiska förändringar hos människorna, genom att 

deras handlingsmönster regleras redan från barndomen. Därför kan man prata om en 

automatisk självtukt – med andra ord upprättas det spärrar inom individen som hindrar 

honom/henne från att bryta mot de sociala spelreglerna.9  

                                                
5 Jarrick, Arne, Hamlets fråga. En svensk självmordshistoria, s. 39. 
6 Elias Norbert, Från svärdet till plikten. Samhällets förvandlingar, s. 285. 
7 Ibid., s. 285 f. 
8 Ibid., s. 288 f. 
9 Ibid., s. 289. 
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     Elias påpekar vidare att stabiliteten i nämnda självtukt hänger nära samman med 

uppkomsten av ett samhälleligt monopolinstitut för det fysiska våldet. Ty då uppstår skyddade 

områden i samhället, där risken att bli fysiskt attackerad är liten. Uttryckt på annat sätt så blir 

samhället mer fredligt genom att det inte längre är fritt fram för de fysiskt starkare att bruka 

fysiskt våld. Gränserna för vad samhället accepterar blir i samband med detta allt snävare och 

man gynnas ju mer man lyckas tygla sina lidelser. Därför uppstår även en högre grad av 

reflektion – alltså att individen begrundar vilka konsekvenser de egna handlingarna, samt 

andras, kommer att leda till.10 

     De forna lidelserna finns dock latent kvar i människorna och ’överjaget’ måste konstant 

försöka pressa tillbaka dessa drifter. Istället för att utkämpa häftiga strider mot en annan 

person måste individen nu utkämpa dessa strider i sitt inre.11 Dessa drifter kan, på grund av 

denna inre spänning, hos vissa leda till tvångs- eller våldshandlingar.12 

     I takt med att människans beteende blir alltmer civiliserat blir hon även mer mottaglig för 

skam- och obehagskänslor. Denna skam kommer från rädslan att trampa över de, stundtals 

komplicerade, mellanmänskliga spelreglerna – obehaget präglas med andra ord av en 

otillräcklighetskänsla, där individen tycker sig vara underlägsen sina medmänniskor.13 

     Det är genom detta sista som jag anser att självmordet inkorporeras i civiliseringsteorin. 

Detta framträder än tydligare då man studerar Arne Jarricks teori kring självmord, ty även här 

spelar skammen en framträdande roll. Jarrick pekar på att skamkänslan är så pass smärtsam 

att den kan driva en människa därhän att hon är villig att ta sitt eget liv, även om hon 

därigenom utsätter sina nära och kära för en stor sorg.14 Han vidareutvecklar sitt resonemang 

på följande vis: 

 
Som jag ser det är skammen en hastigt uppvällande känsla av att vara utlämnad till allmän och nedlåtande 

beskådan. Det är en upplevelse av uppenbarad svaghet. Det betyder att en människa inte känner skam i 

första hand därför att hon tycker sig ha gjort orätt mot andra, utan därför att hon känner sig otillräcklig 

eller ömklig inför deras granskande blickar. Det hindrar inte att en människa kan känna skam också över 

sin bristande moral, men i så fall inte av omsorg om den hon har gjort orätt mot, utan åter därför att hon är 

generad över att inte räcka till, i motsats till de moraliskt starka som tycks genomborra henne med sin 

avslöjande blick.15 

 

                                                
10 Ibid., s. 292 f. 
11 Ibid., s. 300 f. 
12 Ibid., s. 302. 
13 Ibid., s. 359 ff. 
14 Jarrick, Arne, a.a., s. 158 f. 
15 Ibid., s. 159. 
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Som synes finns det många likheter och beröringspunkter mellan Elias och Jarricks 

resonemang kring skam och otillräcklighetskänsla. 

     Det bör härvidlag påpekas att Elias teori om civiliseringsprocessen har utsatts för viss 

kritik från olika håll. Bland annat har Hans Peter Duerr i polemiska ordalag tillstått att Elias 

var en ”medbrottsling till kolonialismens teoretiker”.16 Duerr tyckte sig nämligen kunna utläsa 

en västerländsk chauvinism i Elias teori, alltså att de västerländska samhällena skulle vara 

överlägsna alla andra på samtliga plan.17 Vidare säger sig Duerr för all del inte förneka 

förekomsten av en civilisationsprocess vad gäller den tekniska och materiella utvecklingen, 

men han ifrågasätter starkt att människorna genom detta har blivit mer fredliga av sig.18 För 

att bevisa detta nämner han att antalet våldtäktsmål i engelska domstolar var lika många på 

1300-talet som de är i vår samtid.19 Elias svarade i slutet av sin levnadsbana på denna polemik 

och menade då att hans texter hade blivit feltolkade av nämnda kritiker.20 

 

1.3. Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur civiliseringsprocessen, uttryckt Elias 

civiliseringsteori, har påverkat förekomsten av självmord i fyra orter i Värmland och 

Östergötland mellan 1801 och 1920. Genom denna analys träder förhoppningsvis en tydligare 

bild fram angående vilka dessa individer var (deras sociala härkomst, ålder etc.). I samband 

med detta kommer även själva självmordet belysas, alltså frågor rörande tillvägagångssätt 

samt tidpunkten då människorna ifråga tog sina liv. Vidare kommer det slutligen att föras en 

kortare diskussion om självmordet och skolan. 

    För att ovanstående syfte ska kunna förverkligas kommer följande frågor att beledsaga 

författaren och läsaren under återstoden av studien: 

 

 Förändras självmordfrekvensen i Karlstad, Eda, Linköping och Mjölby under 

perioden 1801-1920? Elias nämner att den sänkta skamtröskeln hos människorna är 

en viktig del av civilisationsprocessen, vilket enligt Jarricks självmordteori torde leda 

till fler självmord. 

                                                
16 Duerr, Hans Peter, Obscenitet och våld. Myten om civilisationsprocessen, s. 8 f. 
17 Ibid., s. 9. 
18 Ibid., s. 19. 
19 Ibid., s. 335. 
20 Elias var enligt Törnqvist mer bekymrad över att hans läsare föreföll vara mindre intresserade av förbindelsen 
mellan de olika mekanismer som driver fram civiliseringsprocessen än av hur människor fordom betedde sig vid 
middagsborden. Se Törnqvist, Rolf, ”Historiskt konkretiserande sociologi” i Per Månsson (red.), Moderna 
samhällsteorier. Traditioner riktningar teoretiker, s. 295 f. 
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 Hur fördelade sig självmördarna efter kön, ålder, civilstånd och yrke? Många 

studier visar bland annat på att männen var klart överrepresenterade i 

självmordsstatistiken.21 

 

 Hur begick människor självmord? Undersökningar gör gällande att hängning var 

den vanligaste metoden bland män i mitten av 1800-talet, medan den vanligaste 

metoden för kvinnor vid samma tid var dränkning.22 

 

 När på året begick människor självmord? Emile Durkheim påvisade att människor 

i Frankrike, Italien och Preussen framförallt begick självmord under sommaren.23 

 

1.4. Metod 
Uppsatsen baseras på undersökningar av död- och begravningsböcker, som finns bevarade i 

kyrkoarkiven från de berörda orterna. Informationen från dessa källor kommer sedermera att 

sammanställas i statistisk form. Studien är med andra ord av kvantitativ art, vilket som bekant 

inte är en helt oomstridd metod inom den historievetenskapliga diskursen. Bland annat har 

denna metod kritiserats för dess bristande flexibilitet, då den endast är inriktad på att 

registrera siffror och därigenom fokuserar på kvantifierbara variabler bestående av mängd och 

frekvens, istället för att titta närmare på ord, symboler och handlingar som i den kvalitativa 

metoden. Kritiken har framförallt framförts av de historiefilosofiska forskarna, de så kallade 

historisterna. Fördelen med den kvantitativa metoden är dock att man härigenom kan 

upptäcka och stipulera olika samband mellan de olika variablerna. Sedan några decennier 

tillbaka har den kvantitativa metoden fått en alltmer framskjuten plats i den historiska 

forskningen – inte bara i ekonomisk historia (där den alltid har varit viktig) utan även inom 

andra fält såsom socialhistoria.24 Eftersom syftet med denna uppsats är att undersöka 

förändringar över tid så har nämnda metod föredragits i detta fall. 

     Resultaten som inhämtas via den valda metoden möjliggör även en komparativ analys 

mellan å ena sidan större och mindre orter och å andra sidan mellan olika landsdelar. Det 

kommer även att undersökas huruvida det föreligger någon diskrepans mellan resultaten i 

                                                
21 Ekström, Anders, Dödens exempel. Självmordtolkningar i svenskt 1800-tal genom berättelsen om Otto 
Landgren, s. 170. 
22 Ibid., s. 170. 
23 Durkheim, Emile, Självmordet, s. 72. 
24 Eggeby, Eva & Söderberg, Johan, Kvantitativa metoder – för samhällsvetare och humanister, s. 23 ff. 
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denna studie samt den tidigare forskningen, rörandes likartade frågeställningar, som är 

genomförd på nationell och regional nivå. 

     Vad gäller kategoriseringen av yrkestillhörighet har jag använt mig av den modell som 

Sten Carlsson presenterar i sin bok Yrken och samhällsgrupper från 1968. Hur denna 

kategorisering ser ut kommer att förklaras närmare senare i uppsatsen. 

 

1.5. Källor och källkritik 
Till grund för denna undersökning ligger, som tidigare har nämnts, de död- och 

begravningsböcker från Karlstads, Edas, Linköpings samt Mjölbys kyrkoarkiv, som täcker 

perioden mellan 1801 och 1920. Precis som det låter innehåller dessa källor information 

angående de personer som dog och begravdes i respektive församling. Här får man, förutom 

namn, ålder och dödsdag, även kunskap om deras civilstånd, yrke samt dödsorsak. I några fall 

nämns även lite mer utförligt vad samtiden ansåg vara självmördarens motiv. 

     Med tanke på att det är 120 år som här ska undersökas så är källorna av tämligen 

omfattande art. Från Karlstads stadsförsamlings kyrkoarkiv har tio volymer av döds- och 

begravningsböckerna använts.25 För Eda har tre volymer kommit till användning.26 När det 

gäller dessa två värmländska orter har jag ävenledes tagit del av befolkningsstatistiska tabeller 

– närmare bestämt två volymer från vardera kyrkoarkiv.27 Samtliga dessa källor finns 

tillgängliga på mikrofilm på Värmlands arkivcentrum. 

     Kyrkoarkiven från de två östgötska orterna, Mjölby och Linköping har jag tagit del av via 

mikrofilm i forskarsalen på Linköpings stadsbibliotek. I undersökningen har sex volymer av 

död- och begravningsböcker använts från Mjölby och Sörby pastorats kyrkoarkiv.28 När det 

gäller Linköpings domkyrkoförsamlingsarkiv har tio volymer av död- och 

begravningsböckerna undersökts.29 

     Dessa källor får i huvudsak betraktas som tillförlitliga. Det finns dock vissa 

reliabilitetsproblem som man inte kan komma runt då man undersöker självmord i ett 

historiskt perspektiv. Ibland anger exempelvis dessa källor inte tillvägagångssättet, utan i 

kolumnen står det då blott ”sjelfmord” eller ”suicidium”. I anslutning till detta är det på sin 

                                                
25 Död- och begravningsböcker, FII, FIII, FIV, FV, Karlstad SCB Döda 1875, 1895, 1896, 1897, 1899 samt 1911 
års Dödbok, Karlstads stadsförsamlings kyrkoarkiv. 
26 Död- och begravningsböcker, FII, Eda SCB Döda 1860-1897, samt 1900-1920, Eda kyrkoarkiv. 
27 Vad gäller Karlstads stadsförsamlings kyrkoarkiv har de befolkningsstatistiska tabellerna beteckningen GI:2 
och GI:3. För Edas kyrkoarkiv är beteckningen GI:3 samt GI:4. 
28 Död- och begravningsböcker, C:2, C:3, C:4, C:5, C:6, Mjölby SCB Döda 1898-1920, Mjölby och Sörby 
pastorats kyrkoarkiv. 
29 Död- och begravningsböcker, C:5, C:6, C:7, C:8, C:9, C:11, C:12, C:13, Linköping SCB Döda 1860-1897, 
1898-1920, Linköpings domkyrkoförsamlings arkiv. 
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plats att erinra om Anders Ekströms påpekande om att självmordet har definierats på olika 

sätt. Bland annat kunde en oaktsam vandel, såsom ett alltför stort intag av alkoholhaltiga 

drycker, eller vistelse på tunn is som ledde till döden betecknas som självmord på vissa 

platser.30 Just detta förefaller inte ha varit fallet i de orter som ingår i denna studie, då dylika 

dödsfall i källorna annars karakteriseras som ”alcoholism” eller ”vådligen omkommen”. Ett 

tydligare problem är dock det möjliga mörkertalet. Självmord blev nämligen inte 

avkriminaliserat i Sverige förrän 1864 och det dröjde fram till 1908 innan kyrkan miste sin 

lagstadgade befogenhet att straffa självmördare genom att begrava dem i stillhet.31 Med 

anledning därav var det fordom motiverat för människor att göra sitt yttersta för att dölja sin 

handling och istället få det att se ut som en olyckshändelse. I denna undersökning tvingas jag 

dock lita till den dåtida bedömningen – rubricerades det då såsom självmord så kommer 

individen ifråga att ingå i undersökningen. Dock med några ytterst få undantag. Ekström 

framhåller nämligen att ett antal dödsfall hos kvinnor orsakade av fosforförgiftning började 

ske något mer frekvent under 1800-talets senare del. Intentionen var dock inte alltid att beröva 

sig själv livet utan var misslyckade abortförsök, men trots detta kategoriserades samtliga 

dessa dödsfall som självmord fram till 1903.32 Detta framgår även i de död- och 

begravningsböcker som undersöks i denna uppsats, men de fall då det har förekommit någon 

kommentar om fosterfördrivning har följdriktigt strukits från denna studie. 

     Ett annat problem som här bör uppmärksammas är att självmördarna innan 

avkriminaliseringen kunde dömas till att begravas utanför kyrkogården. Dessa individer blev 

då ej heller nedtecknade i död- och begravningsböckerna. Arne Jarrick påpekar dock att 

domstolarna redan under 1700-talet började fälla mildare domar och att det med tiden blev allt 

ovanligare med dylika nesliga begravningar.33 

 

1.6. Avgränsningar 
Den tidsmässiga avgränsningen för undersökningen är mellan 1801 och 1920. Anledningen 

till att just denna 120-åriga period har valts är för att det var en väldigt omtumlande period i 

det svenska samhället – både socialt och politiskt. 

     Tiden från mitten av 1700- fram till 1870-talet präglades av en påtaglig generell agrar 

tillväxt. Det fanns dock vissa hack i denna tillväxt, bland annat nedgången i slutet av 1860-

                                                
30 Ekström, Anders, a.a., s. 169. 
31 Detta innebar att de individer som begick självmord begravdes utan klockringning och övriga ritualer. Se 
Ekström, Anders, a.a., s. 161 f. 
32 Ibid., s. 169 f. 
33 Jarrick, Arne, a.a., s. 107. 
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talet som brukar benämnas Sveriges sista hungersnöd. Orsaken till denna tillväxt går, enligt 

Lars Magnusson, att finna i den sammanlagda tillväxten av arbete, land och kapital.34 Antalet 

sysselsatta inom jordbruket ökade mellan 1720 och 1860 med 0,4 procent per år, samtidigt 

som det skedde ett ökat nyodlande vilket innebar att åkerarealen fördubblades under samma 

period. Denna uppodling medförde även att bättre jord kom till användning, på grund av att 

tidigare vattensjuka marker nu kunde dräneras genom olika tekniska innovationer.35 

Sammantaget medförde detta ett finansiellt överskott, som i sin tur kunde investeras i 

produktiv verksamhet, vilket ytterligare ökade produktionen – därigenom kan denna period 

betecknas som Sveriges agrara revolution. Handeln blev nu betydligt mer intensiv än förut, 

både på landsbygden och i städerna, vilket även påskyndade en markant specialisering. Som 

exempel på detta nämner Magnusson Stockholm som på 1820-talet var en viktig marknad för 

animaliska produkter. Detta förde med sig att området nära huvudstaden kom att specialisera 

sig på husdjursdrift.36 

     Den stora befolkningstillväxt som nu pågick var emellertid inte jämt fördelad över riket – 

den var högst i Norrland, Värmland och i de sydöstra delarna av landet, medan den var lägst i 

östra Mellansverige.37 Befolkningstillväxten var heller inte konstant utan det fanns perioder 

då det även skedde en faktisk minskning, bland annat på grund av tidigare nämnda 

hungersnöd men framförallt berodde det på det den ökande emigrationen.38 

     Den agrara revolutionen gynnade dock inte alla medborgare i samhället, ty i samband med 

detta skedde ävenledes en snabb social differentiering då en stor andel av landsbygdens 

befolkning kom att bli jordlösa. Därför tvingades de istället att bli lönearbetare på större 

lantegendomar.39 

     Samtidigt med detta blåste även förändringens storm i den politiska sfären. 1866 

avskaffades fyrståndsriksdagen och ersattes med en tvåkammarriksdag och därigenom 

försvann också de sista betydande ståndsprivilegierna.40 Fortfarande var dock vägen lång till 

en inkluderande parlamentarisk demokrati, ty i de direkta andrakammarsvalen uteslöts 

fortfarande kvinnorna och även en stor andel av männen. Det krävde nämligen att dessa kunde 

                                                
34 Magnusson, Lars, Sveriges ekonomiska historia, s. 185 f. 
35 Ibid., s. 190. 
36 Ibid., s. 209 f. 
37 Ahlberger, Christer & Kvarnström, Lars, Det svenska samhället 1720-2000. Böndernas och arbetarnas tid, s. 
20. 
38 Ibid., s. 270. 
39 Magnusson, Lars, a.a., s. 211. 
40 Norborg, Lars-Arne, Sveriges historia under 1800- och 1900-talen. Svensk samhällsutveckling 1809-1998, s. 
40. 
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uppvisa antingen en viss inkomst eller förmögenhet för att kunna deltaga i valen.41 Vissa steg 

togs dock runt denna tid för att förbättra kvinnornas villkor. Bland annat öppnades, i och med 

att näringsfriheten infördes 1864, hela den privata arbetsmarknaden för kvinnor. 

Dessförinnan, 1858, beslutades det även att ogifta kvinnor skulle kunna myndigförklaras. Fritt 

fram för kvinnor att välja sin make blev det ändock inte förrän 1884.42 

     Den agrara ekonomins tillväxt förklarar även uppkomsten av den ökade 

industrialiseringen, ty välståndet ökade efterfrågan på många varor i högre grad än den 

tidigare protoindustrin kunde tillmötesgå. Därför var en mera storskalig och centraliserad 

produktion nödvändig.43 Det industriella genombrottet som i Sverige växte fram från mitten 

av 1800-talet fram till första världskriget innebar att jordbrukets andel både vad gäller 

bruttonationalprodukten och sysselsatta befolkningen gick tillbaka.44 

     Industrialiseringen innebar även stora sociala förändringar, som till exempel yttrade sig i 

en större geografisk rörlighet bland befolkningen eftersom många människor nödgades byta 

arbetsort för att finna ett jobb, vilket medförde att städernas befolkning kom att öka kraftigt. 

Det ställdes också helt nya krav på arbetarna än vad fallet tidigare hade varit inom hantverket. 

Nu ställdes yrkesskicklighet mer i bakgrunden och istället premierades egenskaper såsom 

pålitlighet, punktlighet och uthållighet.45 1850 var 78 procent av Sveriges arbetsföra 

befolkning sysselsatta inom jord- och skogsbruk, medan drygt nio procent var verksamma 

inom antingen hantverk eller industri. När man ser på näringsstrukturen sjuttio år senare blir 

det påtagligt att det har skett en tydlig förändring, ty 1920 var motsvarande siffror 43,5 

procent för skogs- och jordbruk respektive 31,1 för hantverk och industri.46 

     Sverige kom ett steg närmare en parlamentarisk demokrati i och med 1909 års 

rösträttsreform. Nu användes en allmän rösträtt för män i valet till andra kammaren. Trots att 

kvinnorna fortfarande inte tilldelades någon rösträtt så stärktes deras politiska rättigheter 

något, bland annat blev de nu valbara till samtliga kommunala förtroendeuppdrag 

undantagandes landstingen. Slutligen infördes 1919 allmän och lika rösträtt för både män och 

kvinnor, vilken praktiserades första gången i valet till andra kammaren 1921.47 

                                                
41 Ahlberger, Christer & Kvarnström, Lars, a.a., s. 205. 
42 Norborg, Lars-Arne, a.a., s. 138. 
43 Magnusson, Lars,a.a., s. 237 ff. 
44 Ibid., s. 302. 
45 Ibid., s. 336 f. 
46 Ahlberger, Christer & Kvarnström, Lars, a.a., s. 289. 
47 Ibid., s. 251-257. 
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     Således kan det sägas att det inträffade en agrar-, industriell-, samt en social revolution 

mellan 1801 och 1920. Förändringar som i grunden ändrade människors sätt att se på och 

uppfatta sig själva och sin omgivning, vilket är själva kärnan i en civiliseringsprocess. 

     Den geografiska avgränsningen i uppsatsen är Karlstad och Eda i Värmland samt 

Linköping och Mjölby i Östergötland. Anledningen till dessa val är att en jämförelse dels 

mellan större och mindre orter och dels mellan olika landsändar därmed möjliggörs. 

 

1.7. Tidigare forskning 
Som tidigare har nämnts har självmordet och självmördaren förbryllat människor genom 

historien. Forskarvärlden är definitivt inget undantag från detta, ty det saknas absolut inte 

forskarrapporter som behandlar ämnet. Det förefaller som det från många håll har funnits en 

fascination inför möjligheten att göra det obegripliga begripligt. 

     Emile Durkheim gav 1897 ut ett banbrytande sociologiskt verk betitlat Självmordet (org. 

Le Suicide), som var en ingående statistisk genomgång över självmordet i Europa under 1800-

talet. Han delade upp självmorden i sociala och icke-sociala faktorer och redogjorde därefter 

tre olika sociala självmordstyper – egoistiskt, altruistiskt samt anomiskt självmord. Dessa 

kategoriseringar är en benämning för individens förhållande till övriga samhället. Med det 

egoistiska självmordet menas att de sociala grupper som individen tillhör har försvagats. 

Därigenom blir personen mer självständig och följer primärt endast sina egna intressen –det 

individuella jaget dominerar över det sociala jaget.48 Det altruistiska självmordet innebär 

däremot att individen tar sig av daga på grund av att hon/han ser det som sin plikt. Som 

exempel för detta nämns självmord bland änkor och undersåtar.49 Durkheims definierar det 

anomiska självmordet på så vis att det inträffar då en person har omåttliga ambitioner som 

inte kan tillfredsställas.50 Slutsatsen som Durkheim framför kan kortfattat sägas vara att 

orsaken till de flesta självmord går att finna i samhället och inte inuti individerna ifråga.51 

     Andra forskningsinsatser som korresponderar med syftet i denna uppsats är Johan 

Söderbergs Civilisering, marknad och våld i Sverige 1750-1870 (1993), Arne Jarricks 

Hamlets fråga (2000) och Dödens exempel (2000) som är författad av Anders Ekström.  

     Johan Söderberg studerar i sin bok olika sidor av civiliseringsprocessen i Sverige. Detta 

görs genom att redovisa regionala särdrag rörandes företeelser såsom grovt våld och 

självmord. Härvidlag framgår det att de flesta självmord i Sverige 1846/70 ägde rum i 
                                                
48 Durkheim, Emile, a.a., s. 162. 
49 Ibid., s. 173. 
50 Ibid., s. 213. 
51 Ibid., s. 251 ff. 
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Stockholms stad och att det inträffade något färre självmord i Värmland än i Östergötland 

under samma år.52 

     I Hamlets fråga gör Arne Jarrick en genomgång av den forskning som tidigare har 

undersökt självmordet och dess mekanismer. Han berör även samhällets och kyrkans syn på 

detsamma i olika tider, som exemplifieras genom ett antal typfall. Slutligen presenterar han 

sin självmordsteori, vilket som tidigare har nämnts innebär att det är skamkänslan som driver 

människorna till denna sista desperata handling. 

     Första hälften av Anders Ekströms Dödens exempel redogör för den unge uppsalastudenten 

Otto Landgrens väg mot den självvalde döden. Göteborgaren Landgren var nämligen en av 

de, historiskt sett, tämligen få självmördare som faktiskt efterlämnade ett avskedsbrev där 

handlingen motiverades. I andra delen av sin bok redovisar Ekström för hur den vetenskapliga 

och massmediala diskussionen kring självmordet såg ut under 1800-talet både i Sverige och i 

övriga Europa. I likhet med Jarrick går han därefter igenom hur rättsväsendet och kyrkan 

uppfattade saken. 

     Därutöver har Jarrick och Söderberg tillsammans skrivit boken Odygd och vanära (1998), 

som redogör för brottsligheten i Stockholm utifrån ett civilisationsteoretiskt perspektiv. Här 

redogör de för vilka det var som ställdes inför rätta samt vilka straff som utmättes under 1600- 

och 1700-talet. Vidare undersöker de dåtidens dragkamp mellan den världsliga och kyrkliga 

makten. Deras uttalade syfte är att undersöka huruvida samvaron har blivit mer mänsklig och 

civiliserad över tid.53 

 

                                                
52 Söderberg, Johan, Civilisering, marknad och våld i Sverige 1750-1870. En regional analys, s. 25. 
53 Jarrick, Arne & Söderberg, Johan, Odygd och vanära. Folk och brott i gamla Stockholm, s. 15. 
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2. Självmordets historik 

 
Enligt Jarrick så har praktiskt taget alla kulturer genom historien i någon mån varit 

självmordsfördömande, som exempel på detta nämns det antika Grekland där kropparna efter 

de människor som tog sina egna liv i vissa fall kunde kränkas på olika sätt. Bland annat 

genom att de fördes nakna till begravningsplatsen eller att vissa kroppsdelar avlägsnades och 

grävdes ner separat.54 Som Beskow påpekar så fanns det dock i Grekland, precis som i de 

flesta kulturer, något av en ambivalent hållning visavi självmordet. För att understödja detta 

påstående lyfter Beskow fram ett exempel ur Sofokles antika drama om Oidipus dotter 

Antigone, som i korthet handlar om att hon döms till döden genom att bli inmurad i en håla 

efter att ha hävdat individens rätt gentemot statens makt. För att avsluta sina plågor väljer 

dock Antigone att hänga sig. Beskow menar att hon därigenom framstår som ”en modig 

försvarare av mänskliga värden”.55 

     Även i romarriket accepterades självmordet i vissa fall, bland annat om syftet med det var 

att undvika vanära, tjäna fosterlandet, eller att visa sorg då en person som man höll kär hade 

gått hädan. Däremot fick inte en slav begå självmord, eftersom dess ägare i sådant fall skulle 

bli av med sin rättmätiga egendom. Och om en soldat försökte ta sitt eget liv kategoriserades 

det som desertering, vilket ironiskt nog bestraffades med döden.56 Vidare påminner Beskow 

om det rituella japanska självmordet harakiri (eller seppuku). Då en samuraj, eller någon 

annan högt respekterad person, på något sätt hade blivit vanhedrad så kunde han återvinna sin 

heder genom att begå självmord medelst svärd.57 

     Inte heller kristendomen har alltid varit lika notoriskt fördömande gentemot självmördarna. 

Jarrick nämner bland annat att många romare skrämdes inför, vad de ansåg vara, den kristna 

minoritetens alltför förbehållslösa bejakning av den självvalda döden. Han menar att detta ska 

förstås genom att det i kristendomen ständigt har funnits ett visst förakt för jordelivet, som 

kunde tolkas som en självmordsbejakande inställning.58 

     I samband med att kristendomen blev statsreligion blev synen på självmordet tämligen 

snabbt negativt färgad. Genom konciliet i Arles 452 e. Kr. sågs det nu som en svår synd – en 

                                                
54 Jarrick, Arne, a.a., s. 60. 
55 Beskow, Jan, ”Historia”, i Jan Beskow (red.) Självmord och självmordsprevention. Om livsavgörande 
ögonblick, s. 302. 
56 Ibid., s. 302. 
57 Ibid., s. 299. 
58 Jarrick, Arne, a.a., s. 59 f. 
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dödssynd – som skulle förvägra individen ifråga Guds nåd.59 Anledningen till detta var att 

man nu tolkade det femte budordet – ”Du skall icke dräpa” (något konkret uttalat suicidförbud 

går nämligen inte att finna i den kristna urkunden) – även som ett förbud att ta sitt eget liv. 

Beskow påminner härvidlag om lydelsen i den svenska katekesen: ”Vi skola icke förkorta 

eller skada vårt eget liv, utan vårda det såsom en gåva av Gud och använda det till Guds 

ära”.60 Tidigt under medeltiden, i samband med konciliet i Braga 563 e. Kr., beslutades det 

även inom kristenheten att självmördare inte skulle tillåtas begravas i enlighet med den 

vanliga ritualen.61 Istället skulle dessa kroppar nu brännas på bål eller begravas på 

galgbacken. Vissa tilläts dock att begravas på kyrkogården, men då skulle det ske på en 

avskild plats och i stillhet. På vissa platser i den kristna världen (inte i Sverige) fick dessutom 

statsmakten befogenhet att beslagta både självmördarens och dennes familjs tillgångar.62 

     Från 1500-talet fram till 1700-talet sjönk antalet mord och dråp i Stockholm radikalt, 

medan självmordstalen ökade marginellt. Nu uppkom dessutom en sorts mellanform kallad 

suicidalmord. Detta innebar att självmordsbenägna individer begick ett mord, oftast var offren 

unga barn, för att därigenom dömas till döden. På så vis kunde förövaren bekänna sin 

handling och visa ånger inför Gud och världen, vilket medförde att hon/han fick syndernas 

förlåtelse och därmed tillträde till paradiset.63 Vissa studier har påvisat att detta var en 

förhållandevis vanlig självmordsmetod i Stockholm under slutet av 1600-talet.64 Liknande 

indirekta självmord inträffade också, till exempel att människor anmälde sig själva för tidelag, 

vilket likaså var straffbart med döden, eller erkände mord som de inte hade begått.65 

     I Europa skilde både den världsliga och kyrkliga maktens män mellan två skilda typer av 

självmördare; de som hade begått en medveten handling (felo de se) samt de som hade tagit 

sitt liv under sinnesförvirring (non compos mentis). Det var de senare som tilläts begravas på 

kyrkogården, medan den första kategorin fick utstå en mer kränkande behandling.66 

     Ekström nämner att det under 1500-talet och fram till mitten av 1600-talet var ytterst få 

som ansågs ha tagit sitt liv under sinnesförvirring i England, men att situationen var den 

omvända mot slutet av 1700-talet. Bedömningen berodde också i stor utsträckning på vilket 

socialt ursprung man hade, ty praktiskt taget samtliga självmördarna från de övre skikten 

                                                
59 Ibid., s. 59. 
60 Beskow, Jan, ”Historia”, i Jan Beskow (red.), a.a., s. 303. 
61 Jarrick, Arne, a.a., s. 59. 
62 Beskow, Jan, ”Historia”, i Jan Beskow (red.), a.a., s. 304. 
63 Ibid., s. 305 ff. 
64 Jarrick, Arne, a.a., s. 182. 
65 Beskow, Jan, ”Historia”, i Jan Beskow (red.), a.a., s. 307. 
66 Jarrick, Arne, a.a., s. 60. 



14 
 

bedömdes som sinnesförvirrade medan individer från de lägre skikten betraktades som 

”feloner”.67 

     Även i Sverige började det med tiden utdömas allt mildare domar. Trots att 1734 års 

rikslag fortfarande stipulerade att den som med vilja hade tagit sitt eget liv skulle begravas 

utanför kyrkogården, visar rättspraxis från denna tid en annan bild. Jarrick har undersökt Svea 

hovrätts domar mellan 1670 och 1720 och har därvidlag funnit att det under slutet av denna 

undersökningsperiod inte fälldes någon dom som innebar begravning utanför kyrkogården. 

Istället tilläts alltfler att begravas i stillhet.68 

     Slutligen fick denna mer humana syn på självmordet ett formellt juridiskt genomslag, ty 

1864 vidtogs en omfattande revidering av rikslagen från 1734, vilket bland annat ledde till att 

den suicidala handlingen avkriminaliserades. Detta hade föregåtts av en längre tids diskussion 

där de liberalt sinnade menade att den tidigare lagen var orättfärdig då straffet inte påverkade 

den döde utan enkom ökade släktingarnas pina.69 

     Även efter denna avkriminalisering hade dock den svenska kyrkan fortsatt en lagstadgad 

möjlighet att särskilja självmördarna från andra avlidna genom att begrava dem i stillhet och 

det skulle dröja fram till 1908 innan denna befogenhet försvann.70 

 

                                                
67 Ekström, Anders, a.a., s. 159. 
68 Jarrick, Arne, a.a., s. 109 f. 
69 Ekström, Anders, a.a., s. 155. 
70 Ibid., s. 162. 
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3. Självmord i Karlstad, Eda, Linköping och Mjölby 1801-1920 

 
3.1. Förändring i självmordsfrekvensen mellan 1801-1920 
Totalt var det under den 120 år långa undersökningsperioden 362 människor som tog livet av 

sig i de fyra orterna som ingår i studien. Fördelat på vardera samhälle är siffrorna följande: 

Karlstad – 120, Eda – 48, Mjölby – 29, samt Linköping – 165.71 Då ett uttalat syfte med 

denna uppsats är att utröna huruvida det har skett någon förändring, med avseende på 

självmordsfrekvens, över tid följer här nedan en sammanställning uppdelad i intervaller om 

tjugo år. 

 

Tabell 1: Antal självmord i Karlstad, Eda, Mjölby och Linköping 1801-1920 

 Karlstad Eda Mjölby Linköping Totalt 

1801-1820 4 - 1 4 9 

1821-1840 6 3 1 17 27 

1841-1860 2 5 - 17 24 

1861-1880 15 12 2 18 47 

1881-1900 52 12 7 30 101 

1901-1920 41 16 18 79 154 

Totalt 120 48 29 165 362 

Källa: Död- och begravningsböcker från Karlstads stadsförsamlings kyrkoarkiv, Eda kyrkoarkiv, 

Mjölby och Sörby pastorats kyrkoarkiv, samt Linköping domkyrkoförsamlings arkiv, täckandes åren 

1801-1920. 
 

Det framgår av tabell 1 att antalet självmord i Eda, Mjölby och Linköping ökar kontinuerligt 

under undersökningsperioden och i dessa tre samhällen redovisas de högsta siffrorna i det 

sista tidsintervallet. Situationen för Karlstad ser dock något annorlunda ut, ty här visar 

självmordstalen en större variation vad gäller upp- och nedgångar. Anmärkningsvärt är bland 

annat att antalet självmord minskade i Karlstad mellan 1901 och 1920 i jämförelse med den 

tidigare tjugoårsperioden. Påtagligt är även det faktum att självmord var praktiskt taget en 

                                                
71 Död- och begravningsböcker, FII, FIII, FIV, FV, Karlstad SCB 1875, 1895, 1896, 1897, 1899 samt 1911 års 
Dödbok, Karlstads stadsförsamlings kyrkoarkiv. Död- och begravningsböcker, FII, Eda SCB Döda 1860-1897, 
samt 1900-1920, Eda kyrkoarkiv. Död- och begravningsböcker, C:2, C:3, C:4, C:5, C:6, Mjölby SCB Döda 
1898-1920, Mjölby och Sörby pastorats kyrkoarkiv. Död- och begravningsböcker, C:5, C:6, C:7,C:8, C:9, C:11, 
C:12, C:13, SCB Döda 1860-1897, 1898-1920, Linköpings domkyrkoförsamlings arkiv. 
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obefintlig företeelse i Mjölby ända fram till perioden 1881-1900. Därefter sker dock en 

tämligen påtaglig ökning vad gäller självmordsfallen.  

     Tidigare nationella beräkningar har visat att det under 1800-talet skedde en femdubbling 

av antalet självmord.72 Som tabell 1 visar var ökningen ännu mer markant i de orter som ingår 

i denna studie. Mellan 1801-1820 och 1881-1900 trettonfaldigades till exempel självmorden i 

Karlstad. Ökningen i Linköping, då man jämför det första tidsintervallet med det sista, är etter 

värre, ty mellan 1901-1920 inträffar det nästan tjugo gånger fler självmord än vad fallet var 

under undersökningens inledande tjugo år. 

     Resultatet i tabell 1 bör emellertid kontrasteras med befolkningsmängden, som ju inte är 

konstant, i varje samhälle under samma period. Därför följer härnäst en tabell som redovisar 

folkmängden i de berörda orterna var tionde år. 

 

Tabell 2: Folkmängd i Karlstad, Eda, Mjölby och Linköping 

 Karlstad Eda Mjölby Linköping Totalt 

1810 2 219 2 307 1 385 3 285 9 196 

1820 2 583 2 530 1 337 3 415 9 865 

1830 2 676 3 052 1 499 3 960 11 187 

1840 3 108 3 582 1 629 4 767 13 086 

1850 3 807 4 166 1 638 5 240 14 851 

1860 4 514 4 671 1 862 6 138 17 185 

1870 5 608 5 279 1 921 7 257 20 065 

1880 7 772 5 688 2 349 8 752 24 561 

1890 8 716 5 848 2 759 12 649 29 972 

1900 11 869 6 411 3 842 14 552 36 674 

1910 17 192 6 241 5 103 18 149 46 685 

1920 19 246 6 659 5 846 26 920 58 671 

Källa: Demografiska databasen, Umeå Universitet. Tillgänglig [online]: 

http://www.ddb.umu.se/folknet (2006-12-16). 

 

Det framgår av tabell 2 att Linköping genomgående var den folkrikaste staden under den 

tidsperiod som undersöks, medan Mjölby ständigt hade lägst befolkning. När det gäller 

Karlstad och Eda blir det tydligt att de befolkningsmässiga styrkeförhållandena har växlat 

                                                
72 Ekström, Anders, a.a., s. 168. 
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något under tiden. Från att, invånarmässigt, ha varit ungefär lika stora (med en knapp övervikt 

i Edas favör) fram till 1860 så är befolkningstillväxten därefter betydligt mer markant i 

Karlstad. Invånarantalet växer nämligen här med över 325 procent mellan just 1860 och 1920, 

medan motsvarande ökning för Eda ligger på drygt fyrtio procent under samma period. 

     Tabell 1 visar som sagt tvivelsutan att det har skett en markant ökning av de absoluta 

självmordstalen i samtliga undersökta orter mellan 1801 och 1920. Det som härnäst skall 

undersökas är huruvida den proportionella stegringen är lika påtaglig. 

 

Figur 1: Antal självmord per 100 000 invånare i de fyra orterna mellan 1801-1920 

0

5

10

15

20

25

30

18
01
/1
82
0

18
21
/1
84
0

18
41
/1
86
0

18
61
/1
88
0

18
81
/1
90
0

19
01
/1
92
0

År

A
n
ta
l

Karlstad

Eda

Mjölby

Linköping

 
Källa: Död- och begravningsböcker och befolkningsstatistiska tabeller från Karlstads 

stadsförsamlings- samt Eda kyrkoarkiv. Död- och begravningsböcker från Mjölby och Sörby pastorats 

kyrkoarkiv, samt Linköping domkyrkoförsamlings arkiv. Täckandes åren 1801-1920. 

Demografiska databasen, Umeå Universitet. Tillgänglig [online]: http://www.ddb.umu.se/folknet 

(2006-12-16). 
 

Som framgår av figur 1 var antalet självmord per 100 000 invånare som högst under andra 

hälften av perioden i samtliga orter med undantag av Linköping, som uppvisar högst värde 

redan i intervallet 1821/1840.  

     Då man jämför de absoluta talen i tabell 1 med de proportionella i figur 1 visar det sig att 

trots att fler självmordsfall inträffade i Linköping än i Karlstad mellan 1861 och 1900, så 

förefaller den suicidala benägenheten ha varit större i den värmländska orten under nämnda 
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period eftersom det proportionellt sett var fler som begick självmord därstädes. 

Anmärkningsvärt är för övrigt utvecklingen i Mjölby. Fram till 1880 inträffade det där i 

genomsnitt under fem självmord utslaget på 100 000 invånare, men därefter sker en markant 

ökning vilket sedermera leder till att självmordbenägenheten är högre i det lilla östgötska 

samhället än i värmländska Karlstad och Eda. 

     1881/1900 var antalet självmord per 100 000 invånare i Karlstad drygt tjugoåtta, vilket 

därmed med knapp marginal överstiger det proportionella talet som noterades i Stockholm 

under åren 1846/1870. Söderberg visar nämligen i sin regionala undersökning att motsvarande 

siffra för huvudstaden då var drygt tjugosju, vilket på den tiden var överlägset högst i landet i 

jämförelse med andra län. Bland annat var siffran för Östergötlands län drygt nio och för 

Värmlands län runt sex självmord per 100 000 invånare vid denna tidpunkt.73  

     Förvisso uppvisar Karlstad en låg proportionell suicidsiffra 1841/1860, men både före och 

efter denna tidpunkt – vilket tydligt syns i figur 1 – hamnar Karlstad på proportionella tal som 

vida överskrider den siffra som Söderberg presenterar för hela Värmland. Vilket möjligtvis 

kan vara en indikation på att självmordsbenägenheten var högre här än i länet i helhet. 

 

3.2. Självmord bland män och kvinnor 
Nationell statistik från 1800-talet visar, enligt Ekström, att det var betydligt fler män än 

kvinnor som begick självmord i Sverige, ty männen utgjorde 75 procent av självmördarna 

under detta århundrade.74 Även europeiska undersökningar visade samma sak, till exempel 

uppmärksammade Durkheim att självmorden i Frankrike, Italien och Preussen till drygt åttio 

procent begicks av män.75  

     Även i vår tid är det, enligt NASP (Nationellt och Stockholms läns landstings centrum för 

suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa), främst män som begår självmord, ity att 

2003 inträffade 1376 självmordsfall i Sverige och av dessa var 975 män – alltså drygt 71 

procent.76 

     För att undersöka huruvida samma tendens går att utläsa i denna undersökning följer 

härefter en förteckning av hur den proportionella fördelningen såg ut mellan manliga och 

kvinnliga självmördare i Karlstad, Eda, Mjölby och Linköping. 

                                                
73 Söderberg, Johan, a.a., s. 25. 
74 Ekström, Anders, a.a., s. 170. 
75 Durkheim, Emile, a.a., s. 232. 
76 Statistik om självmord, NASP. Tillgänglig [online]: http://www.ki.se/suicide/sm_sverige_total.html (2006-12-
19). 
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Tabell 3: Mäns och kvinnors procentuella andel av antalet inträffade självmord mellan 1801-1920 

 Karlstad Eda Mjölby Linköping Totalt 

 M. Kv. M. Kv. M. Kv. M. Kv. M. Kv. 

1801-1820 75 25 - - 100 - 75 25 77,8 22,2 

1821-1840 66,7 33,3 33,3 66,7 100 - 82,4 17,6 74,1 25,9 

1841-1860 50 50 20 80 - - 70,6 29,4 58,3 41,7 

1861-1880 66,7 33,3 66,7 33,3 100 - 88,9 11,1 76,6 23,4 

1881-1900 65,4 34,6 58,3 41,7 71,4 28,6 76,7 23,3 68,3 31,7 

1901-1920 85,4 14,6 56,2 43,8 66,7 33,3 69,6 30,4 72,1 27,9 

1801-1920 72,5 27,5 54,2 45,8 72,4 27,6 74,5 25,5 71 29 

Källa: Död- och begravningsböcker från Karlstads stadsförsamlings kyrkoarkiv, Eda kyrkoarkiv, 

Mjölby och Sörby pastorats kyrkoarkiv, samt Linköping domkyrkoförsamlings arkiv, täckandes åren 

1801-1920. 
 

Vid en titt på tabell 3 syns det att den könsmässiga proportionen i dessa fyra orter på det stora 

hela överensstämmer med de nationella siffrorna. Emellertid påträffas vissa fluktuationer 

under undersökningsperioden. Till exempel var i genomsnitt mer än en tredjedel av 

självmördarna i Karlstad mellan åren 1821 till 1900 kvinnor, men under det sista 

tidsintervallet sjunker den proportionella andelen kvinnor i statistiken radikalt. Sett till 

absoluta tal var det dock bara mellan 1881 och 1900 som antalet kvinnliga självmördare var 

högre än i det sista intervallet, för under de avslutande tjugo åren av undersökningen var det 

sex kvinnor som i Karlstad valde den självvalda döden medan motsvarande siffra var arton 

under de två decennierna dessförinnan.77 

     Beaktansvärt är för övrigt att det dröjer nittionio år in i undersökningsperioden innan det 

framskymtar en kvinnlig självmördare i Mjölby. Denna kvinna var den 23-åriga pigan Hulda 

Karlsson som på sin födelsedag den 21 april 1900 tog livet av sig genom fosforförgiftning.78 

     Om vi återgår till tabell 3 blir det tydligt att Eda skiljer sig något från mängden, ty till 

skillnad mot de andra tre orterna i undersökningen var de kvinnliga självmördarna här i 

majoritet under den första hälften av tidsperioden. Även därefter är andelen kvinnor i 

själmordsstatistiken högre här än vad fallet är i Karlstad, Mjölby och Linköping. 

 

                                                
77 Död- och begravningsböcker, F IV, F V, Karlstad SCB Döda 1895, 1896, 1897, 1911, Karlstads 
stadsförsamlings kyrkoarkiv. 
78 Mjölby SCB Döda 1898-1920, Mjölby och Sörby pastorats kyrkoarkiv. 
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3.3. Självmördarnas ålder 
 

Tabell 4: Självmördarnas medelålder i Karlstad och Eda 1801-1920 

 Karlstad Eda 

 Män Kvinnor Män Kvinnor 

1801-1820 48,3 58 - - 

1821-1840 30,8 31,5 44 35,5 

1841-1860 38 75 51 57,5 

1861-1880 41,2 39,8 49,9 36,3 

1881-1900 42,7 36,4 47 47,6 

1901-1920 47,3 46,2 42,6 55,1 

1801-1920 44 40,2 46,4 48,7 

Källa: Död- och begravningsböcker från Karlstads stadsförsamlings kyrkoarkiv samt Eda kyrkoarkiv, 

täckandes åren 1801-1920. 
 

Som kan utläsas ur tabell 4 var de manliga självmördarna äldre än de kvinnliga i Karlstad sett 

till hela undersökningsperioden, medan situationen var den motsatta i Eda. Därutöver framgår 

det även att de personer som tog sig av daga i Eda generellt sett var något mer till åren komna 

än motsvarande personer i Karlstad. 

 

Tabell 5: Självmördarnas medelålder i Mjölby och Linköping 1801-1920 

 Mjölby Linköping 

 Män Kvinnor Män Kvinnor 

1801-1820 34 - 40 52 

1821-1840 47 - 41,8 38,7 

1841-1860 - - 41,3 38,6 

1861-1880 42,5 - 46,9 30 

1881-1900 49 24 46,8 32,1 

1901-1920 43,8 48,5 44,4 47,4 

1801-1920 44,6 42,4 44,5 42,5 

Källa: Död- och begravningsböcker från Mjölby och Sörby pastorats kyrkoarkiv, samt Linköping 

domkyrkoförsamlings arkiv, täckandes åren 1801-1920. 
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Mjölby och Linköping uppvisar, vilket syns i tabell 5, betydligt större likheter än de 

värmländska samhällena sett till medelåldern under hela undersökningsperioden, ty här är 

siffrorna i det närmaste identiska både vad gäller männen och kvinnorna (44,6/44,5 respektive 

42,4/42,5). I en jämförelse mellan de två tabellerna märker man att Eda återigen särskiljer sig 

något, ty här är både männens och kvinnornas medelålder något högre än i de övriga orterna 

som ingår i denna undersökning. 

     Att enbart se till medelåldern riskerar att bli något missvisande, eftersom man då inte får 

en tydlig bild av den åldersmässiga spännvidden. Därför följer nu ett diagram som istället 

beskriver frekvens. 

 

Figur 2: Självmördarna i Karlstad, Eda, Mjölby och Linköping indelade i ålderskategorier 1801-1920. 
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Källa: Död- och begravningsböcker från Karlstads stadsförsamlings kyrkoarkiv, Eda kyrkoarkiv, 

Mjölby och Sörby pastorats kyrkoarkiv, samt Linköping domkyrkoförsamlings arkiv, täckandes åren 

1801-1920. 
 

Som man kan se av figur 2 så är det i ålderskategorin mellan 45 och 54 år som männen mest 

frekvent förekommer under den totala undersökningsperioden. Männens åldersmässiga 

uppdelning är tämligen tydlig med de lägsta talen i de både ytterlighetsintervallerna och de 

högsta i de mellersta. Kvinnornas antal är däremot tämligen jämnt fördelade i alla 

ålderskategorier. Värt att poängtera är emellertid att en relativ majoritet, om än knapp, av de 
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kvinnliga självmördarna var 24 år eller yngre och faktum är att deras antal här till och med 

överstiger männens. 

     Den yngsta person som figurerar i denna undersökning är arbetaren Johan Karlssons dotter 

Esther som den 11 juli 1909 dränkte sig i Klarälven, blott tretton år gammal.79 Det är även en 

kvinna som är äldst, nämligen 86-åriga änkefrun Brita Holmqvist som likaledes sökte döden i 

vattnet. Detta inträffade i Linköping den 15 maj 1911.80 

     För att visa hur antalet i de olika ålderskategorierna har förändrat sig mellan 1801 och 

1920 följer härnäst ett par diagram. I det första ingår de män och kvinnor som tog livet av sig 

innan de hade fyllt 45 år. I det andra finns följdriktigt självmördarna som var 45 år eller äldre 

inräknade. Anledningen till denna tudelning är att grafiken ska bli lite mer överskådlig och 

tydlig. 

 

Figur 3: Självmördarna i Karlstad, Eda, Mjölby och Linköping upp till 44 års ålder. Absoluta tal 
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Källa: Död- och begravningsböcker från Karlstads stadsförsamlings kyrkoarkiv, Eda kyrkoarkiv, 

Mjölby och Sörby pastorats kyrkoarkiv, samt Linköping domkyrkoförsamlings arkiv, täckandes åren 

1801-1920. 

                                                
79 Död- och begravningsböcker, SCB Karlstad döda 1899, Karlstads stadsförsamlings kyrkoarkiv. 
80 Död- och begravningsböcker, SCB Linköping Döda 1898-1920, Linköping domkyrkoförsamlings arkiv. 
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Det kan bland annat uttydas ur figur 3 att det i ålderskategorierna -24 och 25-34 var fler 

kvinnor än män som begick självmord under perioden 1881-1900. Vidare kan det noteras att 

antalet manliga självmördare mellan 25 och 34 år låg på en tämligen låg nivå ända fram till de 

sista fyrtio åren av undersökningen. Från att det tidigare hade varit mindre än fem män ur 

denna kategori som tog livet av sig under varje intervall steg plötsligt antalet till mer än det 

dubbla under 1881 och 1900. Därefter steg antalet ytterligare med mer än 150 procent under 

de sista tjugo åren. 

 

Figur 4: Självmördarna i Karlstad, Eda, Mjölby och Linköping 45 år och äldre. Absoluta tal 
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Källa: Död- och begravningsböcker från Karlstads stadsförsamlings kyrkoarkiv, Eda kyrkoarkiv, 

Mjölby och Sörby pastorats kyrkoarkiv, samt Linköping domkyrkoförsamlings arkiv, täckandes åren 

1801-1920. 
 

Då man jämför figur 4 med figur 3 ser man att den enda kategori som visar en kontinuerlig 

ökning under dessa 120 år är männen mellan 45 och 54 år, vilken för övrigt är den största 

kategorin under de två sista intervallerna. Dessa siffror korrelerar tämligen väl med 
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motsvarande tal i Frankrike under andra hälften av 1800-talet. Durkheim redovisar nämligen 

uppgifter om att självmördarna var då i regel över fyrtio år gamla.81 

     Då man ser till kvinnorna i de båda figurerna framgår det att en relativ majoritet av dem 

var under 25 år ända fram till sista tidsintervallet, då de flesta kvinnliga självmördarna istället 

var mellan 45 och 54 år eller över 65.  

     Enligt den moderna självmordsstatistik, som presenteras av NASP, var det 2003 under tio 

procent av kvinnorna som var under 25 år medan över 39 procent var mellan 45 och 64 år.82 

Även bland männen var det under nämnda år denna sista ålderskategori som var störst, då 

drygt 38 procent av de manliga självmördarna år 2003 var över 44, men under 65 år gamla.83 

     Sett till hela undersökningsperioden skiljer sig Eda ännu en gång från de övriga tre orterna. 

I Karlstad, Mjölby och Linköping går nämligen de flesta kvinnliga självmördare mellan 1801 

och 1920 att finna i det yngsta åldersintervallet, men i Eda inträffade det mer frekvent att 

kvinnor mellan 45 och 54 år tog livet av sig.84 

 

3.4. Tillvägagångssätt 
Den tidigare forskningen har gett vid handen att män och kvinnor i hög grad väljer olika 

metoder då de har begått självmord. Bland annat påpekar Ekström att det vanligaste 

tillvägagångssättet för män under 1800-talet var hängning, medan kvinnorna mer frekvent 

antingen dränkte eller förgiftade sig.85 

     NASP:s statistik för åren 1994 till 2003 visar att den vanligaste metoden för män i Sverige 

numera är någon form av förgiftning (36,6 % av männen tog nämligen livet av sig med 

antingen fasta/flytande ämnen eller gas/ångor), därefter följer hängning (30,6 %) samt 

skjutning (13,9 %).86 

     Den moderna statistiken för kvinnorna visar att även de vanligtvis begår självmord medelst 

förgiftning (50,4 %). Övriga metoder som förekommer relativt ofta är hängning (19,3 %) samt 

dränkning (13,4 %). 
                                                
81 Durkheim, Emile, a.a., s. 123. 
82 Statistik om självmord, NASP. Tillgänglig [online]: http://www.ki.se/suicide/sm_sverige_kvinnor.html (2006-
12-19). 
83 Statistik om självmord, NASP. Tillgänglig [online]: http://www.ki.se/suicide/sm_sverige_men.html (2006-12-
19). 
84 Död- och begravningsböcker, FII, FIII, FIV, FV, Karlstad SCB 1875, 1895, 1896, 1897, 1899 samt 1911 års 
Dödbok, Karlstads stadsförsamlings kyrkoarkiv. Död- och begravningsböcker, FII, Eda SCB Döda 1860-1897, 
samt 1900-1920, Eda kyrkoarkiv. Död- och begravningsböcker, C:2, C:3, C:4, C:5, C:6, Mjölby SCB Döda 
1898-1920, Mjölby och Sörby pastorats kyrkoarkiv. Död- och begravningsböcker, C:5, C:6, C:7,C:8, C:9, C:11, 
C:12, C:13, SCB Döda 1860-1897, 1898-1920, Linköpings domkyrkoförsamlings arkiv. 
85 Ekström, Anders, a.a., s. 170. 
86 Statistik om självmord, NASP. Tillgänglig [online]: http://www.ki.se/suicide/sjelvmord_metod_men.html 
(2006-12-19). 
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     Härnäst skall det utrönas hur den procentuella fördelningen av självmordsmetoderna såg ut 

under undersökningsperioden. 

 

Figur 5: Tillvägagångssätt för män i Karlstad, Eda, Mjölby och Linköping 1801-1920. Procentuella 
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Källa: Död- och begravningsböcker från Karlstads stadsförsamlings kyrkoarkiv, Eda kyrkoarkiv, 

Mjölby och Sörby pastorats kyrkoarkiv, samt Linköping domkyrkoförsamlings arkiv, täckandes åren 

1801-1920. 
 

Som figur 5 visar var hängning den metod som mest frekvent nyttjades av manliga 

självmördare i Karlstad, Eda, Mjölby och Linköping under dessa 120 år, närmast följt av 

dränkning och skjutning.  

     Det förefaller, vid en granskning av källmaterialet, dessutom ha funnits en viss 

åldersmässig skillnad vid valet av metod. Medelåldern för de män som hängde sig var 

nämligen 54 år, medan de som tog sitt liv genom förgiftning i genomsnitt var runt 25 år 

gamla.87 Värt att notera är för övrigt den låga andel män som begick självmord genom att 

                                                
87 Död- och begravningsböcker, FII, FIII, FIV, FV, Karlstad SCB Döda 1875, 1895, 1896, 1897, 1899 samt 1911 
års Dödbok, Karlstads stadsförsamlings kyrkoarkiv. Död- och begravningsböcker, FII, Eda SCB Döda 1860-
1897, samt 1900-1920, Eda kyrkoarkiv. Död- och begravningsböcker, C:2, C:3, C:4, C:5, C:6, Mjölby SCB 
Döda 1898-1920, Mjölby och Sörby pastorats kyrkoarkiv. Död- och begravningsböcker, C:5, C:6, C:7,C:8, C:9, 
C:11, C:12, C:13, SCB Döda 1860-1897, 1898-1920, Linköpings domkyrkoförsamlings arkiv. 
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förgifta sig. För att undersöka om metodpreferensen genomgick någon förändring i de olika 

tidsintervallerna följer här ytterligare ett diagram. 

 

Figur 6: Förändring av tillvägagångssätt för män i de fyra orterna 1801-1920. Absoluta tal 
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Källa: Död- och begravningsböcker från Karlstads stadsförsamlings kyrkoarkiv, Eda kyrkoarkiv, 

Mjölby och Sörby pastorats kyrkoarkiv, samt Linköping domkyrkoförsamlings arkiv, täckandes åren 

1801-1920. 
 

Som figur 6 visar var dränkning den vanligaste självmordsmetoden för män mellan 1821 och 

1840, medan hängning var den näst vanligaste. Därefter skiftade storleksförhållandet mellan 

dessa båda kategorier och hängning var från och med 1841 till 1920 den metod som skördade 

flest liv. 

     Noterbart är även ökningen av kategorin ”skjutning”. Från 1801 till 1860 var det endast tre 

män som valde att ta sina liv på detta vis, men därefter sker en påtaglig ökning och under det 

sista tidsintervallet är det till och med fler män som ändar sina liv med hjälp av skjutvapen än 

genom dränkning. När det gäller just denna metod under det sista intervallet kan man se en 

påtaglig skillnad mellan de mindre och de större orterna. I Karlstad och Linköping är det 

nämligen drygt 17 respektive 16 procent av männen som då skjuter sig själva till döds (i 

Karlstad är det den näst vanligaste metoden efter hängning och i Linköping hamnar den på 
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tredje plats storleksmässigt efter hängning och dränkning), medan det i Eda och Mjölby är 33 

respektive 42 procent. Skjutning är därmed det vanligaste tillvägagångssättet i båda dessa 

mindre orter.88 

 

Figur 7: Tillvägagångssätt för kvinnor i Karlstad, Eda, Mjölby och Linköping 1801-1920, angivet i 

procent 
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Källa: Död- och begravningsböcker från Karlstads stadsförsamlings kyrkoarkiv, Eda kyrkoarkiv, 

Mjölby och Sörby pastorats kyrkoarkiv, samt Linköping domkyrkoförsamlings arkiv, täckandes åren 

1801-1920. 
 

Då man ser på figur 7 blir det uppenbart att dränkning var den vanligaste metoden, sett till 

hela undersökningsperioden, för kvinnor att begå självmord, närmast följt av hängning. I 

jämförelse med männen i figur 5 framgår det ävenledes att en större andel av kvinnorna tog 

livet av sig via förgiftning, medan skjutning var en ytterst sällsynt företeelse bland kvinnorna. 

Så här fördelades kvinnornas suicidium efter metod och tidsintervall:  

 

                                                
88 Död- och begravningsböcker, Karlstad SCB Döda 1899, 1911, Karlstads stadsförsamlings kyrkoarkiv. Död- 
och begravningsböcker, Eda SCB Döda 1900-1901, Eda kyrkoarkiv. Död- och begravningsböcker, Mjölby SCB 
Döda 1898-1920, Mjölby och Sörby pastorats kyrkoarkiv. Död- och begravningsböcker, Linköping SCB Döda 
1898-1920, Linköpings domkyrkoförsamlings arkiv. 
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Figur 8: Förändring av tillvägagångssätt för kvinnor i de fyra orterna 1801-1920. Absoluta tal 
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Källa: Död- och begravningsböcker från Karlstads stadsförsamlings kyrkoarkiv, Eda kyrkoarkiv, 

Mjölby och Sörby pastorats kyrkoarkiv, samt Linköping domkyrkoförsamlings arkiv, täckandes åren 

1801-1920. 
 

Den visuella informationen från figur 8 visar att dränkning var det vanligaste 

tillvägagångssättet för de kvinnliga självmördarna under samtliga tidsintervall, med undantag 

av perioden 1881-1900. Då blir istället förgiftning den metod som överlägset flest antal 

kvinnor använder för att ta livet av sig själva. Det underliga är att det dessförinnan endast 

hade varit en kvinna som begick självmord på detta sätt, samt att det under de sista tjugo åren 

av undersökningen inte finns en enda person tillhörandes det kvinnliga könet som förgiftade 

sig till döds.  

     Eda skiljer sig här från mängden vad gäller förgiftning under nämnda period. I Karlstad, 

Mjölby och Linköping var det nämligen en absolut majoritet av de kvinnliga självmördarna 

som dog på detta vis, men i Eda var inget sådant fall rapporterat överhuvudtaget. Noterbart i 

sammanhanget är ävenledes att medelåldern för kvinnorna som återfinns i denna kategori 
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ligger på 25 år, medan den genomsnittliga åldern för de kvinnor som hängde sig mellan 1881 

och 1900 var drygt 54 år.89 

 

3.5. Civilstånd 
Durkheim fann i sin undersökning att de flesta självmorden i Frankrike mellan 1873 och 1878 

begicks av gifta personer. Och han nämner vidare att det förhåller sig likadant under tidigare 

tidsperioder och i andra länder.90 Därför skall det i det följande undersökas hur den 

procentuella fördelningen mellan ogifta, gifta, änkor/änklingar såg ut i de fyra orterna. 

 

Figur 9: De manliga självmördarnas civilstånd i de fyra orterna, angivet i procent 
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Källa: Död- och begravningsböcker från Karlstads stadsförsamlings kyrkoarkiv, Eda kyrkoarkiv, 

Mjölby och Sörby pastorats kyrkoarkiv, samt Linköping domkyrkoförsamlings arkiv, täckandes åren 

1801-1920. 
 

                                                
89 Död- och begravningsböcker, FIV, FV, Karlstad SCB Döda, 1895, 1896, 1897, 1899, Karlstads 
stadsförsamlings kyrkoarkiv. Död- och begravningsböcker, Eda SCB Döda 1860-1897, samt 1900-1920, Eda 
kyrkoarkiv. Död- och begravningsböcker, C:6, Mjölby SCB Döda 1898-1920, Mjölby och Sörby pastorats 
kyrkoarkiv. Död- och begravningsböcker, SCB Döda 1860-1897, 1898-1920, Linköpings domkyrkoförsamlings 
arkiv. 
90 Durkheim, Emile, a.a., s. 121. 
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Det kan utläsas i figur 9 att åtminstone en relativ majoritet av de manliga självmördarna, sett 

till samtliga 120 år, i de fyra orterna var gifta. Vidare kan det noteras att den proportionella 

andelen, vad gäller ogifta och änklingar, håller sig på en tämligen jämn nivå från 1840-talet 

fram till undersökningsperiodens slut. 

     Så här ser motsvarande fördelning ut bland de kvinnliga självmördarna under motsvarande 

period: 

 

Figur 10: De kvinnliga självmördarnas civilstånd i de fyra orterna, angivet i procent 
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Källa: Död- och begravningsböcker från Karlstads stadsförsamlings kyrkoarkiv, Eda kyrkoarkiv, 

Mjölby och Sörby pastorats kyrkoarkiv, samt Linköping domkyrkoförsamlings arkiv, täckandes åren 

1801-1920. 
 

Siffrorna för kvinnorna i figur 10 är något mer disparata till sin karaktär än de för männen i 

figur 9. Det framgår dock tydligt att de flesta kvinnliga självmördarna, då man räknar in 

samtliga orter, har varit ogifta. Kulmen under undersökningsperioden nådde denna kategori i 

tidsintervallet mellan 1861 och 1880, då drygt 73 procent av de kvinnor som sökte den 

frivilliga döden saknade vigselring.. Därefter sjunker andelen stadigt under de sista fyrtio 

åren, samtidigt som andelen gifta samt änkor visar på en stigande tendens. 
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3.6. Självmord i relation till årets månader 
Tidigare forskning har pekat på att det i Sverige skedde fler självmord under våren och 

sommaren än under hösten och vintern.91 Även de europeiska studier som Durkheim företog 

pekar på samma sak, ty i Frankrike inträffade flest självmord mellan april och juli, medan de 

var mer sällsynta i november, december och januari.92 

     Nedan följer en förteckning över hur självmorden sammantaget fördelade sig under året i 

undersökningens fyra samhällen. 

 

Figur 11: Självmord i de fyra orterna 1801-1920 fördelade per månad. Absoluta tal 
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Källa: Död- och begravningsböcker från Karlstads stadsförsamlings kyrkoarkiv, Eda kyrkoarkiv, 

Mjölby och Sörby pastorats kyrkoarkiv, samt Linköping domkyrkoförsamlings arkiv, täckandes åren 

1801-1920. 
 

Resultatet i figur 11 förefaller korrelera tämligen väl, åtminstone för männen, både med de 

svenska och europeiska siffrorna vad gäller dödsmånad. Ty de två månader då flest män 

begick självmord var som synes maj och juli. Om vi delar upp året i en ”varm” del (april till 

september) respektive en ”kall” del (oktober till mars) blir förhållandet än tydligare för 

                                                
91 Ekström, Anders, a.a., s. 176. 
92 Durkheim, Emile, a.a., s. 76 f. 
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männen och även till viss del för kvinnorna, ity att under den ”varma” tiden begick 152 män 

respektive 54 kvinnor självmord medan det under den ”kalla” tiden var 105 män samt 51 

kvinnor som gjorde samma sak. Värt att notera från figur 11 är för övrigt att det både bland 

männen och kvinnorna sällan inträffade några självmord i januari och februari. 

     Det är dock endast i Karlstad som siffrorna är så entydiga, ty här var det en klar majoritet 

av både männen (62,1 %) och kvinnorna (63,6 %) som begick självmord mellan april och 

september mellan åren 1801 och 1920. Likaledes tog merparten av de kvinnliga 

självmördarna i Eda livet av sig under den ”varma” perioden, däremot var självmordstalen för 

männen här 50/50. I Mjölby var det i sin tur något fler män som bragte sig själva om livet 

under årets kalla hälft (52,4 %), medan proportionen för kvinnorna var 50/50.93 Så här såg 

motsvarande siffror ut för Linköping under samma period: 

 

Figur 12: Självmordens fördelning per kvartal i Linköping 1801-1920. Absoluta tal 
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Källa: Död- och begravningsböcker från Linköpings domkyrkoförsamlings arkiv, täckandes åren 

1901-1920. 
 

Det framgår av figur 12 att männen i Linköping, i likhet med männen i Karlstad, till största 

delen sökte döden mellan april och september. Lika tydligt är också att förhållandet var det 

                                                
93 Död- och begravningsböcker, FII, FIII, FIV, FV, Karlstad SCB Döda 1875, 1895, 1896, 1897, 1899 samt 1911 
års Dödbok, Karlstads stadsförsamlings kyrkoarkiv. Död- och begravningsböcker, FII, Eda SCB Döda 1860-
1897, samt 1900-1920, Eda kyrkoarkiv. Död- och begravningsböcker, C:2, C:3, C:4, C:5, C:6, Mjölby SCB 
Döda 1898-1920, Mjölby och Sörby pastorats kyrkoarkiv. 
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motsatta för kvinnorna, vilka främst begick självmord under årets fjärde kvartal. 

Sammanräknat med siffrorna för januari-mars var det, proportionellt sett, därmed 64,3 procent 

av de kvinnliga självmördarna i Linköping som tog livet av sig under årets ”kalla” hälft. 

 

3.7. Självmördarnas sociala tillhörighet 
Vid undersökningen av den sociala tillhörigheten bland självspillarna har Sten Carlssons 

klassificeringsmodell använts, om än i något modifierad form (då bland annat kategorierna 

”barn under 15 år”, ”ospecificerade” samt ”tidigare yrkesverksamma” har tillfogats). 

     Carlsson kan sägas dela upp sin modell i fyra olika huvudgrupper, nämligen akademiker, 

företagare, tjänstemän samt arbetare. Vad gäller de tre sistnämnda grupperna görs även en 

distinktion mellan agrar- och icke-agrar sektor.94 För att läsaren lite lättare ska kunna följa 

med i den fortsatta framställningen följer här en lite närmare presentation kring vilka titlar 

som ingår i de fyra huvudgrupperna: 

  

 Akademiker: Till akademikerna räknas de befattningshavare i förvaltningstjänst som 

har någon juridisk eller annan akademisk utbildning. Sålunda ingår exempelvis 

präster, läkare, veterinärer och advokater i denna kategori.95 

 Företagare: Till företagarna inom jordbruket räknas yrkeskategorier såsom bönder, 

godsägare, hemmansägare och trädgårdsmästare. Alltså de personer som kan gå under 

benämningen bondeklass.96 När det gäller företagare utanför jordbruket nämner 

Carlsson som exempel bland annat direktörer, fabrikörer och hantverksmästare. 

Angående hantverksmästare nämner Carlsson att det stundom kan vara svårt att dra en 

skiljelinje mellan företagare och arbetare, eftersom de enklare yrkestermerna (till 

exempel skomakare istället för skomakarmästare) dominerar ju längre fram i tiden 

man kommer.97 I denna undersökning kommer de som saknar suffixen mästare att 

konsekvent räknas som arbetare. Till företagare hör för övrigt till exempel även 

grosshandlare och handelsidkare.98 

 Tjänstemän: Till tjänstemän inom jordbruket räknas de individer som gick under 

benämningar som godsförvaltare och inspektor.99 När det gäller tjänstemännen utanför 

                                                
94 Carlsson, Sten, Yrken och samhällsgrupper. Den sociala omgrupperingen i Sverige efter 1866, s. 14 ff. 
95 Ibid., s. 101. 
96 Ibid., s. 17. 
97 Ibid., s. 61 f. 
98 Ibid., s. 85 f. 
99 Ibid., s. 41. 
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jordbruket kan det sägas att skiljelinjen mellan dessa och arbetare i stort sammanfaller 

med gränsen mellan TCO och LO. Alltså kan det sägas att de som räknas till denna 

kategori har någon eller några av dessa fyra olika funktioner: den arbetsledande, den 

konstruktiva/analyserande, den förvaltande och den merkantila.100 Därför räknas yrken 

som ingenjör, bokhållare, butiksbiträde med mera till denna kategori.101 

 Arbetare: Till arbetarna inom jordbruket räknas dels drängar och pigor, men även 

torpare och lägenhetsägare (alltså obesuttna personer inom jordbruket).102 När det 

gäller arbetarna i den icke-agrara sektorn så avses främst industri- och 

hantverksarbetare, men även andra grupper som handelsarbetare, hotellpersonal och 

hembiträden.103 

 

Till dessa kategorier tillfogas, som tidigare har nämnts, ytterligare tre grupper: 

 

 Tidigare yrkesverksamma: Till denna kategori räknas följdriktigt de personer i 

studien som vid tiden för självmordet inte hade något yrke, men som tidigare hade haft 

det. Hit hör alltså personer som den 54 årige karlstadbon Anders Jönsson. Han hade 

tidigare varit anställd vid ett sågverk, men detta jobb hade han blivit av med då han 

den 11 juli 1911 hängde sig.104 

 Ospecificerade: Som det senare kommer att visas är det främst kvinnor som återfinns 

i denna kategori. Det är de, som i död- och begravningsböckerna, har gått under 

benämningar som hustru, fru, änkefru, fröken med mera. Även ett antal män räknas in 

i denna grupp. Det är i de fall då prästerna enkom har skrivit ”mannen” eller något 

annat dylikt framför de avlidnas namn i källmaterialet. 

 Barn under 15 år: Precis som det låter så placeras de pojkar och flickor som ännu ej 

har fyllt femton år i denna kategori. 

 

I det följande skall det undersökas hur dessa olika kategorier fördelades procentuellt och 

huruvida förhållandet förändrade sig något under de 120 år som ingår i studien. Till att börja 

med ska vi se hur situationen såg ut för de manliga självmördarna, och först därefter 

undersöks samma sak bland kvinnorna. 

                                                
100 Ibid., s. 128. 
101 Ibid., s. 137 ff. 
102 Ibid., s. 45. 
103 Ibid., s. 197-248. 
104 Död- och begravningsböcker, SCB Karlstad Döda 1911, Karlstads stadsförsamlings kyrkoarkiv. 
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Figur 13: Männens sociala härkomst i de fyra orterna 1801-1920. Procentuella tal 
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Källa: Död- och begravningsböcker från Karlstads stadsförsamlings kyrkoarkiv, Eda kyrkoarkiv, 

Mjölby och Sörby pastorats kyrkoarkiv, samt Linköping domkyrkoförsamlings arkiv, täckandes åren 

1801-1920. 
 

Det framgår av figur 13 att en relativ majoritet av de manliga självmördarna under samtliga 

undersökta tidsintervall tillhörde kategorin ”arbetare”. Vid en närmare granskning av 

källmaterialet visar det sig ävenledes att det inom denna grupp var en tämligen jämn 

fördelning mellan agrar- och icke-agrar sektor (47,4 % respektive 52,6 %) fram till 1860, men 

att det därefter är arbetarna utanför jordbruket som dominerar i självmordsstatistiken (dessa 

utgör då 89,2 % av kategorin ifråga).105 

     Durkheim påvisade i sin studie att självmordbenägenheten i Italien och Preussen under 

1800-talets andra hälft var högst bland de personer med högre utbildning.106 I denna uppsats 

har det emellertid inte undersökts hur storleksförhållandena mellan de sociala grupperna såg 
                                                
105  Död- och begravningsböcker, FII, FIII, FIV, FV, Karlstad SCB Döda 1875, 1895, 1896, 1897, 1899 samt 
1911 års Dödbok, Karlstads stadsförsamlings kyrkoarkiv. Död- och begravningsböcker, FII, Eda SCB Döda 
1860-1897, samt 1900-1920, Eda kyrkoarkiv. Död- och begravningsböcker, C:2, C:3, C:4, C:5, C:6, Mjölby 
SCB Döda 1898-1920, Mjölby och Sörby pastorats kyrkoarkiv. Död- och begravningsböcker, C:5, C:6, C:7,C:8, 
C:9, C:11, C:12, C:13, SCB Döda 1860-1897, 1898-1920, Linköpings domkyrkoförsamlings arkiv. 
106 Durkheim, Emile, a.a., s. 218. 
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ut i samhället i stort, varför en jämförelse med Durkheims siffror här inte är möjlig. Dock kan 

det påpekas att akademikerna, i absoluta tal, var lätträknade i självmordsstatistiken under de 

inledande 100 åren av studien, ty fram till 1900 var det endast två personer som tillhörde 

denna kategori. Under de avslutande tjugo åren förekommer de dock mer frekvent och, vilket 

kan utläsas ur figur 13 utgjorde de nu mer än åtta procent av de manliga självmördarna. Värt 

att påpeka är att 80 % av akademikerna i denna undersökning kom från Linköping och att 

resterande 20 % var från Karlstad.107 

     Nu över till kvinnorna: 

 

Figur 14: Kvinnornas sociala härkomst i de fyra orterna 1801-1920. Procentuella tal 
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Källa: Död- och begravningsböcker från Karlstads stadsförsamlings kyrkoarkiv, Eda kyrkoarkiv, 

Mjölby och Sörby pastorats kyrkoarkiv, samt Linköping domkyrkoförsamlings arkiv, täckandes åren 

1801-1920. 
 
                                                
107 Död- och begravningsböcker, FII, FIII, FIV, FV, Karlstad SCB Döda 1875, 1895, 1896, 1897, 1899, 
Karlstads stadsförsamlings kyrkoarkiv. Död- och begravningsböcker, FII, Eda SCB Döda 1860-1897, samt 
1900-1920, Eda kyrkoarkiv. Död- och begravningsböcker, C:2, C:3, C:4, C:5, C:6, Mjölby SCB Döda 1898-
1920, Mjölby och Sörby pastorats kyrkoarkiv. Död- och begravningsböcker, C:5, C:6, C:7,C:8, C:9, C:11, C:12, 
C:13, SCB Döda 1860-1897, 1898-1920, Linköpings domkyrkoförsamlings arkiv. 
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Som figur 14 visar saknade en stor del av de kvinnliga självmördarna någon yrkestitel under 

varje tidsintervall. Då syftet med härvarande avsnitt primärt är att avgöra individernas sociala 

tillhörighet kan den uppmärksamme läsaren komma med invändningen att dessa kvinnor 

kunde sorteras in under samma kategori som deras makar/fäder. Anledningen till att så icke 

har skett är att källmaterialet i de flesta fall inte ger någon information härom. Visserligen kan 

detta undersökas genom kyrkoarkivens födelse- och vigselböcker, men författaren till denna 

uppsats har på goda grunder ansett det vara alltför tidskrävande med en dylik utökning av 

undersökningen. 

     Det framgår vidare av figur 14 att en relativt stor andel av de kvinnliga självmördarna i de 

fyra orterna under den tid som har undersökts tillhörde kategorin ”arbetare”. Till skillnad mot 

männen var här jordbruksarbetarna de som dominerade kategorin under hela 1800-talet, ty 

närmare 90 procent av dessa kvinnor hörde till den agrara sektorn under åren 1801-1900. 

Under den sista undersökta 20-årsperioden – 1901-1920 – skedde det dock en förändring och 

nu var det istället de kvinnliga arbetarna i den icke-agrara sektorn som blev mer framträdande 

i självmordsstatistiken då dessa utgjorde drygt 64 procent av kvinnorna i nämnda kategori. 

Detta skifte inträffar emellertid enkom i Karlstad och Linköping, för i både Eda och Mjölby är 

andelen kvinnliga arbetare som är sysselsatta inom jordbruket fler till antalet än de som jobbar 

utanför detsamma under samtliga de 120 år som här har undersökts.108 

                                                
108 Död- och begravningsböcker, FII, FIII, FIV, FV, Karlstad SCB Döda 1875, 1895, 1896, 1897, 1899, 
Karlstads stadsförsamlings kyrkoarkiv. Död- och begravningsböcker, FII, Eda SCB Döda 1860-1897, samt 
1900-1920, Eda kyrkoarkiv. Död- och begravningsböcker, C:2, C:3, C:4, C:5, C:6, Mjölby SCB Döda 1898-
1920, Mjölby och Sörby pastorats kyrkoarkiv. Död- och begravningsböcker, C:5, C:6, C:7,C:8, C:9, C:11, C:12, 
C:13, SCB Döda 1860-1897, 1898-1920, Linköpings domkyrkoförsamlings arkiv. 
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4. Självmordet och ungdomarna 

 
Självmord bland barn upp till fjorton års ålder var en ytterst ovanlig företeelse i Karlstad, Eda, 

Mjölby och Linköping under de 120 år som har undersökts i denna studie (vilket är påtagligt i 

figur 13 och figur 14). Faktum är att endast tre sådana fall finns inskrivna i de berörda död- 

och begravningsböckerna och samtliga dessa inträffade i de värmländska orterna – två i 

Karlstad (en pojke och en flicka) samt ett i Eda (en flicka). Exakt samma siffror och 

könsmässiga fördelning visar sig då man studerar självmord bland ungdomar mellan 15 och 

19 år i Karlstad och Eda under samma år. I Mjölby var det en flicka, men ingen pojke i 

åldrarna 15-19 år som begick självmord, medan motsvarande siffror för Linköping var fem 

flickor och två pojkar.109 Följaktligen var det alltså sammanlagt i de fyra orterna fyra pojkar 

respektive tio flickor som begick självmord innan de hade fyllt 20 år. 

     Under åren 2002 och 2003 begick sammanlagt tio barn i åldrarna 10-14 år självmord i 

Sverige (fem pojkar och fem flickor). Självmordsfrekvensen var högre i ålderskategorin 15-19 

år, för under samma tid var det totalt åttio ungdomar i denna ålder som tog sig själva av daga, 

varav femtio pojkar och trettio flickor.110 Tidigare undersökningar har dessutom visat på att 

37 % av eleverna i årskurs 8 och 9 på grundskolan samt årskurs 1 och 2 på gymnasiet i 

Stockholm har uppgett att de någon gång övervägt att begå självmord. Det förefaller 

emellertid vara betydligt färre ungdomar som omsätter dessa tankar till praktik, för i samma 

enkätundersökning svarade tre procent av pojkarna samt åtta procent av flickorna jakande på 

frågan huruvida de någon gång hade gjort självmordsförsök.111 

     Således är den problematiska företeelsen som självmordet och tankar om detsamma utgör 

någonting som flertalet lärare har ställts, ställs och kommer att ställas inför i sina dagliga värv. 

Spörsmålet är då hur man som pedagog ska förhålla sig till detta. Hultén påpekar vikten av att 

i ett tidigt skede inse situationens allvar och att lägga märke till när depression kombineras 

med andra svårigheter. Ty de ungdomar med suicidala tankar uppfattar ofta tillvaron i svart 

och vitt och som lösning på sina problem lägger de mer fokus på de negativa perspektiven av 

den egna livssituationen. Hultén påpekar vidare att en tydlig beteendeförändring hos den unge 

                                                
109 Död- och begravningsböcker, FII, FIII, FIV, FV, Karlstad SCB Döda 1875, 1895, 1896, 1897, 1899, 
Karlstads stadsförsamlings kyrkoarkiv. Död- och begravningsböcker, FII, Eda SCB Döda 1860-1897, samt 
1900-1920, Eda kyrkoarkiv. Död- och begravningsböcker, C:2, C:3, C:4, C:5, C:6, Mjölby SCB Döda 1898-
1920, Mjölby och Sörby pastorats kyrkoarkiv. Död- och begravningsböcker, C:5, C:6, C:7,C:8, C:9, C:11, C:12, 
C:13, SCB Döda 1860-1897, 1898-1920, Linköpings domkyrkoförsamlings arkiv. 
110 Statistik om självmord, NASP. Tillgänglig [online]: http://www.ki.se/suicide/sm_sverige_ungdomar.html 
(2006-12-19). 
111 Beskow, Jan, ”Epidemiologi”, i Jan Beskow (red.), a.a., s. 98 f. 
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personen, såsom en ökad olust/irritation, koncentrationssvårigheter, matstörningar och 

droganvändning är tydliga varningssignaler och att det är av yttersta vikt att orsaken till dessa 

förändringar undersöks.112 

     Många barn och ungdomar har en dold skamkänsla på grund av att de överhuvudtaget 

känner som de gör, alltså att tillvaron känns hopplös. Hultén nämner härvidlag att 

vuxenvärlden då måste träda in och agera ett slags ställföreträdande hopp och därigenom visa 

på att det finns andra lösningar än självmord. För att komma därhän får man som lärare inte 

rädas för att prata och fråga om självmordstankar. Som Hultén framhåller behövs det icke 

någon professionell utbildning för att ställa frågor kring detta.113 Även Tegern, Beskow och 

Eriksson poängterar att öppna samtal är en förutsättning för att dels förstå 

självmordshandlingar och dels förebygga desamma.114 

     Om det har gått så långt att man som lärare misstänker att en elev tänker ta sitt eget liv är 

det givetvis absolut nödvändigt att professionell hjälp snabbt tillkallas.115 Lärarens uppgift 

kan med andra ord sägas ligga på det allmänpreventiva stadiet. För en pedagog kan ej 

förväntas agera kurator eller psykolog, men varje lärare måste däremot vara en förstående 

medmänniska. Bland annat har tidigare forskning på området visat att de barn som klarade 

sig, trots att de befann sig i påtagliga riskmiljöer, alla hade det gemensamt att de under 

uppväxtåren hade tillgång till en stödjande vuxenkontakt. På så vis lärde sig dessa ungdomar 

att hantera stress på ett effektivare och mer flexibelt vis.116 

     Jan Beskow fäster även uppmärksamhet på landstingsförbundets samverkansprinciper för 

det övergripande folkhälsoarbetet. Bland annat sägs det att samhällets demokratiska strukturer 

ska formas ”så att alla medborgare […] har möjlighet till makt och inflytande över sin egen 

vardag och framtid”.117 För skolans vidkommande torde det alltså innebära att på allvar 

förvekliga ordalydelsen i läroplanerna, där det bland annat stipuleras att eleverna skall ges 

möjlighet att utöva inflytande på undervisningen.118 

                                                
112 Hultén, Agnes, ”Barn och ungdom: preventionsarbete”, i Jan Beskow (red.), a.a., s. 204 ff. 
113 Ibid., s. 209 f. 
114 Tegern, Gunilla, Beskow, Jan & Eriksson, Bengt-Erik, Ungdomars tal och tankar om självmord, s. 33. 
115 Hultén, Agnes, ”Barn och ungdom: preventionsarbete”, i Jan Beskow (red.), a.a., s. 215. 
116 Ibid., s. 222 f. 
117 Beskow, Jan, ”Folkhälsa och suicidprevention”, i Jan Beskow (red.), a.a., s. 114. 
118 Lpf 94. Tillgänglig [online] via: http://www.skolverket.se 
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5. Sammanfattande diskussion 

 
För att friska upp läsarens minne så kommer de forskningsfrågor som presenterades i kapitel 

1.3. här att upprepas var för sig och därefter följas upp med en kortare diskussion. 

 

Förändras självmordfrekvensen i Karlstad, Eda, Linköping och Mjölby under perioden 1801-

1920? 

 

Om vi snabbt rekapitulerar Norbert Elias civiliseringsteori kan det sägas att i och med de 

omvälvande strukturella förändringarna som samhället genomgår i samband med 

civiliseringsprocessen blir människorna mer mottagliga för skamkänslor. Arne Jarrick hävdar 

å sin sida att det är just dessa skamkänslor som driver individen till en suicidal handling. Med 

tanke på de påtagliga ekonomiska, politiska och sociala omdaningar som ägde rum i Sverige 

mellan 1801 och 1920 torde, teoretiskt sett, antalet självmordsfall därmed ha ökat. 

     Denna studie har visat att det i Karlstad, Eda, Mjölby och Linköping inträffade flest 

självmord under slutet av nämnda undersökningsperiod. I de tre sistnämnda orterna var det 

under det sista tidsintervallet – 1901-1920 – som flest människor tog sina liv, medan det i 

Karlstad var mellan 1881 och 1900 som flest antal självmord var nedtecknade i döds- och 

begravningsböckerna. Så långt överensstämmer praktiken med teorin. Förhållandet blir dock 

till viss del något mer problematiserat då man istället undersöker självmordstalet.119 För 

Karlstads, Edas och Mjölbys vidkommande uppvisas förvisso de högsta självmordstalen 

under undersökningsperiodens sista hälft, men för Linköping ser det annorlunda ut. Där 

påvisas nämligen det högsta självmordstalet redan under det andra tidsintervallet (1821-1840), 

därefter kan det utläsas en sjunkande tendens fram till 1880 varefter en ökning återigen kan 

skönjas.  

     Intressant är annars att självmordsbenägenheten under studiens avslutande tjugo år föreföll 

vara betydligt högre i de två östgötska orterna än i de värmländska. Det skulle härvidlag vara 

intressant att även undersöka vilka samhälleliga förändringar som ägde rum på lokal nivå 

under dessa 120 år, för att därigenom möjligtvis kunna få fram en plausibel förklaringsmodell 

till de fluktuationer i självmordstalen som presenterades i figur 1. 

     Det är här på sin plats att åter påminna om att det, åtminstone innan avkriminaliseringen 

1864, med största sannolikhet fanns ett betydande mörkertal. Med anledning därav skulle det 
                                                
119 Med självmordstal avses här antal självmord per 100 000 invånare. 



41 
 

ävenledes vara intressant att, både för tiden innan nämnda årtal samt efter, undersöka antalet 

dödsfall som rubricerades såsom en vådlig händelse (exempelvis drunkning), vilket skulle 

kunna ge en viss fingervisning om mörkertalets omfattning. 

 

Hur fördelade sig självmördarna efter kön, ålder, civilstånd och yrke? 

 

När det gäller fördelningen efter kön, ålder, civilstånd och yrke blir det omedelbart något 

vanskligt då det görs en tidsmässig jämförelse. Detta beror på att självmördarna, åtminstone 

under första hälften av 1800-talet var ytterst få till antalet i de här undersökta samhällena (se 

tabell 1), därför blir det även prekärt att med utgångspunkt från de tidiga tidsintervallerna i 

studien tala om tendenser. 

     All tidigare forskning har visat att det är betydligt fler män som begår självmord. Denna 

studie har påvisat att förhållandet var detsamma i Karlstad, Mjölby och Linköping under de år 

som har undersökts. Däremot är förhållandet mellan manliga och kvinnliga självmördare i 

Eda betydligt jämnare fördelat. Ty i de tre förstnämnda orterna utfördes mellan 72 och 75 

procent av samtliga självmord av män, medan motsvarande siffra för Eda var drygt 54 

procent. 

     Eda skiljer sig även något från de övriga tre orterna då man undersöker självmördarnas 

medelålder. För kvinnorna var här i regel äldre än männen, medan förhållandet var det 

motsatta i Karlstad, Mjölby och Linköping. Den genomsnittliga åldern för både männen och 

kvinnorna i denna studie låg dock mellan 40 och 50 år. 

     Då man placerar in självspillarna i olika ålderskategorier framträder en tämligen tydlig 

könsmässig skillnad (vilket kan ses i figur 2). Bland männen begicks de flesta självmorden i 

de fyra undersökta orterna av individer som var mellan 45 och 54 år gamla och det går även 

att utläsa en evident tendens att självmordsrisken ökade med åldern fram till just den nämnda 

kategorin för att därefter minska. Det är däremot svårare att se någon liknande tendens bland 

kvinnorna, för hos dem är självmorden betydligt jämnare fördelade mellan varje 

ålderskategori. Till exempel var det vanligare att kvinnorna var äldre än 64 år då de begick 

självmord än att de var mellan 35-44 år (vilken för övrigt var den näst största kategorin hos 

männen). Värt att fästa uppmärksamhet på i detta avseende är en relativ majoritet av de 

kvinnliga självmördarna var 24 år eller yngre, vilken var den ålderskategori där minst män 

huserade. Faktum är att när det gäller dessa unga självspillare är kvinnorna till och med i 

majoritet, vilket ej är fallet i någon av de andra åldersmässiga kategorierna. Modern nationell 
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statistik för Sverige visar emellertid att det numera är fler pojkar än flickor som begår 

självmord i tidig ålder. 

     Då man undersöker hur storleksförhållandet mellan dessa ålderskategorier har förändrats 

mellan 1801 och 1920 (vilket har gjorts i figur 3 och figur 4) är det inte förvånande att de 

flesta visar en stigande tendens under undersökningens avslutande 40 år eftersom de absoluta 

självmordstalen samtidigt ökade med drygt 50 procent. Det intressanta är därmed snarare de 

ålderskategorier som under dessa två avslutande tidsintervall visar en sjunkande tendens. 

Dessa är två till antalet, nämligen: män mellan 55 och 64 år samt kvinnor mellan 25 och 34 

års ålder (intressant härvidlag är att motsvarande kategori bland männen var den som i 

absoluta tal ökade mest under samma period). 

     Durkheim påvisade i sina internationella studier att de flesta självmördarna i Europa under 

1800-talet var gifta. Vad anbelangar de manliga självmördarna i de fyra undersökta orterna så 

överensstämmer siffrorna i denna studie med Durkheims, ty från och med 1861 fram till 1920 

så är förhållandet mellan gifta, ogifta samt änklingar tämligen konstant i självmordsstatistiken 

då de gifta utgör mellan 45 och 50 procent, de ogifta 37-39 % och änklingarna 10-15 %. 

Återigen kan det skönjas en könsmässig differens i statistiken, ty de kvinnliga självspillarna i 

Karlstad, Eda, Mjölby och Linköping var i regel ogifta under samma period. Dock är det 

påtagligt att andelen ogifta kvinnor visar en sjunkande tendens under de två sista 

tidsintervallerna, medan den procentuella andelen gifta samt änkor stiger. Med anledning 

därav hade det varit intressant att se motsvarande siffror för de därpå följande 20 åren. 

     När det gäller självmördarnas yrkesmässiga fördelning bör det poängteras att det är svårt 

att finna en klassificeringsmodell som fungerar helt tillfredsställande då undersökningen 

sträcker sig så långt som 120 år. Det förhåller givetvis på det viset att olika yrkestitlar med 

tiden har fått en förändrad social status. Författaren anser dock i detta avseende att Carlsson 

(vars modell i modifierad form har använts i denna studie) fullgott redogör för de olika 

yrkestitlarnas historiska ursprung samt placering i den sociala rangordningen. 

     Det framgår av figur 13 att en relativ majoritet av de manliga självmördarna i de fyra 

orterna under den undersökta perioden tillhörde arbetarklassen. Inom denna klass var det en 

tämligen jämn fördelning mellan agrara och icke-agrara arbetare fram till 1860, men att det 

därefter främst var arbetare utanför jordbruket som förekom i självmordsstatistiken. Detta ter 

sig tämligen naturligt eftersom det var omkring denna tid som den industriella framväxten på 

allvar började ta fart i Sverige och jordbrukets andel av befolkningen följdriktigt började 

avtaga så smått. 
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     Även bland kvinnorna hörde en betydande andel av självmördarna till arbetarklassen och 

ävenledes här kom arbetarna inom den icke-agrara sektorn att numerärt överträffa de som 

jobbade inom jordbruket. Bland kvinnorna dröjde detta dock till det sista undersökta 

tidsintervallet mellan 1901 och 1920. 

 

Hur begick människor självmord? 

 

Tidigare studier har visat att den vanligaste självmordsmetoden för män under 1800-talet var 

hängning, medan de kvinnliga självmördarna oftast dränkte sig. Den moderna statistiken, som 

NASP presenterar, visar däremot att de män och kvinnor som numera tar sig av daga föredrar 

att göra det medelst förgiftning. 

     I likhet med de tidigare studierna har den här undersökningen visat att männen i Karlstad, 

Eda, Mjölby och Linköping under åren 1801-1920 till största delen hängde sig då de sökte 

den självvalda döden, medan den vanligaste metoden för kvinnorna i nämnda orter och under 

samma tid var dränkning. Det har även framkommit ytterligare könsmässiga diskrepanser vad 

gäller självmordsmetod. Bland annat var det en betydligt större andel av männen som 

avslutade sina liv genom att skjuta sig, medan kvinnorna i större utsträckning än männen 

valde att förgifta sig till döds.  

     Det intressanta med kvinnornas självvalda förgiftningsdöd är att nästan samtliga dessa fall 

inträffade mellan 1881 och 1900, dessförinnan hade endast något enstaka dylikt fall 

registrerats och under det avslutande tjugoårsintervallet var det, enligt död- och 

begravningsböckerna ingen kvinna i de fyra orterna som på sådant vis begick självmord. Som 

tidigare har nämnts, i kapitel 1.5, förtäljer Anders Ekström att många kvinnor under slutet av 

1800-talet försökte genomföra fosterfördrivning med hjälp av fosfor och att detta 

ovillkorligen rubricerades såsom självmord fram till 1903. Via undersökningar av 

källmaterialet visar det sig att merparten av de kvinnor som förgiftade sig i de fyra orterna 

som ingår i studien var unga kvinnor (företrädesvis pigor) som använde just fosfor. Detta är 

givetvis en indikation på att åtminstone några av dessa kvinnor oförskyllt här har rubricerats 

som självmördare.  

     Förutom ovannämnda metoder var det dessutom, i både absoluta och procentuella tal, fler 

män som avkortade sina liv via stickande eller skärande föremål. Sammantaget kan detta tyda 

på att männen i högre grad än kvinnorna sökte irreversibla och våldsamma metoder – har du 

väl skurit av dig halspulsådern, pressat ner avtryckaren på geväret/revolvern, eller hoppat ner 

från en stol med en snara om halsen så finns det näppeligen någon återvändo. 
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När på året begick människor självmord? 

 

Tidigare svenska och internationella studier har visat att de flesta självmord under 1800-talet 

begicks under våren och sommaren. 

     Då man räknar samman samtliga fyra orter i den här undersökningen visar det sig att det 

förhöll sig på samma vis här mellan 1801 och 1920. Om Karlstad, Eda, Mjölby och Linköping 

studeras var för sig framträder emellertid vissa lokala skillnader. I Karlstad och Linköping var 

det en klar majoritet av männen som tog livet av sig under sommarhalvåret, likaledes begick 

de flesta kvinnor i Eda självmord under årets ”varma” hälft. Det som främst skiljer sig från 

mängden är de kvinnliga självmördarna i Linköping, ty mer än 64 procent av dessa tog sig av 

daga under vinterhalvåret (varav merparten under årets fjärde kvartal). 

     Intressant är för övrigt att minst antal självmord inträffade i januari och februari. Den 

sistnämnda månaden innehåller förvisso minst antal dagar, men det kan näppeligen ensamt 

förklara det låga självmordstalet. 

 

Skolan 

 

Olika undersökningar har visat att väldigt många av eleverna i dagens skola bär på 

funderingar kring självmord. Med anledning därav är det av yttersta vikt att man som lärare 

inte räds för att föra resonemang kring detsamma. Dessa elever måste alltså medvetandegöras 

om att de inte är ensamma, ty flertalet människor idag och genom historien har någon gång 

gått i grubblerier huruvida livet är värt att leva. Då måste härvidlag de goda exemplen lyftas 

fram, oavsett om de är från verkligheten eller fiktionen. Alltså individer eller karaktärer som 

har funnit lösningen till sina respektive existentiella kriser genom livet och inte genom döden. 

Även det egna estetiska skapandet (oavsett om det är frågan om lyrik, prosa, drama, musik 

eller dylikt) kan förmodligen vara till gagn i detta avseende, ty själva skapandet kan 

möjliggöra en reflekterande perspektiv på den egna tillvaron, vilket i sin tur kan skapa 

förutsättningar för ett personligt bearbetande av den ångest som många elever tycks bära på. 

     En viktig del av det suicidpreventiva arbetet i skolan synes mig vara att i ett tidigt skede 

förebygga alla tendenser till pennalism. Ett öppet och friskt samtalsklimat är en förutsättning 

för att på allvar kunna behandla existentiella spörsmål såsom självmord, och därför måste 

skolan vara en trygg arbetsplats både för personalen och för ungdomarna. 
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6. Sammanfattning 

 
Denna uppsats undersöker självmordets utveckling i Karlstad, Eda, Mjölby och Linköping 

under perioden 1801 till 1920, utifrån Norbert Elias civiliseringsteori och Arne Jarricks 

självmordsteori. Därutöver undersöks även lite närmare vilka självmördarna var samt hur och 

när de dog. Uppsatsen är vidare av kvantitativ art där uppgifterna ur död- och 

begravningsböckerna från respektive kyrkoarkiv har sammanställts statistiskt i tabeller och 

figurer. 

     Genom studien ser man att antalet självmord, både i absoluta och relativa tal, generellt sett 

ökar över undersökningsperioden. Linköping skiljer sig dock i detta hänseende något från de 

övriga samhällena eftersom de högsta självmordstalen, uträknat per 100 000 invånare, där 

redovisas redan 1821/1840. 

     Vidare framgår det att de manliga självmördarna totalt i de fyra samhällena både var fler 

till antalet och dessutom generellt sett något äldre än de kvinnliga. Merparten av männen tog 

nämligen livet av sig då de var mellan 45 och 54 år gamla, medan en relativ majoritet av 

kvinnorna gjorde detsamma innan de hade fyllt 25. Vad gäller männen var de i regel gifta och 

tillhörde arbetarklassen, medan de flesta av kvinnorna var ogifta och stod utanför 

arbetsmarknaden. 

     Studien har dessutom visat att merparten av de manliga självmördarna i de ovan nämnda 

orterna hängde sig, medan den mest frekvent förekommande metoden för kvinnorna var 

dränkning. 

     Det har ävenledes framkommit att merparten av individerna i studien begick självmord 

under våren och sommaren. Även här skymtar dock vissa lokala skillnader. Bland annat har 

det visat sig att de flesta de kvinnliga självmördarna i Linköping under de 120 år som 

undersöks tog livet av sig mellan oktober och december. 
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--- Efterord --- 

 
Ännu Thoreau hade skogen i Walden – men var finns nu den 

skog där människan kan bevisa, att det är möjligt att leva ett liv i 

frihet utanför de stelnade samhällsformerna? 

     Jag måste svara: Ingenstans. Vill jag leva i frihet måste det 

tillsvidare ske innanför formerna. Världen är alltså starkare än 

jag. Emot dess makt har jag ingenting annat att sätta än mig 

själv – men det är å andra sidan allt. Ty så länge jag inte låter 

mig övermannas är även jag en makt. Och min makt är 

fruktansvärd så länge jag har mina ords makt att sätta emot 

världens, ty den som bygger fängelser formulerar sämre än den 

som bygger frihet. Men min makt blir gränslös den dag jag 

endast har min tystnad att försvara min okränkbarhet med, ty på 

den levande tystnaden biter inga yxor. 

     Sådan är min enda tröst. Jag vet att återfallen i tröstlöshet är 

många och djupa, men minnet av befrielsens under bär mig som 

en vinge mot det svindlande målet: en tröst som är förmer än en 

tröst och större än en filosofi, nämligen ett skäl att leva. 

Stig Dagerman ur Vårt behov av tröst är omättligt… (1954) 


