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Summary 

 

When children go first: Historical perspectives on losing children in 
old age 

 

This study estimates the chance for a woman to become a mother and the risk that her child(ren) 
will die, both as infants and as adults. We also assess the risk that this happens when the mother 
is elderly (here set at 50), and the risk that she will have no surviving child left or not 
geographically available when she passes away herself.  

To do this, we use demographic data collected by the Demographic Database (DDB), Umeå 
University, where it is possible to follow individuals and families over time, in this study during 
the time period 1750 – 1900. The data derive from 49 selected parishes scattered over southern 
and northern Sweden. Geographic mobility was high also in the past in Sweden, indeed 
somewhat higher than today (about a tenth of the population moved annually over a parish limit), 
which complicates our analysis, but for a quarter of the mothers we have complete information 
on all their children. We select women for study, as an analysis for men is complicated by 
remarriage after, especially, the death of a wife. Also most marriages end with the death of the 
husband. Analyses of the data for men suggest patterns similar to those of women, although men 
had a slightly larger number of children. 

Eight out of ten women became mothers during the time period under study, including adopted 
children and step-children. During this era the proportion of never-married (single) women (and 
men) was high, and rising: Among women 65+ 9% in 1750, 17% in in 1920, and 21% in the 
1950s and 1960s. Singlehood has thereafter declined sharply, and especially for women (among 
women 65+ 7.6% were single in 2014; among the men 11.5%).  

On average mothers had born 4.9 children during the time period 1750 - 1900, but many mothers 
had fewer children: 14% had one, 13% two, 12% three, and 11% four. A small group of mothers 
had many children: 2% of the mothers got twelve or more children, who made up 6% of all 
children. Most families were not very large, but most people had many siblings. It may be 
mentioned that in a representative study of persons 67+ interviewed in 1954, a majority (54%) 
were childless (22%), or had just one or two children (alive) at the time of the interview (N = 
1,064: the refusal rate in this government survey was a remarkable 0.3%; SOU 1956:1).  

The risk for a mother during the time period under study to lose one or more small children was 
high (52%), and there was also a substantial risk to lose an adult child (34%). (Persons 16 years of 
age are considered as adults in our analysis, corresponding to expectations at that time.) Among 
mothers with complete information (above) 66% lost one or more children over their life-course. 
The risk that one or more children would die increased with the number of off-spring: it 
happened to 38 % of mothers with just one child, 56% of mothers with two children, and 70% 
of mothers with three children. In total 20% of all mothers had lost all their children before they 
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passed away themselves. Among mothers with many children the risk was lower, but still sizeable. 
For example, 6% of mothers with five children lost all of them. Among mothers who had turned 
50, 33% were to see one or more adult children die before themselves. 

The original sources used by DDB, the catechetical examination records, also registered 
geographical moves. This allows us to estimate the very high risk that mothers would have no 
adult child geographically “available”, when the mother herself was elderly. We define this as one 
or more children remaining in the parish area (parish sizes varied considerably between southern 
and northern Sweden, which in 1749 had 1.8 million people, unevenly spread over 449,000 sq. 
km and 2,500 parishes). 

Among all mothers in the data source 56% lacked children – either they were all dead or living 
outside her parish – when she died. The risk decreased with number of children: It was 70% for 
mothers with just one child, 63% for mothers with two, and 56% for mothers of three or four. 
Even mothers with twelve or more children ran a substantial risk: 46% of them had no child 
“available” at the time of death. These rates appear to be much higher than in modern studies 
which have information on the wherewithal of off-spring.  

To estimate these sinister scenarios for older people in contemporary societies is difficult due to 
the lack of data. We do not know of any large study where individuals and their families have 
been followed over the entire life-course. Instead we use estimates from surveys, which suggest 
varying rates. A tenth of Swedes aged 43-65 followed-up decades later in the SWEOLD survey 
had thus lost one or more children during that time. Among persons 80+ in the OCTO-Twin 
survey 22% were lifelong childless, and another 4% became childless during their life (10% of 
persons with just one child). In the Spanish ELES survey with 65+ persons 8% were lifelong 
childless, and another 1% lost all their children during their life. Finally, a survey with 
centenarians in the USA found that 32% had lost one or more children. 

Mothers (and fathers) of small children have seen a dramatic increase in survival of their 
offspring. The painful risk to lose a child has moved into the higher ages, where the risk to lose 
an adult child is maybe not so different from the historical past, although geographic availability 
of adult children appears to have increased. Our findings may reflect the general trend of higher 
survival at all ages: More people are now married (partnered) and marriages last longer, and more 
people have children who survive infancy. Ruptures of ties still occur, but they do so later in the 
life-course than in the past. 
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När barnen går först: Historiska aspekter på att förlora barn på äldre 
dar 
 
“Beside her is the body and stone of her daughter Jane, the girl born on the day of her father’s 
death, who was carried as a baby from Illinois. She died when she was twenty-six years old, giving 
birth to her first child. Mary did not die till two years later. So she had that loss, as well, to absorb 
before she was finished.”  
(Alice Munro: The View from Castle Rock. New York: Vintage Books 2006 pp. 347-348). 
 
 

Bakgrund 
 
Sverige har en av världens äldsta serier av tillförlitlig befolkningsstatistik som började redan 1749. 
Den betecknades Tabellverket och i den kan man enkelt finna historiska serier över demografiska 
händelser rörande den svenska befolkningen, t.ex. födelser, äktenskap, död. Bortsett från makar 
är däremot konsekvenserna av dödsfall för övriga familjemedlemmar svåra eller omöjliga att 
beskriva utifrån dessa statistikuppgifter. Vi vet t.ex. inte hur de många döda spädbarnen under 
demografins första sekler drabbade föräldrarna, dvs. om de blev barnlösa till följd av dödsfallen 
eller, hur många individer och familjer som över huvud taget drabbades.  
 
Den som vill veta hur demografiska händelser påverkade familjer måste söka sig fram på andra 
vägar. I det följande studerar vi hur dödsfall bland små barn och vuxna barn ter sig demografiskt 
från föräldrarnas horisont och särskilt för äldre föräldrar. Den som har föräldrar i livet är ju 
demografiskt sett ännu ett barn, därför måste en ansats som studerar barn-föräldrabanden följa 
både barnen och föräldrarna över tid.  
 
I historiska studier har aspekter på detta ibland framskymtat, såsom i en fascinerande studie över 
åldrandet i 1700-talets Odense (Johansen 1987). Trots höga födslotal saknade många på äldre dar 
”funktionella” barn: barnen hade dött, blivit ofärdiga/fattiga, flyttat alltför långt bort m.m. I en 
annan studie, av gårdar i Västergötland följda under ett par hundra år, slås man av den snabba 
omsättningen bland innehavarna, där det för övrigt långt ifrån alltid var sonen (eller äldste sonen) 
som tog över (Bonow 2005). Döden var allestädes närvarande, därtill kom att människor rörde 
sig geografiskt minst lika mycket i äldre tid som idag, men att kommunikationerna var sämre. 
Knappt en tiondel av befolkningen – i huvudsak yngre personer - flyttar årligen över en 
församlingsgräns, så har det varit sedan 1700-talet. Detta vet man med säkerhet eftersom 
kyrkobokföringen registrerade sådana (permanenta) flyttningar. Som vi skall se påverkade det 
”tillgången” på barn.  
 
Det är inte självklart vilka konsekvenser dåtidens högre mortalitet fick på familjerna och särskilt 
på förlust av vuxna barn, eftersom avståndet mellan generationerna var större i äldre tid. Fram till 
1940-talet gifte sig människor ganska sent och fick sina barn ännu senare i livsloppet. Kanske var 
också familjebanden i viss mening tunnare än idag. Vi har aldrig haft så mycket familjeband och 
så många olika familjeband som vi har idag (Gaunt 1996). Den enkla förklaringen är att 
människor oftare har föräldrar i livet, syskon, partner, barn och barnbarn m.fl. än tidigare.  
 
Under 1800-talet steg andelen ogifta och följaktligen – på den tiden – barnlösa i befolkningen till 
mycket höga nivåer, vilket bekymrade dåtidens demografer och ekonomer. Cirka en femtedel av 
befolkningen var fortfarande ogift – något mer bland kvinnorna, något mindre bland männen - 
på 65-årsdagen i början av 1900-talet och samtidigt kunde en tiondel ha förlorat båda föräldrarna 
när man själv nådde myndighetsdagen (Samuelsson & Sundström 1990). Med tanke på att vi lever 
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så mycket längre och sedan slutet av 1930-talet börjat få barnen tidigare i livsloppet är det rentav 
tänkbart att den historiska risken att drabbas av att vuxna barn dör har ökat, trots generellt 
sjunkande dödsrisk i alla åldrar. Detta måste undersökas empiriskt. 
 
1700-talets höga barnadödlighet drabbade inte bara samhällets fattiga familjer utan även de högre klasserna. --- 
Av de åtta barn som Abraham Bäck och hans hustru Anna Charlotta fick överlevde bara en son och två döttrar 
de första åren. Sonen Carl dör sedan i lungsot endast 16 år gammal. Abraham Bäcks hustru hade gått bort 30 
år gammal, knappt nio år tidigare, också hon i lungsot. Abraham Bäcks anteckningar i familjebibeln om barnens 
död och hustruns bortgång vittnar om outsäglig sorg. 
Göran Wennergren recenserar Thomas Ihres bok om Abraham Bäck, läkare och reformator av 
den svenska sjukvården, Läkartidningen 17-18/2012. 
 
År 1880 är Anna nu ensam med lilla Mårten. Tre barn har hon följt till graven. Till Ljusdal /där Anna bor/ 
har det kommit en smålänning vid namn August Persson. Han jobbar som rallare och bygger järnväg. Anna blir 
förälskad i August och så gifter de sig och flyttar till Baggbo utanför Ljusdal. ---Med August föder Anna 
ytterligare sju barn, och av dessa dör tre barn. Så Anna fick följa sex barn till graven! Annas käre August dör 
1896 och nu förblir Anna änka med sina fem barn. Om Anna berättas att hon drog sig fram med att väva och 
sälja sina varor. På ålderns höst upplät dock äldste sonen Mårten sitt hem för henne---. (barnbarnsbarnet) 
Marianne Mårtensson, Huskvarna (Jönköpings-Posten 27 okt. 2006). 
 
Ett plikttroget dagsverke 
Anna Svenson föddes den 16 oktober 1864 i Flyinge, där fadern var stalldräng vid stuteriet. --- Hon växte upp i en stor 
syskonskara, 6 helsyskon och 3 halvsyskon, och kom redan vid 10- eller 11-årsåldern ut på sin första sommarkondition – 
att vakta gäss.  --  /vid 29 års ålder gift med stalldrängen Sven Jönson och fick nio barn/ 3 raska gossar och 6 duktiga 
flickor har hon fött till världen, och av dessa leva de åtta, sedan lilla Valborg för några år sedan gick bort, och alla åtta ha 
blivit arbetsamma och duktiga människor, tack vare den utmärkta och kloka fostran och det goda föredöme de fått i 
hemmet. --- ”barnen ha redan som små fått hjälpa till, och så ha de tidigt fått lära sig ordning och aktsamhet” – Den största 
glädje hon nu har är att se alla åtta barnen samlade i föräldrahemmet, som för dem ännu är den käraste platsen i världen---
det vill till en okuvlig energi, ett aldrig slappnande intresse, en rätt och klok användning av inkomsterna och en stor 
arbetsglädje för att kunna åstadkomma vad Anna Svensson gjort. 
(Husmodern 39/1922). 
 
 

Metod och data 
 
För modern tid (från 1947) är det möjligt att studera dödsfallens konsekvenser på familjenivå för 
relativt ”unga” barn med hjälp av Flergenerationsregistret hos SCB (Sundström 2012), men detta 
kan ännu inte täcka in hela åldersspannet. Därför får vi för nutiden förlita oss på andra 
källmaterial. Historiskt är situationen mer gynnsam tack vare att Demografiska Databasen (DDB) 
vid Umeå universitet har registrerat och tillgängliggör en stor mängd data från svenska 
församlingars kyrkböcker. I materialet kan man följa ett stort antal individer och familjer i utvalda 
församlingar sedan ca. 1720 till år 1900. DDB har för denna studie iordningställt en speciell fil 
med de nödvändiga uppgifterna för tidpunkterna 1750, 1800, 1850 och 1890 för kvinnor som vid 
dessa tidpunkter fyllt 50 år, som vi sedan bearbetat.  
 
Materialet innehåller data från totalt 49 församlingar utspridda över områdena kring Linköping, 
Sundsvall, Skellefteå och Norrlands inland. För dem som vid 50 förefaller vara helt barnlösa har 
vi inte samlat in tidigare fertilitetsuppgifter, dvs. det rör sig inte om en fullständig kartläggning av 
barnafödande och eventuella dödsfall över hela livsloppet.  
 
Vi begränsar oss dock inte endast till det som händer på äldre dar, efter 50-årsdagen utan 
inkluderar också händelser dessförinnan. En begränsning i uppgifterna är att vi ibland saknar 
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uppgifter om barn som flyttat ut från undersökningssocknarna, på grund av den nämnda 
geografiska rörligheten även i äldre tid. Huruvida dessa socialt eller på annat sätt avviker från dem 
som är stationära i församlingarna är oklart. Dessutom har 6-7% av kvinnorna flyttat ut efter 50 
års ålder, kanske till barn boende i annan församling. Därom vet vi intet. Därtill kommer att vi 
saknar information om dödsdatum m.m. för ganska många personer år 1890 eftersom många av 
dem överlever slutpunkten för inregistreringen, vid sekelskiftet mot 1900-talet.  
 
Av sammanlagt 22877 kvinnor har vi information om att 17808 har eller har haft barn (inkluderat 
adoptiv- och styvbarn). De har med säkerhet en notering om barn. Av dessa har vi kompletta 
uppgifter för 4301 kvinnor om både dem som mödrar och deras barn, vilket gör att vi kan 
bedöma när mödrarna dör i relation till sina barn. Eftersom vi inte kan analysera situationen för 
mödrar och barn där vi inte har fullständiga uppgifter kommer vissa beräkningar i denna 
undersökning att huvudsakligen fokusera på dessa 4301 mödrar som har haft notering om barn i 
källorna före 50 års ålder. I gruppen som fött barn medräknas inte bara köttsliga (”biologiska”) 
barn utan även ”bonusbarn” (fosterbarn, styvbarn). Vi har valt att se dem alla som egna barn, 
eftersom omgiften i äldre tid var mycket vanliga bland dem som blev änka/änkling. I själva verket 
var äldre personer i början av 1800-talet mycket oftare omgifta än idag. Man hade då ingen 
motsvarighet till dagens lavin av guldbröllop (Sundström 2009) och det är lätt att hitta anekdotisk 
evidens för att fosterbarn/styvbarn kunde vara till lika stort stöd på ålderdomen som egna, 
biologiska barn.  
 
                                                Basdata för kvinnor med och utan barn i materialet 
 

 
1750 1800 1850 1890 Totalt 

Totala antalet kvinnor i hela materialet 637 3669 6660 11911 22877 
Antalet kvinnor som är mödrar (notering 

om barn i källorna) 399 2231 5451 9727 17808 

Antalet mödrar med fullständiga 
uppgifter om mor och barn 85 755 2194 1267 4301 

 
     

Andel kvinnor som är mödrar 63% 61% 82% 82% 78% 
Andel mödrar där vi har fullständiga 

uppgifter om mor och barn 21% 34% 40% 13% 24% 

 
 
Vid tidpunkten 1890 tappar vi som nämnts bort många mödrar p.g.a. att vi inte har fullständiga 
uppgifter om barn och mor. Vi har endast fullständiga uppgifter för 13% av dessa. Detta beror på 
att antalet år vi kan följa dem endast är 10 år. De övriga tidpunkterna kan vi sannolikt följa möd-
rarna hela deras liv om de, eller deras barn, inte har flyttat ut ur församlingen. För tidpunkterna 
1750 och 1800 har vi dock betydligt lägre andel mödrar, drygt 60% i jämförelse med drygt 80%. 
Det vore osannolikt att detta är på grund av att färre kvinnor har barn. Mer sannolikt är att vi inte 
har samma kontroll på dessa kvinnors barn, dvs. de kan ha fått barn som inte syns i källan. 
Exempelvis kan de ha flyttat in i församlingen i 50-årsåldern utan barn. 
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Resultat 
 
Att få barn … och hur många? 
 
Vi beaktar i det följande endast kvinnor eftersom försök att ”fånga” båda föräldrarna blir 
ohanterliga p.g.a. dödsfall och som nämnts omgiften bland föräldrarna. Mönstren är i stort 
likartade för fäderna, utom att de hade i genomsnitt något fler barn. För perioden 1750 – 1890 
har vi som nämnts uppgifter om 17808 mödrar med som högst 20 barn (en mor). 
 
Vid 50 års ålder var 22% av de kvinnor som finns i materialet barnlösa, endera för att de aldrig 
fött barn eller för att de har flyttat in i församlingen utan barn. Visserligen har det alltid fötts för- 
och utomäktenskapliga barn i Sverige, med stora regionala variationer (och barn som var 
koncipierade ”för tidigt” vilket det t.o.m. fanns en tabell som belyste i Statistisk Årsbok 1914-
1946). Den stora anledningen till barnlöshet tycks ändå ha varit den efter hand stigande andelen 
ogifta (aldrig gifta) i befolkningen och särskilt bland kvinnorna. I mitten på 1700-talet var 9% av 
kvinnorna ogifta i gruppen 65+, 1920 hade andelen stigit till 17 % och kulminerade med 21% 
1950-1960 för att därefter börja sjunka och numera vara lägre än bland männen. År 2014 var 
7,6% av kvinnor 65+ ogifta, av män 65+ 11,5%. Demografiska mönster bevaras länge i 
befolkningen (beräknat på Tabell 18 i SCB 1969). 
 
Av alla mödrarna (17808) i vårt material fick hälften högst fyra barn (14% ett, 13% två, 12% tre 
och 11% fyra), som utgjorde 25% av alla barn födda i gruppen. I genomsnitt hade mödrarna 4,9 
barn. Ett relativt stort antal barnrika familjer gjorde dock att chansen att träffa på barn - och 
givetvis även vuxna – som hade (eller haft) många syskon var betydligt högre. Detta skapar en 
synvilla som förleder många att tro att ”alla” i äldre tid hade väldigt många barn. De mytiska 12-
barnsfamiljerna var dock få: 398 kvinnor födde 12 eller fler barn, vilket utgjorde 2% av mödrarna 
och 6% av de födda barnen. Annorlunda uttryckt hade 15% av barnen högst tre syskon, dvs. den 
stora majoriteten hade fyra eller fler syskon. De flesta familjer var små, men de flesta barn hade 
många syskon. 
 
För en jämförelse med mer modern tid kan vi använda information om den demografiska 
situationen för riksrepresentativa äldre födda mellan mitten och slutet av 1800-talet (före 1887) i 
1954 års riksrepresentativa Åldringsvårdsundersökning (N=1064). Majoriteten – 54 % -  av dessa 
”åldringar” hade vid intervjutillfället 0, 1, eller 2 barn (i livet). Att 22% var barnlösa vid 
intervjutillfället, då de var 67+, kan jämföras med dagens ca. 12%. Med släktforskningsmetodik 
vore det i princip möjligt att klarlägga tidigare och senare förluster av barn för 
undersökningspersonerna, vars identitet är känd (SOU 1956:1). Det kan nämnas att 9 av 10 ogifta 
män och kvinnor i det materialet var helt barnlösa (egen bearbetning). 
 
Eftersom vi även beaktar fosterbarn och styvbarn kan nämnas att 19% av de 17808 kvinnorna 
hade ”blandade” barnkullar (inklusive 1453 kvinnor – 8% - som inte hade några egna barn). 
”Blandade” barnkullar var något vanligare bland kvinnor med få barn: 25% av ettbarnsmödrarna, 
22% av tvåbarnsmödrarna och 23% av dem som hade totalt tre barn.  
 
 
Historiska mönster för förlust av små barn (under 16 års ålder) 
 
Risken att förlora ett litet barn (innan det fyllt 16) var hög och många mödrar hade fortfarande 
små (yngre än 16 år) barn ett bra tag efter 50-årsdagen.  Drygt hälften av mödrarna (52%) 
förlorade minst ett litet barn, en risk som ökade med antalet barn. Av ettbarnsmödrarna förlorade 



9 
 

12% detta barn redan som litet, av tvåbarnsmödrarna förlorade 27% minst ett av dem (4% båda), 
av trebarnsmödrarna 39% (2% alla tre) och 49% av fyrabarnsmödrarna förlorade minst ett av 
dem (1% alla fyra). Hade mödrarna sex eller fler barn var risken att förlora alla ungefär 
densamma som att idag över huvud taget förlora ett litet barn, dvs. under en halv procent 
(Sundström 2012). 
 
När alla barn hade passerat småbarnsfasen hade mödrarna i genomsnitt ungefär 3,8 barn kvar i 
livet och i den egna församlingen (alla uppgifter under denna rubrik beräknade på de 17808 
mödrarna).  
 
 
Förlust av vuxna barn i historiskt perspektiv: förlust p.g.a. döden … 
 
Vi definierar vuxna barn som personer 16 år eller äldre med moder i livet. Det vi vill granska är 
risken att modern förlorade ett eller fler av sina barn innan hon själv gick ur tiden. Vi begränsar 
oss här till de 4301 kvinnor där vi har fullständiga uppgifter om både mödrar och barn, dvs. där 
barnen inte ”försvunnit” från databasen p.g.a. utflyttning, där vi med andra ord inte kan se hur 
länge barnen lever.  
 
Risken att förlora ett eller flera vuxna barn var betydande. I genomsnitt förlorade 34% av dessa 
mödrar ett (25%) eller flera vuxna barn. Bland endabarnsmödrarna förlorade 17% detta enda 
barn i vuxen ålder (217 av 1252) innan de själva gick bort, dvs. ungefär 8 av 10 endabarnsmödrar 
hade ett efterlevande vuxet barn när de själva dog. Av tvåbarnsmödrarna förlorade 22% minst ett 
vuxet barn: bland dem som sett båda dessa barn överleva småbarnstiden fick 6% uppleva att båda 
dog som vuxna, innan modern själv gick bort. För trebarnsmödrarna var motsvarande risktal 
27% respektive 2% och för fyrabarnsmödrarna var risktalet 34% att ett vuxet barn skulle dö 
(risken att alla skulle dö var mycket liten). Man får i sammanhanget betänka att det i dessa fall 
rörde sig om mödrar som skonats av liemannen när barnen var små, men som förlorade dem alla 
senare, vilket givetvis var mycket mindre vanligt än att förlora dem alla som små.  
 
För mödragruppen som helhet var det ovanligt att förlora alla vuxna barn. Att många kvinnor 
ändå stod barnlösa på ålderns höst berodde huvudsakligen på att man aldrig fått barn eller att de 
alla dött som små. Risken att förlora ett eller flera vuxna barn var således klart mindre än risken 
att förlora små barn (ett eller flera), vilket är förväntat med tanke på att dödsrisken var mycket 
högre för små barn än för vuxna. 
 
 
Den samlade risken att förlora barn: hur många var kvar när modern 
dog? 
 
Av de 4301 mödrarna förlorade 66% minst ett barn, däribland 38% av ettbarnsmödrarna, 56% av 
dem som fått två barn och 70% av dem som hade tre barn.  
 
Sammanlagt 13% av de 4301 mödrar för vilka vi har fullständig information och som hade barn i 
livet vid 50 års ålder hade förlorat alla sina barn innan de själva gick ur tiden (365 av 2907), dvs. 
totalt 20% av alla kvinnor var barnlösa vid sin bortgång. För ettbarnsmödrarna var risken 41% att 
stå barnlös vid sitt eget frånfälle, för mödrar med två barn 22% (178 av 829), för 
trebarnsmödrarna 13% (75 av 585), för dem med fyra barn 9% (36 av 416) och för mödrar med 
fem barn 6% (20 av 322).  
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Social ”tillgång” på barn i slutet av livet 
 
Det har också ett intresse att veta inte bara om döden hade tagit barn, utan också i vad mån de 
var geografiskt tillgängliga. Inledningsvis nämndes Johansens studie (1987), som visade att många 
barn inte var ”tillgängliga”, även om de hade överlevt. Något liknande gäller barnen i DDB-
materialet, vid sidan av det rent demografiska scenariot ovan. I åtskilliga fall hade barn(en) flyttat 
till annan församling, vilket oftast torde ha gjort det svårt eller omöjligt för dem att bistå en åldrig 
förälder, med den tidens kommunikationer, arbetsvillkor m.m. Med DDB-materialet som bas 
framgår att av alla 17808 mödrar saknade 56% barn helt eller hade dem i annan församling, när 
de själva gick ur tiden. Sju av tio ettbarnsmödrar hade med den definitionen inte geografisk 
”tillgång” till detta enda barn innan de själva gick bort, 63% av tvåbarnsmödrar, 56% av tre- och 
fyrbarnsmödrarna, med successivt fallande andelar. Av mödrar som födde 12 eller fler barn 
saknade likväl 46% överlevande barn i den egna församlingen när de själva gick bort. 
 
När de 4301 mödrarna själva gick ur tiden hade de i genomsnitt ungefär 2,1 barn kvar i livet, av 
initialt 3,5. I absoluta tal föddes 14839 barn, efter passage av barndomen fanns 10746 barn kvar 
och när modern själv var borta återstod 8815 barn i livet och geografiskt i närheten. 
 
 
Att förlora vuxna barn på ålderns höst 
 
För mödrar som kommit till 50-årsåldern var risken att därefter förlora ett eller flera barn totalt 
30% (1277 av 4301) och 20% (848 av 4301) var som nämnts barnlösa när de själva gick ur tiden. 
De flesta av dessa barn var naturligtvis vuxna (med vår definition 16 år fyllda), men drygt en 
procent av dessa mödrar förlorade ett barn som ännu inte fyllt 16, vilket illustrerar att många fick 
barn ganska sent i sin fertila fas. Det är ungefär lika vanligt idag att få barn efter 40 som det var 
t.ex. på 1930-talet, men då var det mer sällan det första barnet. Ungefär 5-6% av alla barn som 
föds har en mor som fyllt 40, nu som då, vilket lätt konstateras i äldre årgångar av Statistisk 
Årsbok, t.ex. för 1940 (www.scb.se).  
 
Av 4301 mödrar fyllda 50 förlorade 33 % ett eller flera vuxna barn: 25% miste ett vuxet barn, 
5,6% två vuxna barn och 1,9% tre vuxna barn. (Ett fåtal förlorade ännu fler vuxna barn.) För 
ungefär hälften av de mödrar som drabbades av dessa förluster skedde detta redan innan de själva 
nått 60-årsdagen; vi erinrar oss att totalt 29% av mödrarna över huvud taget förlorade vuxna barn 
(ovan).  
 
 
Förlust av vuxna barn i modern tid 
 
Att kartlägga förlust av vuxna barn med moderna data är problematiskt. Med hjälp av 
Flergenerationsregistret kan man se att 3,4% av kvinnor födda 1940 hittills (2010) förlorat ett 
vuxet (20+) barn, av kvinnor födda 1950 1,4% (Hans Lundström, SCB, pers. komm.). 
 
Data ur Levnadsnivåundersökningarna (LNU) för personer i åldern 43-65 följda 1968–1974 visar 
att 10-11% förlorat ett eller flera vuxna barn vid uppföljningen år 2002 resp. 2010/11 (egna 
beräkningar).  
 
Mindre surveyer ger varierande resultat. I den longitudinella databasen SATSA tycks mellan 
uppföljningarna omkring 5% mellan åldern 50-74 ha förlorat ett eller flera barn, att jämföra med 
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16% av gruppen 80+. Med uppgifter ur databasen OCTO-Twin kan man uppskatta förlust av 
barn bland personer 80 år och äldre. När undersökningen startade år 1991 var 22% livslångt 
barnlösa. Bland dem som hade/hade haft barn, hade 15% dittills förlorat minst ett barn och 4% 
hade blivit barnlösa till följd av barns bortgång, dvs. 26% var barnlösa vid undersökningstillfället. 
Risken att bli barnlös var störst för dem som bara fått ett barn, nämligen 10%. Detta kan 
jämföras med 1% risk att bli barnlös bland dem som hade två barn i utgångsläget, som var den 
största gruppen, och ingen risk alls för dem som hade (haft) tre eller fler barn. I utgångsläget hade 
deltagarna 2,3 barn i genomsnitt, vid datainsamlingen 2,1 barn (Ett fåtal föräldrar förlorade två 
barn och några t.o.m. ännu fler barn. N=511; 76 föräldrar förlorade sammanlagt 106 barn. Boo 
Johansson pers. komm.). 
 
I en amerikansk survey med hundraåringar uppgav 32% att de förlorat (minst) ett barn (men 
okänt när), därtill 90% att de förlorat syskon, 87% maka/e och 18% barnbarn (Martin, Da Rosa 
& Poon 2011). Slutligen uppskattas i en spansk befolkningsstudie av gruppen 65+ 8% vara 
livslångt barnlösa och att ytterligare 1% förlorat sina barn under livsloppet före intervjutillfället 
(Ángel Rodriguez Laso pers. komm., beräkningar på ELES).  
 
 

Diskussion 
 
Trots den höga småbarnsdödligheten och en betydande förlust även av vuxna barn var 
överlevarna under den studerade tidsperioden tillräckligt många för att resultera i en kraftig 
folkökning, oaktat att ca.1 miljon emigrerade för gott: 1749 hade Sverige 1,8 miljoner invånare, 
1800 2,3, 1850 ca. 3,5 och 1900 5,1 miljoner.  
 
Under den här tidsperioden ökade som vi sett andelen ogifta kvinnor dramatiskt i befolkningen – 
uppgången var mindre bland männen - så att fram till 1960-talet ungefär var femte svensk kvinna 
förblev ogift. Födslotalen började även sjunka, vilket som bekant började bekymra demograferna 
i början av 1900-talet. Samtidigt minskade barnadödligheten dramatiskt, liksom 
mödradödligheten som var skrämmande hög med två-tre hundra kvinnor döda i barnsbörd ända 
in på 1940-talet, motsvarande omkring en halv procent eller mer av barnaföderskorna.  
 
Under 1700-talet dog 20% av barnen under det första levnadsåret, på 1800-talet omkring vart 
tionde och ännu i början av 1930-talet 5%. Av folkräkningen 1930 och 1936 kan man utläsa att 
många kvinnor fortfarande drabbats av att förlora ett eller flera barn. Förbättringarna i 
överlevnad fortsätter: Bland kvinnor födda 1970 drabbades 0,7% av att ett barn dog före ett års 
ålder, vilket var en halvering av risken, jämfört med kvinnor födda 1960 (Sundström 2012). 
 
Under den beskrivna epoken tycks barnlöshet på äldre dar, i varje fall för kvinnor, främst ha 
berott på att man inte gifte sig, men hög barnadödlighet bidrog som vi sett också väsentligt till att 
många stod barnlösa vid livets slut. Detta gällde både i rent demografisk mening och än mer i 
”social” mening, dvs. att barn(en) hade flyttat så långt hemifrån att de troligen inte var tillgängliga 
för att ta hand om åldriga föräldrar.  
 
För en jämförelse med modern tid kan nämnas att år 2010/11 64% av åldersgruppen 75+ har ett 
eller fler barn inom 20 km avstånd (av personer som hade barn). Detta tyder på stabil ”tillgång” 
på barn, eller kanske snarare förbättringar med tanke på de förbättrade 
kommunikationsmöjligheterna. I en undersökning 2003 uppgav de flesta medelålders som hade 
föräldrar i livet att de också kunde hjälpa dem och en femtedel gjorde det redan; 28% uppgav att 
de inte kunde hjälpa, eller hjälpa mer, pga. avståndet (Socialstyrelsen 2004). 
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Förlust av barn var historiskt framför allt något som handlade om spädbarn och små barn, även 
om många (3 av 10) även riskerade förlora vuxna barn. Totalt var det 30% av äldre (50+) mödrar 
som förlorade minst ett vuxet (16+) barn under perioden 1749-1900; i modern tid varierar 
andelarna mellan olika undersökningar, men är möjligen inte dramatiskt annorlunda än för ett à 
två sekel sedan. De databaser vi kunnat använda för nutid bygger på intervjuer och underskattar 
förlusten av vuxna barn, eftersom vi inte kan följa dem hela vägen tills föräldrarna avlider. Den 
stora demografiska skillnaden är kanske att färre av dagens äldre har drabbats av att förlora små 
barn tidigare i livet. En viktig aspekt är den geografiska tillgängligheten av vuxna barn för dagens 
äldre, som allt oftare får omsorg från anhöriga, vilket är förväntat då allt fler har nära anhöriga.  
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