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Marriage and the reformed society  
 
Abstract: 
 
In the past, the meaning of marriage has been an agreement between two people to 
live together and have children in a legitimate manner. The marriage was not just to 
form a couple; it was also to merge two families together. From the early 1900s until 
today the allegation of marriage and its influence got a significant change compared 
to early societies which have aroused my interest to perform this into a research 
paper. My study is focused on marriage and social changes during the 1900s. 
Thoughts that arise now is that why there was a remarkable change in the marriage 
rate during the 1900s and whether there were any social changes had to do 
something with it. The investigation is based primarily on the statistical calculation 
that shows that the marriage rate during the 1900s got a remarkable change and 
behind this change lies among others the provision of welfare state and women's 
emancipation. The paper analyzes the changes that occurred during the 1900s 
marriage rates and the social changes that occurred at the same period and are 
associated with the changing of family patterns during the 1900s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord:  
 
1900-talet. Äktenskap. Giftermålstaten. Samhällsutveckling. Kvinnorörelse.  
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1. Inledning: 
 
”Där det finns äktenskap utan kärlek, där det finns också kärlek utom äktenskapet.”  
–Benjamin Disraeli.  
 
Innebörden av äktenskap har tidigare varit ett avtal mellan två människor om att leva 
samman och skaffa barn på laglig sätt. Att ingå äktenskap handlade inte bara om att 
bilda ett par, det handlade även att sammanfoga två familjer. Från början av 1900-
talet tills idag genomgick påståendet om äktenskapet och dess inflytande en betydlig 
förändring jämfört med tidiga samhällen som har väckt mitt intresse att göra detta till 
ett uppsatsarbete. 
 
 

1.1. Bakgrund och problemformulering:  
 
Äktenskapet anses som ett förbund mellan en man och en kvinna, det vill säga ett 
juridiskt och andligt avtal mellan två personer om att bilda familj. I äldre tid gjordes 
avtalet mellan mannens och kvinnans släkter inför vittnen och bekräftades med flera 
handlingar –trolovningen –giftermålet och –sängledningen. Kyrkan var inblandad i 
handlingen.1 
 
Äktenskapsbalken är den del av svenska lagboken som består av bestämmelser om 
äktenskap. – De två som ingår äktenskap med varandra blir makar. Lag (2009:253). 
Enligt äktenskapsbalken ska makarna visa varandra trohet och hänsyn och de ska 
fördela uppgifter mellan sig och gemensamt vårda hem och barn. Äktenskap 
upplöses genom den ena makens död eller genom äktenskapsskillnad.2   
 
Äktenskaps betydelse skiljer sig från person till person och mellan olika kulturer. Det 
kan finnas många anledningar bakom giftermålet. Man vill leva ihop med någon man 
älskar eller det kan finnas ekonomiska skäl och social trygghet att göra så.  
 
I det svenska samhället under medeltiden hade människorna svårt att fritt styra sina 
liv, särskilt för kvinnor. Då hade mannen målsmanskap över familjen, det vill säga 
över sin hustru och barnen och kvinnan var omyndigförklarad. Mannen försörjde 
familjen och förvaltade hushållets egendom och hade makt över familjens 
medlemmar. Eftersom de flesta människor levde under knappa materiella villkor, där 
hushållets ekonom var grunden till försörjningen var äktenskapet då ett slags 
försäkran om överlevnad.   
 
Men det inträffade en stor förändring i det moderna samhället med familjebildning 
och synen på äktenskapet. Det etablerades olika levnadsformer och giftermålstalet 
minskade. 1900-talet är en sådan period med giftermålssiffrans nedgång som ska 
problematiseras i den här uppsatsen. 
 
 
 

                                                
1 Beckman 1962, sid-30-31 
2 https://lagen.nu/1987:230  
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1.2. Syfte och frågeställning:  
 
Min studie är inriktat mot äktenskapet samt samhällsförändringarna under 1900-talet. 
Tankar som växer fram här är att varför skedde det en märkvärdig förändring av 
äktenskapsfrekvensen under 1900-talet och om det fanns några 
samhällsförändringar att göra bakom den?  
 
Det övergripande syftet med denna uppsats är alltså att utreda de orsaker som 
gjorde en ideologisk och massiv nedvärdering av det tidiga samhällets familjbildning 
och samlevnadsform. Detta gör jag genom att först söka förändringen av 
äktenskapsfrekvensen under 1900-talet och koppla detta till de samhällsförändringar 
som skedde i samma tid. Samt forskar jag vidare om hur de inträffande förändringar 
påverkades eventuellt av kvinnorollen i ett långsiktigt perspektiv. Undersökningen ska 
baseras på följande frågeställningar: 

 
• Hur förändrade (ökade och sjönk) antalet giftermål på olika nivåer under 1900-

talet?   
• Vilka skäl fanns bakom denna förändring?  
• Vad hade kvinnorollen att göra till denna förändring?  

 
 

1.3. Avgränsningar:  
 
Begreppet äktenskap genomgår en omfattande förändring. Dess innebörd och 
synsätt förändrades mycket med tiden. Min utvalda period är tagen ur ett av de 
betydande förändringsskeden, 1900-talet.  För att begränsa undersökningen tänkte 
jag gå igenom bara de brytningspunkterna som skedde under seklet, alltså inte i 
detalj beskriva år efter år. Jag kommer dock inte undersöka de skilsmässorna som 
inträffade under tiden. Dessutom inriktas min undersökning till bara den kvinnoroll 
som inverkade mot äktenskapet under perioden. Däremot den manliga rollen ligger 
oväsentlig som inte förekommer i min undersökning. Arbetet skulle annars ha blivit 
mycket omfattande. 
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1.4. Material metod och teori: 
 
I det här avsnittet beskriver jag om källmaterial som ligger till grunden för min 
undersökning och dessutom kommer jag ha en diskussion om de källorna. Därefter 
beskriver jag om att vilken metod som ska användas här för att genomföra 
undersökningen samt teoribildningen.   
 
 

1.4.1. Källor och källdiskussion: 
 
Det är en statistisk undersökning från SCB om antalet giftermål har jag ägnat mig vid 
användning av källmaterial. Jag har sökt ytterligare en nätbaserad svensk lagbok vid 
inhämtning av olika lagstiftningar som skapades vid olika tillfällen.  
 
För att söka efter information om Sveriges befolkning och giftermålstal har jag besökt 
den nätbaserade förvaltningsmyndigheten Statistiska centralbyrån (SCB), som primär 
källa och också tagit kontakt med myndighetens personal för mer information. 
Statistiken är sorterad efter ämne och också efter bokstavsordning och den är 
korrigerad 2010-09-01. Man har möjlighet att göra sin egen tabell och diagram där 
med hjälp av den statistiska databasen.    

 
 
1.4.2. Metod: 

 
Den här undersökningen är en kvalitativ undersökning som grundas på SCB:s 
rapport om antalet giftermål som ingick i Sverige under 1900-talet. För att bearbeta 
mina ställda frågor kommer jag att dela hela undersökningsperioden med två 
huvuddelar, nergångsperiod och ökningsperiod med konkreta exempel och koppla 
dessa till samhällsförändringen under den utvalda tiden jämfört med samhällen före 
1900-talet, utifrån olika perspektiv för att få en bredare och djupare förståelse. 
Dessutom kommer jag att skissa en översikt över familjebildningen och synen på 
äktenskapet före 1900-talet för att kunna jämföra min undersökta period med det 
tidiga samhället. Därutöver tar jag hänsyn till kvinnorollen bakom det förändrade 
samhällets utomäktenskapliga levnadsform. Samhällsförändringarna och olika 
lagstiftningarna ska avhandlas utifrån den svenska lagboken.   
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1.4.3. Teoretiska utgångspunkt: 
 
Detta avsnitt innehåller uppsatsens teoretiska utgångspunkt vilken är Anthony 
Giddens teori om intimitetens omvandling. Giddens (1995) beskriver om romantiska 
och sammanflödande kärleken samt intimitetens omvandling i boken Intimitetens 
omvandling Sexualitet, kärlek och erotik i det moderna samhället.     
 
Han säger att de flesta äktenskap i det förmoderna Europa ingicks av ekonomiska 
skäl så att den sexuella attraktionen och amour passion (passionerade kärleken) inte 
spelade någon större roll.3 För de fattiga var giftermålet i flesta fall som en process 
för att kunna organisera arbetet i jordbruket. Äktenskapet då bestod av ett kontrakt 
som ofta anordnades med hjälp av föräldrar och släktingar, men inte av makarna 
själva. Där mannen hade en försörjningsplikt till familjen och kvinnans ansvar var att 
sköta hemmet och barnen. Enligt Giddens är det bara under den senaste 
generationen har kvinnor kunnat lämna föräldrahemmet för sin egen skull utan att ha 
varit gifta. I dagens samhälle har kvinnor möjlighet att flytta hemifrån och leva sitt 
eget liv utan att ingå äktenskap.  
  
Giddens hävdar att det var ovanligt att gifta par kysstes, smektes eller gav andra 
uttryck för fysisk tillgivenhet av sexuell natur i 1600-talets Frankrike och Tyskland. 
Men mannen däremot hade många möjligheter till utomäktenskapliga förbindelser.4 
Han skriver vidare att:  
 

Det var enbart inom aristokratiska kretsar som ”respektabla” kvinnor öppet tillerkändes 
sexuell frihet. Med makt följer sexuell frihet, och sexuell frihet är ett uttryck för makt. 
Under vissa tidsperioder och inom aristokratiska kretsar har kvinnor varit tillräckligt 
befriade från reproduktions och den dagliga rutinens krav för att kunna hänge sig åt sin 
egen sexuella njutning.5  
 

Han säger att i praktisk taget hade det aldrig med äktenskapet att göra. Han menar 
vidare att den passionerade kärleken ägde rum utanför det kyska äktenskapliga 
förhållandet. Och det var på 1700-talet den romantiska kärleken byggde på dessa 
ideal men det skiljde sig från den passionerade kärleken. 
 
Föreställningen av den romantiska kärleken spred sig tillsammans med andra 
samhälleliga förändringar. Den romantiska kärleken, enligt Giddens, förutsätter en 
viss grad av självreflektion och även en mental kommunikation som får personen att 
tänka på saker som att, vad känner jag för honom/henne och vad känner han/hon för 
mig? Eller är våra känslor så djupa att de förtjänar ha ett livslångt förhållande? Enligt 
Giddens att romantiska kärleken kan vara ganska ytligt som var som att en jakt 
efter ”den rätta”, där kvinnan möter den rätta som en intagande av den andras hjärta 
och samtidigt som ett mål för en framtid ömsesidig berättelse.6 
 
 
 
 
 
                                                
3 Giddens 1995, sid-42 
4 Giddens 1995, sid-42 
5 Giddens 1995, sid-42 
6 Giddens 1995, sid-47 
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Enligt Giddens även att många kvinnor drömmer om den romantiska kärleken är det i 
stort sett har slutat med kvinnans underkastelse i hemmet. Han tycker att den 
romantiska kärleken var påhittat av männen som ville fylla kvinnornas medvetande 
med fåfänga och få kvinnorna fyllda med omöjliga drömmar. Men han är också 
medveten om en sådan synsätt som inte kan förklara spridningen av den romantiska 
kärleken. Enkelt kan man säga att kvinnorna läste romaner och spred själva den 
romantiska kärleken. Om den romantiska kärleken säger han att den var en 
feministisk kärlek ifall man talade om kärlek i samband med äktenskapet på 1700-
talet. Från en gammal artikel publicerad år 1839 citerar Giddens att: 
 

Mannen bestämmer över sin hustrus person och uppförande. Hon bestämmer över 
mannens böjelser. Han styr genom lag; hon genom övertalning… Kvinnans välde är det 
mjukas välde… Hennes befallning är smekningar, hennes hotelser tårar. 7 

 
Anthony Giddens (1995) talar också om den sammanflödande kärleken och den rena 
relationen i boken Intimitetens omvandling. Dessa typer innebär kärleksförhållanden 
som är för sin egen skull, snarare än att organisera arbete eller barnalstring.  
 
Dessa förhållanden bevaras så länge båda kan få ut något av relationen. Enligt 
Giddens är den sammanflödande kärleken är ett modernt sätt att älska som inte 
behöver hålla hela livet. Han säger att så många separationer som sker idag kan 
vara en följd av den sammanflödande kärlekens framväxt i dagens samhälle. Istället 
för det ”för evigt” söker man någonting annat. Sammanflödande kärleken är den 
motsatsen av den romantiska kärleken där man svär varandra att vara för evigt. 
Giddens säger även att den ”sammanflödande kärleken förutsätter ett jämlikt 
känslomässigt utbyte”.8  
 
Den sammanflödande kärleken bygger på intimitet, att öppna sig själv för den andra 
där man inte är ute efter att finna en speciell person ”den Rätta”, utan där det 
viktigaste är att finna en speciell relation. Den rena relationen har grundats för sin 
egen skull som, värd att upprätthålla så länge både partnerna får tillräckligt mycket av 
den. Inom den rena relationen, som inte har något med renhet att göra är kärleken 
förknippas med sexualitet och inte som förr i tiden, sexualitet inom äktenskapets ram. 
Enligt Giddens, ”Den rena relationen är alltså en del av en allmän omstrukturering av 
intimiteten”.9  
 
Giddens skriver vidare att en relation nu på tiden inte är som ett äktenskap var i förr i 
tiden, utan det handlar mer om trohet. För att relationen ska fungera bra och ha en 
chans att vara varaktig är trohet en nödvändig förutsättning. Men en del äktenskap, 
enligt Giddens, kan fortfarande komma att ingås, eller vidmakthållas, framför allt för 
barnalstringens eller barnuppfostrans skull.10 
 
 

 
 

                                                
7 Giddens 1995, sid-45 
8 Giddens 1995, sid-61 
9 Giddens 1995, sid-58 
10 Giddens 1995, sid-136 
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1.5. Tidigare forskning: 
 
Många författare har visat intressen av hur sambandet mellan män och kvinnor har 
varit i Sverige och hur de har förändrats med tiden.  
 
År 2009 släptes en antologi ”Kärlekens förändrade landskap” av Mikael Lindfelt och 
Johanna Gustafsson Lundberg, som består av olika författarens konventioner om 
kärlek, samlevnad och äktenskap. Svenska kyrkans teologiska kommitté hade 
anordnat en offentlig hearing den 6-9 september 2004. Denna bok är en tryckta 
version av de hearingar. Syftet med denna bok är att analysera olika röster från olika 
hål av samhällen för att få en djupare insikt om ämnet. Deras forskning av hearingen 
visar att kyrkan nu har en liberal syn på utomäktenskapliga samlevnaden jämfört med 
före reformation. 
 
”Kärlek, samlevnad och äktenskap” är också en offentlig hearing, besår av svenska 
kyrkans teologiska kommittés bidrag om kyrkans roll i samlevnadsfrågor. Hearingen 
bearbetar synpunkter av olika teologer om moderna samhällens förändrade 
samlevnadsform. Men alla överstämmer med meningen att det har hänt en betydlig 
förändring i frågan om äktenskap och samlevnad under de senaste decennierna.     
 
År 1962 publicerades den juridiska handboken ”Äktenskap” av Sigrid Beckman. 
Beckman är själv en advokat och i den här boken beskriver hon de juridiska frågorna 
och rådgivning gällande äktenskap och skilsmässa. Dessa lagar är mest tagna från 
äktenskapsbalken som gäller fr. o m den 1 januari 1921. Som syfte med boken har 
hon att skildra de lag uppgifter som ger blivande och äkta makar juridiska och 
ekonomiska förkunskaper och råd före och under äktenskapets lopp.  
 
Boken är riktad till paren vid olika tillfällen, alltså de rättigheterna och skyldigheterna 
vid bruten förlovning och förberedelser inför äktenskapet och dessutom de 
rättighetsfrågorna under äktenskapet och familjelivet. Till sist ger hon råd om vad 
som krävs vid upplösningen av äktenskap. Vem ska ha ansvaret till att underhålla 
barnen och vem i vilken fall får behålla bostaden efter skilsmässa. Enligt Beckman 
kan de reglarna inte tyckas så trevliga för de lugn och yttre älskande människorna för 
att boken rör vid de innersta påfrestningen inför äktenskapet som författarinnan 
tycker är värd att veta.  
 
Angående lagregler och rättspraxis gällande äktenskap, partnerskap och samboende 
oavsett kön skrevs en bok ”äktenskap, samboende och partnerskap” år 2008 av 
Anders Agell och Margareta Brattström. I boken behandlas främst de frågorna vid 
ingående och upplösning av äktenskap och registrerade partnerskap samt diskuteras 
de rättspolitiska frågorna i internationella perspektiv. I boken diskuteras dessutom 
uppkomsten av olika levnadsformer senast mitten av 1900-talet och därigenom 
minskningen av äktenskapstalet. Målet med denna beskrivning är alltså att fokusera 
på rättigheterna i olika levnadsformer och klargöra de huvudprinciperna med 
lagstiftningen i äktenskapsbalken som i sin tur visar att man kan uppnå nästan 
samma förväntningar från andra samlevnadsformer som man gör från äktenskap.  
 
År 1973 publicerades Lars Totties Giftermål & skilsmässa, en juridisk bok som 
handlar om giftermålsbalkens antagna ändringar år 1973. Boken innehåller det 
övergripande målet med 1920 års giftermålsbalk samt kommentar till 1973 års 
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giftermålsbalks nya skilsmässolagstiftning. Boken ger dessutom en översikt över 
lagändringen av giftermålsbalken från början av 1900-talet och fram till 1973. I 
diskussionen om denna bok kan märkas att Totties har en tendens att beskriva 
jämställdheten mellan män och kvinnor. Han menar att principen av reformationen 
var att jämställa mannens och kvinnans status i familjen med tanken att den starkare 
inte får utnyttja den svagare och att kvinnor får ekonomisk självständighet samt 
neutralitet mellan olika samlevnadsformen.11 
 
Till sist vill jag nämna ytterligare en bok, ”Jämställda på svenska 1999” av Gunilla 
Furst. Som jag kommer att ha stöd från i mitt arbete. Boken är skriven om 
jämställdhet mellan kvinnor och män i syftet att formulera en jämn fördelning av makt 
och ansvar mellan kvinnor och män utifrån ett internationellt perspektiv.   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
11 Totties 1973, sid-16 
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2. Äktenskapet –en översikt: 
 
De två som ingår äktenskap med varandra blir makar. Lag (2009:253).12  
Med detta ovanstående samspråk utgår definitionen av äktenskap i 
Äktenskapsbalken. Äktenskapet är en samlevnadsform som är känd och giltig för alla 
människor oavsett alla religioner, kulturer och länder. Men bilden av att genomföra ett 
äktenskap kan utryckas på olika sätt i olika kulturer medan den grundprincipen för 
äktenskapets ingående är den samma, alltså skapa en familj genom en viss form av 
relation.  
 
Innan jag genomgår själva undersökningen till förändrade äktenskapstalet under 
1900-talet försöker jag ha en genomgripande diskussion i detta kapitel kring ämnet 
äktenskap och ägna mig åt vad äktenskapet egentligen är för något och varför man 
gifter sig utifrån ett kristet perspektiv samt hur denna samlevnadsform kom att 
utforma sig i svenskt samhälle vid olika tidpunkter. Denna diskussion har tänkts vara 
ett redskap till min undersökning i uppsatsen snarare än dess mål.     
 

 
2.1. Äktenskapets uppkomst –i ett världsligt perspektiv: 

 
År 1927 publicerades ”Äktenskapets historia i dess huvuddrag”, en översättning till ”A 
Short History of Marriage” av Edvard Westermarck. Boken belyser en världslig bild av 
det ursprungliga äktenskapet. I detta avsnitt redogör jag för den naturliga 
förbindelsen mellan makarna med frågan av äktenskapets uppkomst och utgår ifrån 
Westermarcks ”Äktenskapets historia”.  Enligt Westermarck är äktenskapet en 
förbindelse mellan man och kvinna som är grundad av vissa bestämmelser. Han 
påpekar att:  
 

För att förbindelsen ska erkännas som ett äktenskap, är det slutligen nödvändigt, att den 
ingås i överensstämmelse med de regler, som seg eller lag föreskriver, vilka dessa reglar 
än må vara.13 

 
Denna förbindelse enligt Westermarck kan variera mellan olika kulturer och kan 
därför ej definieras i allmänhet. Men alla har en gemenskap när det gäller rättigheten 
till könsumgänge och att dela ekonomin mellan man och hustru. Och mannen har det 
huvudsakliga ansvaret och makten över familjens medlemmar. Det är 
äktenskapsbrottet som upplöser denna förbindelse.14 
 
Äktenskapet symboliseras som en social institution. I frågan av äktenskapets 
uppkomst skriver han att:  

– denna sociala institution utvecklats ur ett urtidsbruk. Vi ha anledning att tro, att redan i 
urtiden en man och en kvinna plägade leva tillsammans, hava könsumgänge med 
varandra och gemensamt uppföda sin avkomma, mannen som familjens beskyddare och 
försörjare, kvinnan som hans hjälp och som barnens amma. Denna vana bekräftades av 
seden, senare av lagen, och förvandlades sålunda till en social institution.15 

 
 

                                                
12 https://lagen.nu/1987:230  
13 Westermarck 1927, sid-2 
14 Westermarck 1927, sid-2 
15 Westermarck 1927, sid-3 
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För att argumentera sin mening gällande äktenskapets skapande letar han vidare 
efter sådana bruk hos djurriket som påvisar uppletandet att liknande bruk finns också 
hos de flesta ryggraddjur förutom de allra lägsta medan de flesta ryggradslösa djur 
som saknar ett bestämt förhållande mellan partnerna och föräldravård för ungarna. 
Orsaken till denna förhållande tycker han vara naturens val.      
 
Vissa arter av djurriket (i flesta fall fyrhänta) håller hannen ihop med honan inte bara 
tills avkomman har fötts utan även både stannar honan och hannen tillsammans med 
ungarna och tar hand om dem tills ungarna har förmågan att skydda sig själva. För 
att fadervårdandet och modersömheten är nödvändig i deras fall. T ex för de 
människolika aporna är behovet av skydd från make och fader är oundvikligt för att 
det föds endast en unge åt gången och annan efter en lång tid och ungarna är till och 
med hjälplösa. I detta fall krävs det skydd mot utsatta faror för att försvara nästa 
generation.    
 
Däremot hos de ryggradslösa djur, kräldjur och fiskar behöver avkomman/äggen 
ingen föräldravård. Men undantaget finns hos vissa fåglar, som inte bara håller ihop 
vid häckningstiden, utan de stannar med varandra tills en av de dör, efter att de har 
parat sig. Som han förklarar med Dr Brehms mening att ett sådant rejält äktenskap 
kan bara finnas hos fåglarna.16  
 
Det är fallet med Westermarcks undersökning att behovet av den äktenskapliga 
relationen ligger i familjens grund likaväl hos människor som hos djur. Han säger 
också att äktenskapet har sin rott i familjen snarare än familjen i äktenskapet, för att 
hos många människor inte definieras samlivet som äktenskap och värdesätts inte 
äktenskapets betydelse och familjebildningen förrän ett barn har fötts, medan hos 
andra är det äktenskapet som skapar ens rättighet till sexuellt umgänge för att föda 
barn. Det sägs att familjen och äktenskapet står väldigt nära varandra.17 
 
 

2.2. Äktenskapet i olika tider –i svenskt perspektiv: 
 
Genom många historikers diskussion om äktenskapet blir det tygligt att synen på 
äktenskapet och dess innebord har inneburit olika betydelse vid olika tiden. Under 
medeltiden var äktenskapet enligt Eva Österberg ett världsligt förbund och kyrkan var 
inte inblandad hela aktiviteten.18 Under mitten av 1700-talet hände det att kyrklig 
vigsel blev obligatorisk med offentliga händelser och kyrkan hade ensam rätt att 
värkställa vigsel 19, men efter ett tag bestämde man sig för att gifta sig privat med 
prästens närvaro. Sedan efter århundraden valde man att återigen gifta sig i kyrkan 
men utan att ha någon gudstjänst.  
 
 
 
 
 
 
                                                
16 Westermarck 1927, sid-3 
17 Westermarck 1927, sid-28 
18 Östberg 2005, sid -43 
19 Modeer 2005, sid -53 
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I det tidiga samhället hade man vanligtvis kontroll över sexualiteten. Den 
utomäktenskapliga relationen och äktenskapsbrottet var förbjuden som förtjänade till 
och med straff och böter.20 Sedan ser man lite framåt har man uppfattningar om att 
hur detta förhållande förändrade sin mening steg för steg. Med revolutionen av 
industrialismen fick familjebildningen nytt utseende och ny mening. Fri relation mellan 
man och kvinna ökade givetvis och de tidiga bondesamhällens stora familjemönster 
förvandlades i sinom tid till individuella former.         
 
Under 1800-talets lopp blev kärleken mer acceptabel och friare och dessutom valet 
av partner fritt men bara för männen, däremot hade kvinnorna sin atmosfär i hemmet 
och de var beroende av sin man. Deras uppgift var att ta hand om barnen och 
förvandla hemmet till en kärleksidébild.21 Denna skillnad mellan man och kvinna vann 
kritik som leddes en reformation till den nya äktenskapslagen 1921 som hade målet 
för att jämställda män och kvinnor.22 Med denna moderna relationen uttalar Inga 
Sanner Giddens mening att:  

 
Den moderna parrelationen som en förbindelse mellan två jämbördiga partner som binds 
samman endast av kärlek. När kärleken inte längre finns tvekar man inte att upplösa 
relationen.23 

 
Och könsskillnaden enligt Giddens spelar inte någon större roll i den moderna 
förbindelsen. Sanner talar vidare om den kärleksfulla parbildningen att man, oavsett 
lika eller olika kön känner fortfarande behov av att ge relationen ett offentlig värde, 
inte bara göra som privat.24   
 
 

2.3. Vigsel –Kyrklig och borglig: 
 
Vigsel är en ceremoni som förutsätter ett par att ingå äktenskap. En vigsel kan vara 
både kyrklig och borgerlig, men den centrala principen är att sammanfoga makarna 
och bekräfta dem till man och hustru. Under vigselakten ger de löfte till varandra som 
utrycks så här att –Jag tar dig nu till min hustru/man att dela glädje och sorg med dig 
och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt.25 
 
En kyrklig vigsel anses som en ritual med bröllopskläder, blommor etc. och paret 
vigas i kyrkan, däremot borgliga vigsel sker på lite enklare sätt. Enligt Österberg var 
kyrkan under medeltiden inblandad till en del av förutsättningar men inte hela 
aktiviteten, giltigheten som man och hustru skedde inte i kyrkan fast kyrkan var 
delaktig med akten. Makarna hade själva tagit varandra till äkta genom fästningen. 
 
I samband med Lutherska reformationen var det bara prästen som fogade samman 
makarna medan man endast fick begära varandra. Det dröjde ett tag innan 
lagstiftningen med obligatorisk kyrklig vigsel trädde ikraft. Enligt 1734 års lag blev 

                                                
20 Österberg 2005, sid -44 
21 Sanner 2005,  sid -63 
22 Sanner 2005, sid -64 
23 Sanner 2005, sid -65 
24 Sanner 2005, sid -65 
25 http://www.vigselringen.com/kyrklig.html  
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kyrklig vigsel obligatorisk och kyrkan fick ensam rätt att verkställa vigsel.26 Andra 
former att ingå äktenskap ansågs då inte vara giltig. 
 
Genom vigseln hade kyrkan kontroll över äktenskapet för att ingående av 
äktenskapet skulle gå rätt till mening. En av dessa förutsättningar var hinderprövning 
då man fick kontrollera eventuella hinder mot äktenskapet, t ex vissa sjukdomar och 
nära släktskap och man prövades om man har tillräckligt med kunskaper om 
kristendomen. Denna prövning bestämdes av prästen när man gick till honom och 
talade om sin önskning om giftermål. En man brukade tala om sitt egna giftermål 
däremot kvinnan behövde ta med sig sin giftoman. Vigselakten kunde följas av 
brudmässa och till sist avslutades med sängledningen.27   
 
Efter århundraden bestämdes under 1800-talet av en grupp för att gifta sig privat 
men med prästens närvaro och efter ett tag (under 1800 och 1900-talet) valde man 
att återigen gifta sig i kyrkan men utan att ha någon gudstjänst. Enligt 1908 års lag 
blev civiläktenskapet frivilligt i Sverige och genom 1951 års religionsfrihetslag hade 
alla samfund juridisk rätt att verkställa ett äktenskap.28   
 
Erika Willander och Bo Lewin resonerar till Karin Jarnqvists mening om valet av 
kyrklig vigsel att:  

den hör ihop med önskan om att fira ett bröllop som överensstämmer med den bild som 
brudparet har av ett bröllop.29   

 
Och denna bild enligt Jarnqvist har man från det bröllop som de besökte själva. Eller 
man har det tips av brudklänning, håruppsättningar mm från modemagasin etc. för att 
det är viktigt med bröllopet att paret själva upplever tillfredställelse med sitt bröllop.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
26 Modeer 2005, sid -53 
27 Beckman 1962, sid-30-31  
28 Östberg 2005, sid -44 
29 Willander & Lewin 2009, sid -29 
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2.4. Äktenskapets grundprinciper –i juridiskt perspektiv:  
 
I det sista avsnittet för kapitel 2 ägnar jag mig till en avslutningsdiskussion om det 
finns några grundprinciper för äktenskapet, alltså vilka rättigheter eller skyldigheter 
kan det finnas mellan makarna genom äktenskapets ingående. Juristen Nils Gårder 
talar om äktenskapsrätt som är skild från den kommersiella rätten i det sättet att den 
gör avtalsfrihet mellan partnerna vid olika bestämmelse, t ex köpa, sälja saker mm. 
Om äktenskapsrätten säger han att:  
 

Det är alltså frivilligt att gifta sig, men den som ingår äktenskap underkastar sig rättsregler 
som är tvingande.30  

 
Med den tvingande äktenskapsrätten menar han att eftersom man inte kan bevaka 
förtroendet och kärleksrelationen i äktenskapet som man gör med en kommersiell 
relation, i så fall förtjänar äktenskapsrelationen ett försvar från tvingande rättsreglar 
vad makarna inte har rätt att anordna själva.  
 
De tvingande rättsreglarna inom äktenskapsbalken sammanfattar han i fyra punkter: 
 
Trohet och hänsyn: Makarna ska visa trohet (sexuell och mera) och hänsyn till 
varandra som är djupare än troheten mellan andra personer. För att trohet och 
hänsyn mellan makarna ger en stabil känslomässig grund för deras förhållande och 
gör det möjligt för dem att hålla ömhet och kärlek levande hela livet.31  
 
Gemensam vård av hem och barn: När det gäller att vårda hem och barn är både 
makarna lika ansvariga. Hemmet och barnen är en av de största betydelserna för 
den äktenskapliga lyckan. Mannen och hustrun är båda skyldiga att göra sitt bästa 
för båda hemmet och att uppfostra barnen.32    
 
Fördela utgifter och sysslor mellan sig: Man ska inte tvingas göra 50/50 med 
fördelning av utgifter och sysslor, utan var och en ska bidra efter sin egen förmåga. 
En exakt uppdelning är inte möjligt. I stället ska arbetet för familjen och hemmet 
delas upp efter vad som är möjligt med hänsyn till håg, fallenhet och resursen.33  
 
Informationsplikt: Makarna får inte ha några hemligheter mellan sig, särskilt i frågor 
om ekonomiskt förhållande i familjen. Om makarna känner ömhet och trohet för 
varandra vill de inte ha hemligheter för varandra utan är i stället villiga och öppna att 
tala med varandra om problem som dyker upp.34  
 
Den allra viktigaste punkten i äktenskapet är kärlek som är väl bekant i dagens 
äktenskap men är inte självklart. Och det är inte mindre viktigt med viljan att skaffa 
barn i anknytning till äktenskap.35   
 
 
                                                
30 Gårder 2005, sid -145 
31 Gårder 2005, sid-145-146 
32 Gårder 2005, sid-145-146 
33 Gårder 2005, sid- 145-146 
34 Gårder 2005, sid-145-146 
35 Gårder 2005, sid-145-146 
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Undersökning 
 
 
3. Förändrade äktenskapsfrekvensen: 
 
För att redovisa min första frågeställning beräknar jag i det här kapitlet antalet 
ingångna giftermål under 1900-talets början till slut och visar hur antalen förändras 
över tiden. Jag kommer också visa en översikt över det giftermålstalet före 1900-talet 
för att kunna jämföra förändringen med före och under 1900-talet och att skapa fram 
en klar bild av den undersökta perioden.   
 
 

3.1. Äktenskapsfrekvensen före 1900-talet: 
 
MEDELFOLK OCH ÅRLIGT ANTAL GIFTERMÅL EFTER TID 
1751-1900 (1 000 –tal)   
 
Åren Medelfolkmängd Årligt antal 

giftermål mängd I 
allt 

Per 1 000 invånare 

1751/1800  
1801/1850  
1851/1900  
1896/1900 

2 065 759 
2 790 035 
4 342 735 
5 032 074 
 

17 499 
21 981 
28 563 
30 737 

8,47 
7,88 
6,58 
6,11 

 
 

3.2. Äktenskapsfrekvensen under 1900-talet: 
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3.3. Sammanfattning: 
 
Detta är fallet att nedvärderingen av äktenskapet gestaltades tidigt på 1800-talet som 
nåddes sin höjdpunkt på 1900-talet, men med vissa avvikelser.     
 
Under det hela förloppet har vi däremot några toppar, t ex i slutet av 1910-talet, 
under 1940-talet och 1960-talet, och en liten topp i första hälften av 1970-talet. 
Sedan i slutet av sekelskiftet, under 1989 inträffade ett ökningsmönster av 
giftermålstalet som steg antalet till 108 919, medan under 1988-talet ingicks totalt 44 
229 giftermål. Efter den tillfälliga ökningen sjönk nivån igen som gällde för före 1930-
talet. Under 1990-talet återföll antalet giftermål igen med 40 477 ingångna äktenskap 
och sedan gick frekvensen enbart neråt tills sekelskiftets slut.36   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
36 http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____26046.aspx 
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Förklaring 
 
 
4. Samhällsförändringar: 
 
Enligt förra kapitlets beräkning ser vi en variation i äktenskapstalets förändring, som 
jag delar här i två olika perioder –ökningsperiod och minskningsperiod och försöker 
förklara varför det inträffade dessa variationer med äktenskapsfrekvensen. Jag vet att 
det är inte så enkelt att förklara anledningen till om man inte själv iakttar händelsen, 
men varje händelse lämnar sina fotspår efter sig och man har möjlighet att följa detta 
spår och uppnå sitt mål. I det här kapitlet försöker jag besvara fråga två och tre om 
skälen bakom denna förändring och om det hade kvinnorollen att göra till denna 
förändring. Här redovisas de stora samhällsförändringar som ägde rum under 1900-
talet. Först kommer jag att ge en historisk tillbakablick före 1900-talets familjebildning. 
Sedan beskriver jag samhällsförändringarna under 1900-talet som skedde inom 
områden då äktenskapsfrekvensen fick mycket förändring. Samhällsförändringar och 
lagstiftningar under 1900-talet försöker jag besvara med hjälp av en nätbaserad 
svensk lagbok www.lagen.nu.   
 
 

4.1. Samhälle och samlevnad före 1900-talet: 
 

Tidigare var Sverige ett jordbruksland. Jorden, skogen och bergsbrukningen var då 
grunden av näringsgivande resurserna. Barnen började också arbeta i jordbruket i 
tidiga åldern för att de inte hade så stora möjligheter att utbilda sig och det hade inte 
heller några tidningar eller böcker tillgängliga förutom bibeln och psalmbok. Den 
obligatoriska folkskolestadgan i Sverige utfärds år 1842, men det fick dröja ett tag 
innan alla barnen började läsa. 
 
Förrän mitten av 1800-talet inte utvecklades industrialismen i Sverige så pass som 
ökande befolkningen. Revolutionen av industrialismen trädde fram mitten av 1800-
talet, men det inte hade tillräckligt med jobb åt alla eftersom folk började öka så 
drastisk att industrin inte hann komma ifatt. 
 
Sjukdomarna som Tuberkulosen och febrar betecknades som dödliga för att det hade 
inte uppfunnits den rätta bötesmedel för sådana sjukdomar förrän 1900-talet. 
Folkdödligheten var mycket vanligare och högre än nu skärskild med de nyblivna 
mammor och nyfödda barnen som drabbades i döden och barnafödanden var 
mycket riskerad. Dödligheten med sådana situationer inträffades ofta hos de fattiga 
människorna.  
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Skilsmässan var ovanlig i tidiga Sverige och däremot omgiften var mycket vanligare 
än nu för att i den tiden var folkdödstalen mycket högre än nu och i detta fall gifte 
man igen efter ena parens död.37  Förvärvsarbete för kvinnor var inte lika vanligt som 
nu men ibland hände det att mannen blev försupna och inte hade förmåga att sköta 
gården, i så fall var det kvinnorna som fick ta ansvaret både för gård och hem. Man 
söp oerhört mycket mer än nu på tiden och ibland hände det att man fick tjäna spriten 
som betalning av lönen. När det gällde huvudmakten i familjen var det mannen som 
betecknades att vara målsman och det var han som bestämde över hustrun och 
barnen. Och när det var dags att gifta bort barnen var det familjen som bestämde och 
ordnade all händelse.  
 
För människorna tidigare var religionen mycket viktig. Man försökte leva inom 
kyrkans ledning så gott man kunde för att man var mycket trogen mot Gud och det 
var prästen som ansågs vara enda förmedlare att nå Guden. 

 
 
4.2. Samhälle och samlevnad under 1900-talet: 

 
1900-talet kallas som modernitetens höjdpunkt. Då samhälle upplevde en 
omfattande förändring från flera olika hål. Det vill säga att det gjordes stort framsteg 
med teknik, medicin, ideologi, politik, mm. Däremot utvecklades också ideologiska 
nedgångar som drev människorna till folkmord, världskrig och kärnvapenanvändning. 
Förändringen med i högsta grad som ägde rum under sekelskiftet är det 
människornas levnadssätt jämfört med tidiga samhälle.    
 
Innan dess var Sverige ett jordbruksland. Vid slutet av 1800-talet började 
industrialismen ta fart som lockade i sig många efterföljare. Folk började flytta från 
landet till städer till sökandet efter jobb. Livet tog en ny mening med industriella 
revolutioner och konflikter med arbetsgivare. Det tidiga samhällets familjförening 
upphörde och gav en ny form till individualism. De varierade levnadsvillkoren 
påverkade också människors levnadssätt. Det krävdes många förändringar i det 
industriella och individuella samhälle, som inte hade möjlighet att genomföra 
samtidigt. Kraven som påbörjade i slutet av 1800-talet verkställdes så småningom 
under sekelskiftet.38   
 
 

4.3. Samhällsförändring under minskningsperioden: 
 
I detta avsnitt diskuterar jag slumpmässig de samhällsutvecklingar och lag 
förändringar som skedde under 1900-talet som tycks ha spelat viktig roll bakom 
giftermålstalets minskning.  
 

4.3.1. Olika levnadsform: 
 
I samhällen under 1900-talet etablerades det olika levnadsformer än giftermål – 
äktenskap, samboskap och registrerade partnerskap. 
 
                                                
37 Hafstad 2009, sid -271 
38 Fürst 1999, sid-8 
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Äktenskap –Äktenskapet är den traditionella levnadsformen som har sin rot i 
samhällets grund. När äktenskapet inträffades är det svårt att säga. 
Äktenskapsbalken är den svenska lagboken som utfärdades den 14 maj 1987. Enligt 
äktenskapsbalken blev den man och kvinna som ingick äktenskap med varandra 
makar tills den nya könsneutrala lagen infördes 2009. Makarna ska visa varandra 
trohet och hänsyn och gemensamt vårda hem och barn. Varje make råder över sin 
egendom och svarar för sina skulder och ska fördela utgifter och sysslor mellan sig. 
Äktenskap upplöses genom den ena makens död eller genom äktenskapsskillnad.39 
 
Samboskap –Sedan mitten av 1900-talet har samboendet mellan man och kvinna 
utan äktenskap blivit allt vanligare. Med sambolagen avses att två människor i ett 
parförhållande bor tillsammans utan att vara gift och har gemensam bostad och 
bohag. Lagen (1973:651) infördes att ogifta samboende man och kvinna borde ha 
gemensam bostad. Sedan genom lagen (1987:813) inrättades bestämmelsen ett 
steg fram, att samboendet ska ha gemensam bostad och bohag. Med den nya 
könsneutrala sambolagen (2003:376) upphördes gamla lagen att gälla. Den nya 
lagen innebär att sammanboende paret oavsett vilket kön som helst ska ha 
gemensam bostad och bohag. Ett samboförhållande upphör genom att –om 
samboerna eller en av de ingår äktenskap, eller –om samborna flyttar isär eller –om 
en av de samboerna avlider.40  
 
Partnerskap –En annan typ av förhållande blev också vanligare under 1900-talets 
samhälle, samkönade relation. Begreppet registrerat partnerskap är den juridiska 
motsvarigheten till den samkönade relationen. I Sverige från 1995 till 2009 fanns det 
möjlighet för två samkönade personer att kunna registrera sitt partnerskap. Lagen 
infördes den 1 januari 1995 med vissa undantag. En av partnerna måste ha varit i 
Sverige minst 2 år eller födds i Sverige och under 18 år förklarades omyndig för att 
ingå partnerskap. Och det giltiga partnerskapet kunde ingås enbart inför civil 
myndighet, därigenom religiösa verksamheten förklarades ogiltiga tills den nya lagen 
hade inträffats år 2009. Ett registrerat partnerskap har nästan samma rättighet som 
ett äktenskap med visa undantag och partnerskapet upplöses genom den ena 
partners död eller igenom domstols avgörande.41      
 
Som man ser att 1900-talets familjebegrepp ansågs inte som ensidig. Det infördes 
olika typer av förhållande inför familjebildningen som kan ha lett i sin tur att ett 
gammal förhållandens förminskning.   
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                
39 Beckman 1962, sid-17-24 
40 Agell & Brattström 2008, sid-243-283 
41 Agell & Brattström 2008, sid-287-295 
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4.3.2. Utveckling av socialförsäkring:  
 
Utvecklingen av socialförsäkringen i Sverige har varit en stor insats av 1900-talets 
individualiserade samhälle. Socialförsäkringen är en utryck för det församlade sociala 
skydd och tryggheter för människor i samhälle som verkställs med en viss 
finansiering. Socialförsäkringen i Sverige inriktas till fyra huvudförsäkringssystem –
sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, arbetsskadeförsäkring, och 
pensionsförsäkring.  
 
Sjukförsäkringen –Tillkomsten av sjukförsäkringen kan räknas redan vid 1700-talet. 
Då startades sjukkassan endast för vissa kategorier arbetare. 1761 bildades öppna 
sjukkassan också för andra kategorier.  Men då inte systemet fungerade lika pass 
som det gjorde efter en längre period. Fram till mitten av 1800-talet tillämpades detta 
som en självförsäkring. Efter 1870-talet utvecklade systemet i lite större utsträckning. 
Sjukkassan användes både för sjukvårdsbidrag och för begravningskostnad.  
 
I slutet av 1800-talet tog staten hänsyn över de kassorna och finansierade med lite 
statsbidrag, och sedan 1910 blev många lagförändringar med lite större bidrag. Men 
reglarna var mycket hårda och svårt att genomföra, eftersom de kassorna var små än 
mängden. Och det inträffade olikheter i sin tur. Som problemformulering år 1931 
vidgades kassorna och bestämdes av riksdagen att öppna sjukkassor i varje 
kommun. De nya kassorna finansierades med medlemsavgifter och också med både 
statsbidrag och kommunbidrag.  
 
Till slut år 1955 blev allmän sjukförsäkring lagen (SFS 1947:1) obligatorisk försäkring. 
Sedan dess utökades systemet med olika ställning och nivåer vid tidens behov. En 
viktig variant av detta är föräldraförsäkringen som också såg dagens ljus för första 
gången under 1900-talet.42 
 
Arbetsskadeförsäkring –Arbetsskadeförsäkringen är en annan del av 
socialförsäkring som infördes också på 1900-talet. Denna försäkring inriktas mot folk 
som blir skadad eller sjuk i relation med sitt arbete. Förrän i slutet av 1800-talet fanns 
det inte något utformat system som skulle ha hjälpt de arbetarna som drabbades i 
olycksfall på arbetet. Det krävdes då att man själv hade en försäkring för någon 
kommande olyckshändelse. En sådan situation ledde till att arbetaren hamnade i 
fattigdomen i sin tur.  
 
Vid inlösningen av detta problem växte fram föreningar som hade infattning att 
arbetsskadestång skulle bli utbetalad av arbetsgivare eftersom man skyldiggjorde 
arbetsgivaren mot ett inträffande olikfall. Men på detta sätt var det ofta inte möjligt att 
vinna något tillskott av arbetsgivaren för att det inte var så lätt med prövningen av 
arbetsskada. Mot massor av kritik av denna uppfattning utformades lag (1976:380) 
om arbetsskadeförsäkring. Enligt denna lag är det försäkringskassan som förvaltar 
denna skadestång. Och dessutom man också har möjlighet med annat tillskott av 
AFA försäkring som funktionerar med kollektivavtal på jobbet.43  
 
 

                                                
42 http://www.bliwastiftelsen.se/Rehabverktyget/Sjukpenning/Den-svenska-sjukforsakringen/  
43 http://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/22203/1/gupea_2077_22203_1.pdf  
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Arbetslöshetsförsäkring –Med revolutionen av industrialismen växte också fram 
uppfattningen av arbetslösheten i samhällen. Situationen krävde någon ersättning för 
de arbetslösa. Som lösning av problemet bildades fram fackföreningar i slutet av 
1800-talet som hjälpte sina medlemmar med ett visst ekonomiskt tillskott som 
motsvarade till ett resebidrag, med tanken att de fick åka till annan ort för att söka 
arbete. Arbetslöshetskassans finansiering bestod av bara medlemsavgift därför var 
storleken av ersättningen mycket svag.  
 
För att höja utrustningen krävdes mer hjälp snarare än den fackliga verksamheten. 
Som förslagsvis inträdde nya fackliga rörelsen med stor utrustning under 1935 som 
bestod av både medlemsavgift samt statsbidrag. Men längden av 
ersättningsperioden var fortfarande inte så stor och reglarna var inte heller lätta. Vid 
olika period förbättrades systemet och gjordes ersättningen lätt tillgänglig för 
arbetslösa.  
 
Vid slutet av 1900-talet genomfördes den allmänna lagen (1997:238) om 
arbetslöshetsförsäkring som består av totalt 32 kassor, som flesta av de inriktas mot 
arbetaren och resten mot arbetsgivare. En allmän kassa Alfa verkar också för både 
arbetare och arbetsgivare.44 
 
Pensionsförsäkring –Folkpensionen är också en del av socialförsäkringen som 
består av tre delar –inkomstpensionen, premiepensionen och garantipensionen och 
folkpensionen börjar utbetalas vanligen vid 67 års ålder, men vissa undantag görs för 
dem som inte har förmåga att jobba. Hela folket i Sverige har rätt att få 
allmänpension.  
 
Folkpensionen grundades år 1913 med en låg ersättning. Men då fanns också 
tilläggspensionen som var tillgänglig bara för tjänsteman. År 1960 reformerades 
systemet till allmän tilläggspension ATP som trädde i kraft med första betalning år 
1963. Med denna lag gjordes tilläggspensionen obligatorisk för hela befolkningen tills 
den nya reformeringen under 1990 hade kommit fram. Enligt den reformationen 
består folkpensionen nu de ovannämnda tre delar och allmän tilläggspensionen 
räknas som enbart tilläggspension, alltså inte som obligatorisk.45   
 
 

4.3.3. Utveckling av barnomsorg: 
 
Grund idéer om barnomsorg byggde fram under mitten av 1800-talet, då många barn 
föddes utanäktenskap dessutom i det nya industriella samhället fick många 
människor att flytta till städer som skapade många fattiga familjer. Då både föräldrar 
till småbarnsfamiljer och de ensamstående mammorna var tvungen att arbeta. Men 
det var ett stort problem för både de ensamstående mammor och mammor 
utanäktenskap att passa barnen. Detta problem krävde en lösning omedelbart. Idén 
om barnomsorgen grundades för att hjälpa de småbarns mödrar som arbetade för att 
försörja sig.  
 
 

                                                
44 http://www.samorg.org/so/filer.aspx?typ=dokument&id=-16327820019369  
45 http://www.ne.se/pension/1134526  
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Carl af Forsell fick en idé från England att hjälpa de fattiga arbetarnas barn som han 
verkställdes med att öppna den första småbarnskola, kallades då ”arbetsstuga”, år 
1836 i Stockholm. I mitten av 1800-talet startade flera likadana arbetsstugor i övriga 
stora städer, där fick fattiga arbetarnas skolbarn tillbringa eftermiddagar och lära sig 
handverk. 1854 startade heldagsomsorgen ”barnkrubban” i Stockholm också för att 
hjälpa fattiga arbetares små barn. Både arbetsstugor och barnkrubbor var 
privatdrivna organisationer. År 1896 växte fram en pedagogisk inriktad barninstitution, 
kallad ”barnträdgård” på den tyske pedagogen Friedrich Fröbels idéer. Där de flesta 
barn gick från välbärgade familjer.  
 
Under mitten av 1900-talet tog samhälle ansvar för barns omsorg och infördes 
statsbidrag till både arbetsstugor och barnkrubbor, som sedan ändrades namn 
till ”fritidshem” och ”daghem”. Under 1960-talet växte fram ett stort behov av kvinnlig 
arbetskraft och födelsetalets ökning som ökade samtidigt efterfrågan av barnomsorg. 
Då införde regeringen år 1968 en kommission, hette Barnstugeutredning, som hade 
sitt uppdrag att föreslå idéer till att hur barnomsorg med både pedagogisk och sociala 
princip skulle få formuleras. Den förenade idén som Barnstugeutredningen lade fram 
är den som vi har fortfarande idag. 
 
Barnomsorgen har successivt vuxit fram till en självklar del av samhället som har 
varit en förutsättning för det förändrade familjemönster under 1900-talet.46    
 
 

4.3.4. Preventivmedels tillkomst: 
 
Uppkomsten av preventivmedel var då en av de enklaste och säkraste vägarna för fri 
kärlek. Innan dess hade man risken att bli med barn med en fri relation. I Sverige har 
preventivmedel inte funnits förrän 1900-talet. Lagen tillät preventivmedel men 1910 
förbjuds att sälja och ge information om alla preventivmedel i Sverige. Istället 
används då avbrutna samlag och säkra perioder som metod till födelsekontroll. Bara 
kondom var tillåtet efter ett tag senare för att den kändes som ett skydd mot 
könssjukdom.  
 
År 1932 genomfördes ett lag som tillätt att sälja preventivmedel men som 
sjukvårdsartiklar. Och denna lag upphörde år 1937, men förbrukningen av 
preventivmedel var inte så vanlig förrän mitten av 1900-talet. Spiraler, p-piller mm 
också blev tillgängliga under 1960-talet.  
 
Under 1970-talet blev kvinnorörelsen aktiv för att etablera friaborten som 
genomfördes med en ny lagstiftning (1974:595), som var en ändring av den gamla 
lagen år 1938, då aborten var tillåtets att utgöra endast mot vissa skäl. Enligt den nya 
lagen hade kvinnorna rätt till fri abort till och med vecka 18 utan att ange något skäl.47 
 
 

 
 

                                                
46 http://www.abc.se/~m9339/bib/BoA/BoA-book-3.html  
47 http://preventivmedel.nu/historik  
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4.3.5. Sexualundervisning i skolan: 
 
Skolans sexualundervisning är en av de största anledningarna för fri kärlek under 
1900-talet. I början av 1900-talet kom sexualundervisningen först i svenska skolor att 
befinna sig. Syftet med undervisningen var då att ge kunskap om sexuell hygien och 
fortplantning och denna undervisning inriktades särskild mot kvinnor.  
 
Under 1930-talet väcktes starka krav i frågan om sex och samlevnad i skolan efter att 
den Riksförbundet för sexuell upplysning RFSU hade uppfunnits. Målet var alltså ge 
eleverna mer upplysning om sex och samlevnad och användning av preventivmedel 
mot könssjukdomar och mot oönskade barn. År 1942 bestämdes att 
sexualundervisningen skulle vara ett av de ämnena i skolan fast frivilligt. Sedan efter 
ett tag år 1955 bestämdes av staten att sexualundervisningen skulle bli obligatoriskt 
ämne i skolan. Året 1977 blev undervisningen med lite bredare perspektiv, då kom 
könsroller och sociala samspelet i samlevnadsfrågan att undervisas.48 
 
 

4.3.6. Oäkta barns status ändring:  
 
Ordet oäkta betecknas med någon negativ tankegång i alla tider. Det var mycket 
vanligt i Sverige i tidiga samhällen när detta ord tillfogades med barn. När ett barn 
blev fött av en kvinna utom äktenskap eller äktenskapslöfte blev det kallat oäkta.  
 
Oäkta barns ställning accepterades inte som vanligt i samhälle och kyrka. Att födda 
barn utom äktenskap var en skam för kvinnan och oäkta barn levde ett svårt liv. De 
drabbades ofta av döden på grund av dåliga levnadsvillkor.  
 
Oäkta barn hade ingen arvsrätt förrän 1866-talet, då det beviljades en del arvsrätt av 
modern för första gången för oäkta barn. Och sedan enligt 1905 års lag fick de hela 
arvsrätten av modern. Dessa barns faderskap tillfrågades inte, de räknades bara som 
moderns egendom. Och oäkta flickor hamnade ofta i samma situation som moderns. 
Men de kunde erkännas av fadern genom att ingå äktenskap eller äktenskapslöfte 
med modern. Då blev deras juridiska status och ställning i samhälle lika värda som 
äkta barn. År 1970 bestämdes för oäkta barn full arvsrätt av fadern. Med inträdet av 
föräldrabalken år 1950 avskaffades ”barn utom äktenskap lagen” 14 juni 1917 nr 376. 
Sedan detta inte blev något barn i Sverige kallad oäkta.49  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
                                                
48 http://www.rfsu.se/sv/Sexualundervisning/Amnen/ 
49 https://lagen.nu/1949:382  
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4.3.7. Avgränsning av kyrkans makt och inflytande:  
 
Under medeltiden vann romersk-katolik kyrkan enorm makt och inflytande över folket 
genom att styra människors tilltro. Man fick betala kyrkan en tiondel av sin inkomst 
för att prästen kunde läsa mässor för de så att man inte skulle hamna i helvetet. Man 
tilltalades också av avlatshandeln, det vill säga att man kunde göra sig fri från 
syndastraff mot penningavtal. Därigenom växte kyrkans makt och egendom så 
oerhört mycket så att efter medeltidens slut ägde kyrkan ungefär en tredjedel av 
Europas odlade jord.   
 
Under 1500-talet började Martin Luthers reformation50 som en reaktion mot den 
romerska kyrkans uppförande. Som följd av Luthers lära växte nya religioner fram i 
olika länder och även också i Sverige. Då var Gustav Vasa Sveriges kung och han 
lyckades införa lutherdom i Sverige med hjälp av både adelsman och bönderna, fast 
han själv inte var intresserad av religion. Tanken var alltså att bli av med den 
romerska kyrkans inflytande över landet. Under Gustav Vasas ordning blev Sverige 
protestantiskt reformerat som fullgenomfördes efteråt år 1593 med Uppsala möte 
som bestämde en obligatorisk evangelisk luthersk statskyrka i Sverige. Efter en lång 
tid vid slutet av 1600-talet underlättades regeln med vissa angivna friheter för 
utländska medborgare för statens bästa. Och år 1860 gjorde Sverige religionsfrihet 
för alla med villkoret att man istället fick gå med något annat samfund än Svenska 
kyrkan, och 1951 års lag gav människorna i Sverige hel religionsfrihet och alla kraven 
har tagits bort.51 
  
Som följd av underlättande krav gjordes att kvinnor har mojlighet att vigas till präster 
sedan 1958. Dessutom från början av 1900-talet har man möjlighet att utföra borglig 
vigsel som tidigare var endast kyrklig. 
 
Därutöver i det protestantiska samhället i Sverige före reformationen gjordes kontroll 
över sexualiteten. Kyrkorna i tidigt samhälle hade en tendens att förvara det 
heterosexuella äktenskapet, och däremot uppfattades homosexualitet liksom något 
hotfullt fenomen som är sjukligt och icke-normalt som betraktades med straff. Och 
dessutom 1608 års lag kom att utformas till mycket hårt straff mot sådana orätta 
förbindelser.52 Det hotades bl. a med dödstraff mot äktenskapsbrott och förbjudna 
relationer. Relationer före äktenskapet belades ofta med böter och piskstraff.  
 
Med revolutionen av industrialismen värnades individen till privatisering av familjelivet 
och kärleken och det avkriminaliserades t o m utomäktenskapliga och könsneutrala 
relationer. Kvinnorörelsen började växa fram i takt med industrialismen och därmed 
ökade fria förbindelser och skilsmässor. Kyrkans funktion och roll som normpolis har 
varierat över århundraden och numera har kyrkan inget emot att välsigna även äldre 
och sterila par. Och dessutom skamstraffen inverkar inte längre mot äktenskapsbrott 
eller så kallade orätta förbindelsen. 
 
 
 
                                                
50 http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_kyrkan#V.C3.A4ckelser.C3.B6relserna_och_f.C3.B6r.C3.A4ndrad_roll. 
51 http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19510680.htm.  
52 http://sv.wikipedia.org/wiki/Homosexualitet_i_Sverige.  



 26 

4.4. Kvinnorollen bakom samhällsförändring: 
 
Kvinnoemancipationen började träda ikraft f o m under 1800-talet. Kvinnors situation i 
samhällen förbättrades successivt under 1800-talets senare hälft. Ogifta kvinnors 
rättsliga och sociala ställning förbättrades redan vid sekelskiftet medan de gifta 
kvinnors rättsliga villkor förbättrades lite senare. I detta kapitel diskuterar jag 
kvinnorörelsen som skedde under 1900-talet vilken tycks ha spelat stor roll bakom 
förändrade äktenskapstal i denna period.    
 

 
4.4.1. Utveckling av feminism: 

 
Kvinnors ställning i samhället under den förmoderna perioden var nedvärderande på 
olika sätt. Kvinnorna var underordnade mannen och hade mindre rättigheter fast mer 
skyldigheter än män på olika sätt – i arbetsmarknaden, i politiska deltagandet mm 
samt kvinnorna var omyndigförklarade tills en längre period.  
 
Upplysningsperioden under 1700-talet väcktes en ideologisk tankegång som hade 
sin åsikt med att alla människors stämning är lika värda vilken tankegång i sin tur 
föddes feminism. 
Feminism är en ideologi som inte innebär någon enhetlig utopi/drag, däremot denna 
ideologi har olika inriktningar med olika utgångspunkt. Men huvudsaken med denna 
utvecklade åsiktsriktningen är alltså att sträva efter att förbättra kvinnans ställning i 
samhället och skapa jämställdhet mellan kvinnor och män.53 
 
 

4.4.2. Jämställning mellan män och kvinnor: 
 
Begreppet jämställdhet är en politisk definition som innebär jämlikhet mellan man och 
kvinnor. Målet med jämställdhet är alltså att ge samma rättigheter och möjligheter till 
samhällsinflytande och andra politiska och ekonomiska rättigheter och skyldigheter 
mellan könen och dessutom utveckling i arbetet. I Sverige har det brett politiskt stöd 
vilket har sitt övergripande mål för jämställdhet mellan kvinnor och män.   
 
Sedan 1954 har det funnits en jämställdhetsminister i Sverige och 
jämställdhetsombudsman JämO bildades 1980. Myndigheten uppgift var att syssla 
med de lagar som infattade jämställdhet, bland annat lagen om likabehandling av 
studenter i högskolan, och lagen om förbud mot diskriminering av barn och elever.   
 
Jämställdhetslagen (1991:433) infördes för att ställa lika rätt i arbetet mellan män och 
kvinnor. Lagen inriktade mot kraven att arbetsgivaren skulle bedriva ett 
jämställdhetsarbete och det blev förbud mot diskriminering på grund av kön samt 
förbud mot sexuella provokationer. Som ersättning av denna lag infördes en ny lag 
(1979:1118) om jämställdhet mellan män och kvinnor i arbetslivet vilken upphörde att 
gälla när den nya diskrimineringslagen trädde i kraft den 1 januari 2009.54 

 
                                                
53 http://sv.wikipedia.org/wiki/Feminism   
54 www.lagen.nu  
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4.4.3. Myndighet för kvinnor: 
 
Före 1800-talet var alla kvinnor omyndig förklarade, oavsett gifta eller ogifta och 
sedan år 1858 infördes lagen att ogifta kvinnor hade möjlighet att söka myndighet 
efter att ha fyllt 25 år och från år 1863 blev de automatisk myndiga vid 25 års ålder 
och år 1884 sänktes myndighetsåldern till 21 samma som män för de ogifta 
kvinnorna. Däremot de gifta kvinnorna inte blev myndiga förrän år 1921. Innan detta 
var de gifta kvinnor omyndigförklarade och det är äkta maken som var kvinnans 
förmyndare. År 1969 blev de alla gifta eller ogifta kvinnor myndiga vid 20 års ålder 
och från den 1 juni 1974 är enbart 18 år som är alla män och kvinnors 
myndighetsålder och sedan 1januari 1989 togs det bort kravet på att inte ha grava 
funktionsnedsättningar.55   
 
 

4.4.4. Kvinnors förvärvsarbete: 
 
Det blev en väsenlig förändring med kvinnors arbetstillstånd under 1900-talet. En 
betydande andel kvinnor började jobba utanför hemmet. Kvinnors förvärvsarbete 
ökade och alltfler kvinnor blev själständiga. I slutet av sekelskiftet jobbade nästan lika 
många kvinnor som män.   
I nedanstående tabell presenteras antalet män resp. kvinnor som förvärvsarbetade 
under 1910 till 1985 –talet.     
 
FÖRVÄRVSARBETANDE BEFOLKNING EFTER KÖN 
1910-1985 (1 000 –tal)  
 
                    År                    Män               Kvinnor 
                  1910                   1 558                  

 
             601 

                  1920                   1 827              774 
 

                  1930                   1 997              896 
 

                  1940                   2 190               810 
 

                  1950                   2 286               819 
 

                  1960                   2 278               966 
 

                  1970                   2 206             1 207 
 

                  1980                   2 149             1 604 
 

                  1985                   2 263             2 022 
 

 

                                                
55  http://sv.wikipedia.org/wiki/Myndig#Myndighets.C3.A5lder_i_Sverige.2C_historia  
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1910-1950 samtliga förvärvsarbetande, 1960 och 1965 minst halv normal arbetstid, 
1970-1980 20- tim.56 
 
Nedan framställer jag överblick över kvinnors rättigheter som utvecklades under 
1900-talet:  
 
1921 –kvinnor får allmän rösträtt. 
1921 –kvinnor och män blir likställda i nya giftermålsbalken. 
1925 –många statliga tjänster öppnas för kvinnor. 
1927 –statliga läroverk öppnas för kvinnor. 
1938 –allmän moderskapspenning infördes. 
1939 –arbetsgivare förbjuds avskeda kvinnor p g a giftermål. 
1948 –allmänt barnbidrag infördes. 
1950 –båda föräldrarna blir förmyndare till barnen. 

(källa: www.jamstall.nu)  
 

4.5. Samhällsförändring under ökningsperioden: 
  
Enligt beräkningen av giftermålstalet i kapitel 2 har vi ett antal ökningsperioder resp. 
antal minsknings perioder med ingångna giftermål. I det här avsnittet försöker jag 
framföra de samhällsförändringar som skedde då att giftermålstalet fick en märklig 
ökning. Vi har här två topp nivåer, en har lite mindre antal med längre period (1916-
1920, 1936-1950, 1960-1968, 1972-1975), medan annan har en kort period med 
högsta nivå (1989).    
 
 

4.5.1. Första världskriget 1914-1918:  
 
Under första världskriget försämrades svenska ekonomin ganska mycket fast Sverige 
förklarade neutralitet tillsammans med de andra nordiska länderna och lyckades att 
hålla sig utanför kriget. Eftersom sjövägarna avstängdes av britterna för att förhindra 
Tysklands handel, påverkade det negativt också för svensk handel. Importen och 
exporten blev förhindrade. Snart blev staten tvungen att ransonera matvaror till folket. 
Trots ransoneringen förbättrades situationen knappt för att matvarorna och andra 
livsmedel hade man svårt att få tag på, sen växte motvilja mott Hammarskjölds 
regering och som ett tecken på det växande missnöje förekom namnet 
Hungerskjöld.57  
 
 

4.5.2. Andra världskriget 1939-1945:  
 
Med utbrottet av andra världskriget uppstod det ännu en gång problem med handeln 
som det blev under första världskriget. Genom att den tyska ockupationen på 
Danmark och Norge blev Sverige också omringande och då kunde man inte handla 
med västalliansen. Sjövägarna stängdes så att svenska handelsfartyg utanför 
spärren inte kunde ta sig in. Som ledde till att brist på många matvaror uppstod. 
Vissa varor blev svårt att tag på som man inte kunde ens köpa med mer pengar. 
                                                
56http://www.scb.se/Pages/List____283991.aspx   
57 http://www.ne.se/f%C3%B6rsta-v%C3%A4rldskriget  
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Resultatet blev att man var tvungen att ransonera varor ännu en gång. I Sverige 
börjades dela ut ransoneringskort i oktober 1939 och det upphördes detta system 
efter freden 1945.58  

 
 

4.5.3.Giftermålens gyllene år 1960-1965:  
 
Under den första hälften av 1960-talet gifte sig många människor i unga år för ett 
okänt skäl.   
Enligt statistiska centralbyråns rapport sjönk äktenskapsåldern i historisk sett en 
bemärkande låg nivå. Rapporten uppger att:  

 
Mitten av 1960-talet är giftermålens ”gyllene år” – aldrig tidigare har det varit lika vanligt 
att man gift sig i så unga år. Medelåldern vid första giftermålet var bara drygt 23 år för 
kvinnor och 26 år för män i mitten av 1960-talet att jämföra med 26,5 år för kvinnor och 
29,5 år för män under 1930-talet.  

 
Efter detta sjönk giftermålstalet kraftigt igen och behöll sin låga nivå tills det hade 
inträffat en ny förändring i svenskt samhälle.59  
 
 

4.5.4.Oljekrisen 73:  
 
I början av 1970-talet blev det en skakning igen i den västerländska ekonomin. 
Faktumen var att oljepriset steg då dramatisk upp på grund av att 
oljeproduktsländerna inte ville exportera olja till Israelallianserna vid oktoberkriget 
1973. Genom det stigande oljepriset inträffade en långvarig lågkonjunktur i 
västvärldens ekonomi som inhämtades till en god form efter det andra världskriget. I 
Sverige inträffade både arbetslöshet och försämrade tillväxt. Situationen krävde 
ransonering av bränsle och värme mm som infördes år 1974. Som åtgärd mot detta 
problem bestämde regeringen att spara energi genom att minska oljeförbrukning. 
Man försökte börja använda kärnkraft istället för olja, som resulterade i nedgång av 
oljepriset från oljeproducerande länder som ville återvinna sin position som olja 
försäljare till den internationala marknaden.60                    
 
 

4.5.5. Änkepension 1989:  
 
År 1989 infördes ny regel om änkepension till det allmänna folkpensions lag och 
denna lag inriktades till de änkor som var minst 36 år gammal vid makens död och 
har levt minst 5 år tillsammans med sin make, eller hade ansvar var barn under 16 år. 
Änkepensionen grundades som en efterlevnadsförsäkring till en avliden makes 
hustru. Denna lag upphördes att gälla från och med den 1 januari 1990, men 
undantag fanns kvar för dessa kvinnor som hade redan beviljats för änkepension 
eller som var födda före 1944.61 
 
                                                
58 http://www.ne.se/andra-v%C3%A4rldskriget  
59 http://www.scb.se/statistik/BE/AA9999/2003M00/BE90S%C3%859901_05.pdf 
60 http://sv.wikipedia.org/wiki/Oljekrisen_1973  
61 http://www.pensionsmyndigheten.se/Ankepension.html  
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4.6. Sammanfattning:  
 
I 1900-talets samhälle ser vi en omfattande förändring med både lagstiftning och 
människolivsstil. Det har växt olika samlevnadsformer fram förutom äktenskap och 
sexuella förbindelse har blivit alltmer friare än förut. Kvinnorna i flesta fall är inte 
ekonomisk beroende av männen eftersom förvärvsarbete för kvinnor ligger i nästan 
samma omfattning som mannen och dessutom med utbyggnaden av välfärdsstaten 
höjdes ekonomisk säkerhet och social trygghet. Med utbudet av barnomsorg 
minskades för föräldrarna att lägga ner tid för vårdandet av barn och den största 
delen av dagen tillbringar barnen utanför hemmet.  
 
Under 1900-talet uppmjukades t o m kyrkans åsikt om den utomäktenskapliga 
relationen. I den välfärdsstaten behövde kyrkan inte längre värna äktenskapet för 
barnafödandets skull. Med hjälp av framskapande tekniker har man möjlighet att 
skaffa barn utan äktenskap. Man har också möjlighet att utföra föräldraskap genom 
att adoptera barn från andra länder. Dessutom har barnen i tidig ålder börjat lära sig 
om sexualitet och förbrukning av preventivmedel, som också har tillkommit i början 
av 1900-talet och gjorde möjlig att ha fria relationer utan barn. Med utvecklingen av 
äktenskapsbalken främjades jämställdhet mellan män och kvinnor och dessutom har 
rätten till upplösning av äktenskapet blivit liberalare än tidigare. Med uppkomsten av 
kvinnoemancipation förbättrades också kvinnors status i samhället. Att ingå 
äktenskap uppfattas inte längre som tvingande på grund av de omfattande 
samhällsförändringarna.  
 
Men det framgångsrika samhället och den normosäkerheten inte alltid var åtkomlig i 
denna tid och inte heller den äktenskapsfrekvensen var alltid nedgående. Med 
utbrottet av världskrig, lågkonjunktur, oljekris mm inträffade också det stor ekonomisk 
försämring i samhället. I en sådan situation är det nog bäst att hålla sin partner i 
handen och kämpa ankomsten tillsammans och vara ekonomisk beroende av 
varandra. 
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5. Resultat och slutdiskussion:  
 
Jag har i tidigare avsnitt diskuterat om en omfattande förändring i samhället och 
familjelivet samt utvecklingen av kvinnorörelsen. Genombrottet av modernitet och 
jämställdhet mellan kvinnor och män tonade samtidigt ner behovet av äktenskapet i 
samhället, dock utan att försvinna helt. Syftet med denna undersökning var att utreda 
orsakerna under 1900-talet som gjorde en ideologisk och massiv nedvärdering av det 
tidiga samhällets familjbildning och samlevnadsform, d v s de anledningarna bakom 
det nersänkande giftermålstalet under 1900-talet. 
 
Genom att applicera Giddens teori i min empiriska undersökning finner jag resultatet 
att den anledningen till den minskade äktenskapsfrekvensen under1900-talet var de 
samhällsförändringar som skedde i samma period. I 1900-talets välfärdsstat behövde 
man inte värna äktenskapet för barnafödandets skull och inte heller var kvinnorna så 
ekonomisk beroende av männen. Könsrollerna har förändrats i frågan om att vårda 
hem och barn och kvinnorna har börjat förvärvsarbeta i samma omfattning som 
männen. År 1981 var endast 12,6 procent av kvinnorna helt beroende av en man för 
sin försörjning och tio år senare hade andelen minskat ytterligare till 3,4 procent. 
Kvinnor och män har blivit mer jämställda när det gäller inkomster.62  
 
Enligt Giddens att de flesta äktenskap ingicks tidigare för ekonomins skull. Men det 
betyder inte att man inte hade någon kärlek tidigare, utan synen på kärleken inte 
fungerade som idag. Innebörden av kärleken var begränsad och sexualiteten 
bevarades inom äktenskapets ram. Och detta gällde mest för dem som inte hade 
ekonomisk förmögenhet, som Giddens formulerar så här att med makt följer sexuell 
frihet, och sexuell frihet är ett uttryck för makt.63 
 
Tillsammans har de förändringarna i det moderna samhället och de nya 
förutsättningarna för familjelivet gjort familjen sårbar. Förhållanden nu på tiden byggs 
på enbart känslomässiga skäl oavsett om detta senare ledar till äktenskap eller inte 
och denna fria kärlek förknippas med sexualiteten och bevaras så länge man får 
nytta av den.64  
 
Jämfört med hur familjeförhållandena såg under 1900-talet har den inbördes 
betydelsen av att förenämnda funktionerna hade blivit mycket förskjutna i Sverige, t 
ex den allmänna inställningen blev mycket friare på det sexuella området och det 
minskade mycket av tidigare av familjemedlemmarnas ekonomiska beroende av 
varandra på grund av utbyggnaden av välfärdsstaten och förökade förvärvsarbete för 
kvinnor. Dessutom den kraftiga minskningen efter mitten av 1900-talet har i stor del 
sin förklaring i att en nygammal samlevnadsform, ogifta samboförhållande, har 
återintroducerats och fått ett större genomslag än någonsin förr. Man kunde ha 
samma förväntningar på sin sammanboendepartner som om man hade varit gifta och 
därigenom de rättsliga frågorna gällande samboförhållande har också fått en stor 
praktisk betydelse.65 
 

                                                
62 Fürst 1999, sid-30 
63 Giddens 1995, sid-42 
64 Giddens 1995, sid-60-62 
65 Agell & Brattström 2008, sid-243-283 
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Nedgången av giftermålsfrekvensen kan således tolkas att människor då valde att bo 
ihop utan att gifta sig, dels är det på grund av omfattande samhällsutvecklingar och 
dels är med den sammanhängande normosäkerhet inte längre uppfattades som 
tvingande att ingå äktenskap. Och däremot undersökningen om anledningar till de 
utökade giftermålstalen har resulterats här att en bristande ekonomi ibland fick skaka 
hela ställningen av 1900-talets förändrade familjemönster/nersänkande giftermålstal, 
t ex utbudet av första världskriget, andra världskriget, oljekrisen 73 samt 
lagstiftningen av änkepension som stiftades endast för de änkor som hade varit gifta 
med sina makar. Varför gick det plötsligt ner giftermålstalet igen efter 1989? Jo, för 
att lagen avskaffades redan den 1 januari 1990.    
 
En generell slutsats som kan dras beträffande förändringen av familjebildningen 
under 1900-talet är att individens möjlighet att själva forma sitt liv har ökat i större 
omfattning, men det samhället där vi lever idag inte har lyckats ännu att förena det 
själklara önskemålet att jämställa kvinnor och män i samhället tillsammans med 
samhällsutveckling med en god familjestabilitet. 
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