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Abstract 
 

Syftet med den här studien är att studera självmordet komparativt mellan ag-

rarbygden Kyrkefalla i Västra Götaland och staden Linköping mellan åren 1800-

1921. Den här tidsperioden var en minst sagt händelserik period i Svensk histo-

ria. Man gick mot en allt högre sekularisering, demokratisering samt en folkök-

ning. Självmordet kom dessutom att avkriminaliseras 1864 vilket kan vara en av 

anledningarna till att allt fler självmord uppmärksammas i kyrkböckerna. 

 

Vidare visar den här studien att självmordens  frekvens tenderar att öka under 

tidens gång, både i Kyrkefalla och i Linköping. Det är under den här tidsperio-

den mest män som själva väljer att avsluta sina liv. För Kyrefallas del var 94% av 

självmördarna män medan det i Linköping uppvisas siffror på 86,5%. Majorite-

ten av dem som väljer den här vägen för sig själva tillhörde den så kallade arbe-

tarklassen och de vanligaste metoderna för detta ändamål var att antingen 

hängning eller att dränka sig.  Män valde oftast det första alternativet medan 

kvinnor föredrog det andra. 

 

Nyckelord: Självmord, Kyrkefalla, Linköping 
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Inledning 

 
Att ta sitt eget liv, vare sig det som fenomen har av samhällets norm fördömts 

eller hyllats så har det aldrig upphört att beröra, förskräcka och fascinera genom 

tiderna. Genom att studera självmordet som fenomen och hur man från samhäl-

lets sida hanterat detta under tid innebär att man kan utröna hur människors 

världsbild gestaltat sig. Birgitta Oden, professor i historia menar att människans 

fria vilja begränsas av restrektioner i samhället i form av normer, attityder, tros-

föreställningar, lagar och förbud samt prevention. Hon hävdar vidare att själv-

mordets historia utspelas i gränszonen mellan individ och samhälle.1 Att ta sitt 

eget liv, att begå självmord och den som väljer detta slut för sig själv har genom 

alla tider och kulturer konfunderat människor. Albert Camus menade på sin tid 

att just självmordet är det viktigaste filosofiska problemet, detta eftersom han 

menade att det är en avgörande brytpunkt då man väljer om det är värt att leva 

vidare eller inte. ”To be or not to be, thats the question.” Detta hävdade Camus 

ger svar på den mest primära filosofiska frågan.2 Historikern Arne Jarrick me-

nar vidare att ur ett historiskt perspektiv är det vanskligt att undersöka orsaken 

till att människor genom historien självmant valt döden före livet och då tagit 

sitt eget liv. Han menar att de avskedsbrev man inte allt för sällan får ta del av 

inom litteraturen lyser med sin frånvaro i verkligheten. Detta innebär att man 

som forskare och historiker till stor del måste famla i ovisshet när det gäller just 

frågan om motiv.3

 

 Andra frågeställningar, så som vem det var som valde döden 

framför livet är desto lättare att finna svar på. Detta kommer att ges stort ut-

rymme i den här undersökningen där Linköping och Kyrkefalla ges en kompara-

tiv undersökning genom frekvens, vem som begick självmord samt hur man valt 

att göra detta. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Odén, B (1998) s. 22-26 
2 Camus, A (1954) s. 9 
3 Jarrick, A (2000) s.39 
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1. Syfte och frågor 
 
Syftet med den här studien är att undersöka självmordet komparativt mellan 

Kyrkefalla socken och Linköping under åren 1800-1921. Studien kommer att 

söka svar på huruvida förändringar över tid och miljö kan utrönas. Men också 

vem som valde att ta sitt eget liv och på vilket sätt. 

 

Forskningsfrågorna är dessa: 

Hur ser frekvensen för självmord ut de aktuella åren? 

Vilka var det som begick självmord? 

På vilket sätt begick man självmord? 

 

 
 
 
 
 
 

2. Metod och material  
 
Då det primära syftet med den här studien är att undersöka eventuella föränd-

ringar komparativt över tid så har den kvantitativa metoden valts. Studien 

kommer att bygga på död- samt begravningsböcker tillhörande de valda delarna 

av Sverige. Den information som framkommer ur dessa källor kommer att kom-

bineras i en statistisk form.  

 

Det handlar alltså om en kvantitativ studie, vilken dock inte är en helt okontro-

versiell metod inom den historievetenskapliga diskursen. Kritik som riktats mot 

denna metod handlar framförallt om otillräcklig flexibilitet. Detta då man me-

nar att metoden endast registrerar siffror och därför fokuserar på kvantifierbara 

variabler vilka innefattar frekvens samt mängd. Detta medan exempelvis ord, 

handlingar och symboler som bearbetas inom kvalitativa studier förbises. Dock 

har metoden helt klart också sina fördelar, vilket ligger till grund att den valts 

till den här studien. Den främsta fördelen vilken brukar föras fram är att man 

med denna kan upptäcka samt fastställa samband mellan de uppkomna variab-
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lerna. Den kvantitativa metoden har på senare tid fått en allt mer framskjuten 

plats inom historieforskningen, både den ekonomiska och den sociala.4

 

 

De resultat vilka framkommit via den valda metoden inbjuder också till en 

komparativ studie mellan olika delar av Sverige. Studien kommer också att ta 

upp tidigare forskning i ämnet samt koppla statistiken till det rådande sam-

hällsklimatet, politiskt och socialt. Till detta kommer sekundärlitteratur att an-

vändas. Den här studien kommer att ta upp självmordsfrekvensen inom Kyrke-

falla socken. Den kommer också som sagt erbjuda en jämförelse med Linköping. 

 

Till grund för den här studien ligger död- och begravningsböcker från Kyrkefalla 

socken samt för Linköpings domkyrkoförsamling vilka täcker perioden mellan 

1800-1921. Ur dessa hämtas information angående de människor vilka dog och 

begravdes inom församlingen. Inom dessa kyrkoböcker kan utläsas namn, ålder 

samt dödsdag. Men också civilstånd, yrkestitel och dödsorsak. I det här fallet 

bör viss kritik riktas mot dessa kyrkböcker. Ett problem med studier av denna 

art är det antagna stora mörkertalet som torde finnas i källorna, att ta sitt liv 

blev nämligen inte avkriminaliserat i Sverige före år 1864 och det kom att dröja 

ända fram till 1909 innan kyrkan miste sin makt att straffa dessa individer med 

att begrava dem i stillhet.5 Detta borde få få en del av de människor vilka valt 

detta öde för sig själva att göra sitt allra yttersta för att dölja att det skulle hand-

la om ett självmord och i stället få det att se ut som en olycka. Åt andra hållet 

rubricerades kvinnor som försökt med fosterfördrivning (vilket ofta gjordes med 

fosfor) och som genom detta avlidit som om de begått självmord.6 Jarrick me-

nar att det vidare finns indikationer på att människor som tagit sitt liv innan 

avkriminaliseringen år 1864 skulle begravas utanför kyrkogården, dessa menar 

han då heller inte kom att bli registrerade i död- och begravningsböckerna. Det-

ta hörde dock enligt Jarrick till ovanligheterna.7

 

 Detta skulle kunna innebära att 

mina siffror blir i underkant och kanske inte stämmer helt enligt verkligheten. 

                                                           
4 Eggeby & Söderberg (1991) s. 23 
5 Ekström, A (2000) s.161 
6 Ekström, A (2000) s.169 
7 Jarrick, A (2000) s. 107 
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Då det är en relativt lång tidsperiod vilken ska undersökas, närmare bestämt 121 

år, så bjuder källorna på en ansenlig mängd data. När det gäller den tidsmässiga 

avgränsningen mellan åren 1800-1921 beror den på att den här perioden för 

Sveriges del är en minst sagt händelserik tid, detta både politiskt och socialt. 

Sverige kom att gå mot ett allt mer sekulariserat samhälle vilket innebar att sy-

nen på självmord också blev mildare. När det gäller den geografiska avgräns-

ningen beror denna främst på att de valda orterna, det vill säga Kyrkefalla sock-

en i Västergötland och Linköping beror detta val på de olika förutsättningar som 

fanns på dessa olika orter i form av landsbygd och stadsbygd. 

 

3. Tidigare forskning 
 

Självmordet som företeelse har som sagt konfunderat människor genom tider-

na. Forskningen är inget undantag, det finns gott om material som behandlar 

det aktuella fenomenet. Bortsett från Emile Durkheims för tidens banbrytande 

verk så har Arne Jarrick författat boken Hamlets fråga, där han guidar läsaren 

genom den forskning som tidigare har undersökt självmordet och dess meka-

nismer. Han berör även samhällets och kyrkans syn på det självmordet genom 

tiden, dessa exemplifierar han med hjälp av fallbeskrivningar. Han lägger dess-

utom fram sin egen självmordsteori, där han menar att det är en skamkänsla 

vilken driver människan fram till det faktum då man väljer döden framför livet. 

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

varit fördömande till fenomenet självmord, som exempel på detta nämns det 

antika Grekland där kropparna efter de människor som tog sina egna liv i vissa 

fall kunde kränkas på olika sätt. Bland annat genom att de fördes nakna till be-

gravningsplatsen eller att vissa kroppsdelar avlägsnades och grävdes ner sepa-

rat. Kristendomen har alltid varit lika notoriskt fördömande gentemot själv-

mördarna. Jarrick nämner bland annat att många romare skrämdes inför, vad 

de ansåg vara, den kristna minoritetens alltför förbehållslösa bejakning av den 

självvalda döden. Han menar att detta ska förstås genom att det i kristendomen 

ständigt har funnits ett visst förakt för jordelivet, som kunde tolkas som en 

självmordsbejakande inställning.8

 

  

                                                           
8 Jarrick, A (2000) s. 59 - 60 
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Jan Beskow, professor och läkare samt speciallist inom psykiatri och socialme-

dicin forskar inom ämnet suicidprevention påpekar att det i Grekland fanns, 

precis som i de flesta kulturer, något av en ambivalent hållning mot självmordet. 

För att understödja detta påstående lyfter Beskow fram ett exempel ur Sofokles 

antika drama om Oidipus dotter Antigone, som i korthet handlar om att hon 

döms till döden genom att bli inmurad i en håla efter att ha hävdat individens 

rätt gentemot statens makt. För att avsluta sina plågor väljer dock Antigone att 

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

av mänskliga värden”.  

 

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

typer av självmördare; de som hade begått en medveten handling (felo de se) 

samt de som hade tagit sitt liv under sinnesförvirring (non compos mentis). Det 

var de senare som tilläts begravas på kyrkogården, medan den första kategorin 

fick utstå en mer kränkande behandling.9 Slutligen fick denna mer humana syn 

på självmordet ett formellt juridiskt genomslag, ty 1864 vidtogs en omfattande 

revidering av rikslagen från 1734, vilket bland annat ledde till att den suicidala 

handlingen avkriminaliserades. Detta hade föregåtts av en längre tids diskus-

sion, där de liberalt sinnade menade att den tidigare lagen var orättfärdig då 

straffet inte påverkade den döde utan enkom ökade släktingarnas pina. Även 

efter denna avkriminalisering hade dock den svenska kyrkan fortsatt en lagstad-

gad möjlighet att särskilja självmördarna från andra avlidna genom att begrava 

dem i stillhet och det skulle dröja fram till 1908 innan denna befogenhet för-

svann. 10

 

 

Jarrick har dessutom varit delaktig i skrivandet av en annan bok Odygd och va-

nära tillsammans med Johan Söderberg.  Här beskriver de brottsligheten i 

Stockholm utifrån ett civilisationsteoretiskt perspektiv. De diskuterar vilka det 

var som stod inför rätta samt vilka straff som utmättes under 1600 och 1700-

talen. De diskuterar vidare den kraftmätning mellan den världsliga och den 

kyrkliga makten som genomsyrade hela samhället. Syftet med den här forsk-

                                                           
9 Jarrick, A (2000) s. 60. 
10 Jarrick, A (2000) s.162 
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ningen, menar de själva är att undersöka huruvida samvaron har blivit mer hu-

man och civiliserad över tiden.11

 

  

Vidare har också Anders Ekström bidragit till forskningsläget med sin bok Dö-

dens exempel där han skildrar Otto Landgren, den unga studenten från Uppsala 

och hans väg mot den självvalda döden. Denna Landgren var nämligen en av de 

få vilka tagit sitt liv som efterlämnat sig ett avskedsbrev där han förklarar varför 

han väljer döden framför livet. Vidare i sin bok diskuterar Ekström hur den ve-

tenskapliga samt den massmediala diskussionen såg ut runt självmordet under 

1800-talet, både i Sverige men också i hela Europa. Även han diskuterar sam-

hällssynen och den religiösa synen på det aktuella fenomenet.  

 

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

ytterst få som ansågs ha tagit sitt liv under sinnesförvirring i England, men att 

situationen var den omvända mot slutet av 1700-talet. Bedömningen berodde 

också i stor utsträckning på vilket socialt ursprung man hade, ty praktiskt taget 

samtliga självmördarna från de övre skikten bedömdes som sinnesförvirrade 

medan individer från de lägre skikten betraktades som att de tagit sitt liv vid 

sina sinnens fulla bruk.12 Anders Ekström påvisar också i sin bok att det under 

sista hälften av 1800-talet inte var ovanligt att kvinnor som försökte genomföra 

en fosterfördrivning gjorde detta med hjälp av ämnet fosfor. Han menar också 

att detta tillskrevs så som självmord ända fram till 1903.13 Han diskuterar också 

i sin bok huruvida självmordet kan definieras på lite olika sätt. Här ger han som 

exempel att någon som intagit en stor mängd alkohol och sedan befinner sig på 

tunn is vilket kom att leda till döden kunde rubriceras så som självmord. Ett 

sådant exempel har funnits i Kyrkefalla då en man intagit stora mängder alko-

hol för att sedan ramla så olyckligt att han avlider, det rubriceras inte som 

självmord men han blir ”begrafen i stillhet”, 14 vilket innebar att man begravde 

dessa individer utan klockringning eller övriga ritualer.15

                                                           
11 Jarrick, A & Söderberg, J (1993) 

  Ett problem med stu-

12 Ekström, A (2000) 
13 Ekström, A (2000) s. 169 
14 Död- och begravningsböcker för Kyrkefalla församling år 1800-1921 
15 Ekström, A (2000) s. 161 



 

 10 

dier av denna art är då det antagna stora mörkertalet som torde finnas i källor-

na.16

 

 

Birgitta Odén, professor i historia vid Lunds universitet, har tillsammans med 

Bodil Persson, läkare och doktorand, samt Yvonne Maria Werner, fil dr i histo-

ria skrivit boken Den frivilliga döden - Samhällets hantering av självmord i 

historiskt perspektiv. De menar att få fenomen har varit föremål för så skiftande 

bedömningar genom historien som självmordet, den frivilliga döden. De hävdar 

vidare att sättet att hantera självmordsproblematiken speglar normer, värde-

ringar och attityder, kort sagt den världsbild som präglar ett samhälle. De bely-

ser självmordsproblematiken i ett historiskt perspektiv med fokus på det tidig-

moderna svenska samhället. De ställer frågor som hur var den mentala miljö 

utformad som vid denna tid lade restriktioner på individens ”frihet” att välja 

döden och vilka var orsakerna till att vissa människor valde att ta sitt liv samt 

hur man agerade från samhällets sida.17

 

 

Jonas Gustavsson, en historiastudent från Karlstads universitet har gjort en 

studie över självmordsfrekvensen i Karlstad, Eda, Mjölby samt Linköping under 

åren 1801-1921. Där har han kommit fram till att under de berörda åren har det 

svenska samhället genomgått stora politiska samt sociala förändringar vilka på 

olika sätt banade väg för ett mer demokratiskt och civiliserat samhällsklimat. 

Han menar att enligt Norbert Elias civilisationsteori så har dessa samhälleliga 

förändringar lett till att självmordsfrekvensen har förändrats. Syftet med Gus-

tavsons studie är att ta reda på huruvida Elias civilisationsteori kan appliceras 

på de utvalda kommunerna med förväntat resultat. Den här studiens produkt 

kom att visa att män inte bara hade en större självmordsfrekvens utan också 

äldre än kvinnorna vilka valde att ta sina liv. Han menar att 7 av 10 självmord 

under den här tiden begicks av män. Den genomsnittliga åldern för män är 49 

år medan kvinnans är 25 år då de tar sitt liv i de delar av Sverige han undersökt. 

De allra flesta män var gifta och hörde till arbetarklassen, detta medan kvinnan 

oftast var ogift och utan trygg inkomst. Han påvisar vidare att medan män i all-

mänhet valda att hänga sig så valde kvinnorna i stor utsträckning att dränka sig. 

                                                           
16 Ekström, A (2000) s. 161 
17 Odén, B (1998) s. 22-26 
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Vad det gäller tidpunkt så är självmordsfrekvensen för både män och kvinnor 

som störst under våren och sommaren.18

 

 

4. Bakgrund 
 
4.1  Ett land i förändring  
 

Under den valda studieperioden för självmordfrekvensen var en händelserik 

period för Sverige, som Birgitta Oden menar så speglar detta också av sig i 

självmordfrekvensen då sättet att hantera självmordsproblematiken genomsy-

ras av samhällets normer, värderingar och attityder. 19

 

  Demokratin och jord-

bruket fick ett genomslag och man gick mot ett allt mer sekulariserat samhälle.  

1866 kom fyrståndsriksdagen att avskaffas och ersättas av en tvåkammarriksdag 

vilket också var slutet för ståndsprivilegierna.20 Den parlamentariska demokra-

tin lyste dock fortfarande med sin frånvaro, en stor del av männen och alla 

kvinnor var uteslutna. För männens del var det nämligen tvungna att ha en viss 

inkomst alt. förmögenhet för att få delta i valen.21 Kvinnans rättigheter i sam-

hället kom dock att förbättras något då man 1864 genomförde näringsfrihet, 

vilket innebar att hela den privata arbetsmarkanden stod öppen för kvinnan. 

Dessutom hade man 1858 bestämt att ogifta kvinnor skulle kunna myndigför-

klaras. Att kvinnan själv skulle få välja vem hon ville gifta sig med skulle dock 

dröja fram till år 1884.22 1909 kom då en rösträttsreform vilken innebar en all-

män rösträtt för alla män till valet i andra kammaren. Även om kvinnan fortfa-

rande stod utanför rösträtt så kom hennes politiska ställning att stärkas på 

grund av de kunde bli invalda till kommunala förtroendeuppdrag, förutom 

landstingen. 1919 införs allmän och lika rösträtt för både män och kvinnor, vil-

ken första gången utnyttjades i valet 1921.23

 

 

Samtidigt menar Lars Magnusson att Sverige från mitten av 1700-talet och fram 

till 1870 kännetecknades av en generell agrar tillväxt. Han menar vidare dock 

                                                           
18 Gustavsson, J (2006) s. 20-23 
19 Odén, B, (1998) s. 22-26 
20 Norborg, L-A (1999) s. 40 
21 Hedenborg &Kvarnström (2006) s. 205 
22 Norborg, L (1999) s. 138 
23 Hedenborg & Kvarnström (2006) s. 251 - 257 
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att det fanns hack i denna tillväxt, med exempel som vad man brukar kalla Sve-

riges sista hungersnöd under 1860-talet. Orsakerna till Sveriges tillväxt menar 

Magnusson handlar om den sammanlagda ökningen för arbete, land samt kapi-

tal.24 Han påvisar vidare att sysselsättningen inom jordbruket ökade mellan 

1720-1860 med 0,4 procent per år. Detta samtidigt som åkerarealen kom att 

fördubblas under samma period Den nya uppodlingen av ny mark ledde då även 

till att ”bättre” jord nu brukades. Detta på grund av att man hade tekniken att 

dränera tidigare vattensjuk jord.25 Det ekonomiska överskottet som uppkom 

kunde nu i sin tur satsas åter i den produktiva verksamheten, vilket ytterligare 

ökade produktionen. Denna tid kom att benämnas som Sveriges agrara revolu-

tion. Handeln ökade, både inom städerna och på landsbygden vilket då också 

ledde till en så kallad specialisering. Magnusson nämner här Stockholm som 

kom att specialisera sig på husdjursdrift då detta område var en stor marknad 

för animaliska produkter.26

 

 Den svenska ekonomiska utvecklingen under den 

här tiden förklarar också det industriella genombrottet. Detta kom dock att leda 

till det faktum att jordbruket fick stå tillbaka för industrins räkning.  

Den stora befolkningsökning som nu pågick, kallad den demografiska transitio-

nen, såg dock olika ut för olika delar av Sverige och var heller inte fast. Under 

perioder gick befolkningen nedåt vilket berodde dels på den tidigare nämnda 

hungersnöden, men framförallt på den ökade emigrationen till Amerika och det 

förlovade landet.27 Det fanns de människor vilka inte kom att bli gynnade av 

den här utvecklingen, den ledde dessvärre också till en snabb social differentie-

ring då många kom att bli jordlösa och därmed tvingade till att lönearbeta på 

stora lantbruksegendomar. Detta ledde en stor geografisk rörlighet då man i 

många fall tvingades att flytta till jobben, urbaniseringen slog allt större rekord. 

Man ställde nu helt andra krav på arbetaren än vad man tidigare varit van vid. 

Egenskaper som pålitlighet, punktlighet och uthållighet framför yrkesskicklig-

het.28

 

  

                                                           
24 Magnusson, L (2002) s. 185 
25 Magnusson, L (2002) s.190 
26 Magnusson, L (2002) s. 209 
27 Hedenborg &Kvarnström (2006) s. 20 
28 Magnusson, L (2002) s. 302, 336-237 
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Under 1700-talet var jordbruket den helt dominerade näringen i Sverige. Andra 

viktiga näringar var järnframställning, skogsbruk och fiske. Vid 1800-talets mitt 

var fortfarande jordbruket den dominerande näringen men man hade också en 

etablerad industrifaktor inom stål och järnframställningen, men industrialise-

ringen hade också gjort sitt intåg inom flera andra sektorer som tillverkningen 

av textilvaror.29

 

  

Kyrkefalla socken i Västergötland tillhörde aldrig den rena jordbruksbygden, 

utan var genomsyrad av olika former av hantverk och skogsförädling. På så sätt 

kunde man komplettera de försörjningsmöjligheter som jordbruket kunde er-

bjuda. Kyrkefallas mångskiftande och relativt flexibla ekonomiska liv skapade 

ett visst välstånd åt socknens invånare. Den odlade jorden gav bärgning under 

goda år, och när skördarna blev mindre utnyttjades skogen mer intensivt. Sedan 

slutet av 1700-talet kunde jordbruket oavsett skördeutfallet kombineras med 

skogsbruk samt hantverk och härmed uppstod ett säsongsanpassat näringsliv.30

 

 

Kyrkefalla, som idag går under namnet Tibro som kom att bli Sveriges möbel-

centrum.  

Skogshanteringens uppgång på bekostnad av jordbruket var för Kyrkefallabon-

den delvis ett resultat av åkerbrukets försämrade villkor under slutet av 1700-

talet. Genom hemmansklyvning blev förutsättningen för ett lönsamt jordbruk 

begränsad. Redan undermåliga hemmansdelar blev genom arvskifte kluven i 

ännu mindre bitar och allt fler blev obesuttna, det vill säga jordlösa och tvinga-

des då bli torpare eller backstugesittarhjon, vilka omkring år 1800 började stiga 

i antal samtidigt som folkmängden i Kyrkefalla sakta ökade.31

 

  

4.2 Synen på självmordet genom historien 
 
I Romarriket accepterades självmordet i vissa fall, bland annat om syftet med 

det var att undvika vanära, tjäna fosterlandet, eller att visa sorg då en person 

som man höll kär hade gått hädan. Däremot fick inte en slav begå självmord, 

eftersom dess ägare i sådant fall skulle bli av med sin rättmätiga egendom. Och 

om en soldat försökte ta sitt eget liv kategoriserades det som desertering, vilket 
                                                           
29 Bengtsson & Ohlsson, (1993) s. 4 
30 Larsson, L (1989) s. 11-12 
31 Larsson, L (1989) s.13 
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ironiskt nog bestraffades med döden.32 Vidare påminner Beskow om det rituella 

japanska självmordet harakiri (eller seppuku). Då en samuraj, eller någon an-

nan högt respekterad person, på något sätt hade blivit vanhedrad så kunde han 

återvinna sin heder genom att begå självmord med sitt eget svärd som vapen.33

 

  

I samband med att kristendomen blev statsreligion blev synen på självmordet 

tämligen snabbt negativt färgad. Genom konciliet i Arles 452 e. Kr. sågs det nu 

som en svår synd – en dödssynd – som skulle förvägra individen ifråga Guds 

nåd.34 Anledningen till detta var att man nu tolkade det femte budordet – ”Du 

skall icke dräpa” (något konkret uttalat suicidförbud går nämligen inte att finna 

i den kristna urkunden) – även som ett förbud att ta sitt eget liv. Beskow på-

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

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

till Guds ära”.35 Även Beskow menar att det förekommit indirekta självmord, till 

exempel att människor anmälde sig själva för tidelag, vilket likaså var straffbart 

med döden, eller erkände mord som de inte hade begått.36

 

  

Jarrick menar att tidigt under medeltiden, i samband med konciliet i Braga 563 

e. Kr., beslutades det även inom kristenheten att självmördare inte skulle tillåtas 

begravas i enlighet med den vanliga ritualen.37 Beskow håller med om detta och 

skriver att dessa kroppar skulle istället nu brännas på bål eller begravas på galg-

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

en avskild plats och i stillhet. På vissa platser i den kristna världen (inte i Sveri-

ge) fick dessutom statsmakten befogenhet att beslagta både självmördarens och 

dennes familjs tillgångar.38

 

 

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

radikalt, medan självmordstantalen ökade marginellt. Nu uppkom dessutom en 

sorts mellanform kallad suicidalmord. Detta innebar att självmordsbenägna 

individer begick ett mord, oftast var offren unga barn, för att därigenom dömas 
                                                           
32 Beskow, J (2000) s. 302 
33 Beskow, J (2000)s. 299 
34 Beskow, J (2000) s. 59 
35 Beskow, J (2000) s. 303 
36 Beskow, J (2000) s. 307. 
37 Jarrick, A (2000) s. 59. 
38 Beskow, J (2000) s. 304. 
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till döden. På så vis kunde förövaren bekänna sin handling och visa ånger inför 

Gud och världen, vilket medförde att hon/han fick syndernas förlåtelse och 

därmed tillträde till paradiset. Vissa studier har påvisat att detta var en förhål-

landevis vanlig självmordsmetod i Stockholm under slutet av 1600-talet.39

 

  

Man började med tiden att utdöma allt mildare domar, detta trots att 1734 års 

rikslag fortfarande stipulerade att den som med vilja hade tagit sitt eget liv skul-

le begravas utanför kyrkogården, visar rättspraxis från denna tid en annan bild. 

Jarrick har undersökt Svea hovrätts domar mellan 1670 och 1720 och har där 

funnit att det under slutet av denna undersökningsperiod inte fälldes någon 

dom som innebar begravning utanför kyrkogården. Istället tilläts alltfler att be-

gravas i stillhet.40

 

 

5. Undersökning 
 
5.1 Självmordsfrekvensen mellan 1800-1921 
 
Under de aktuella åren har 18 personer valt att avsluta sina liv självmant i Kyr-

kefalla,41

 

 medan det för Linköpings del handlar om 165 personer. Då ett uttalat 

syfte med den här studien är att utröna huruvida det har skett någon föränd-

ring, med avseende på självmordsfrekvens. Nedan finns en sammanställning 

uppdelad i intervaller om 20 år. För Linköpings del handlar det om samma 

tidsintervall. 

Tabell 1: Antal själmord i Kyrkefalla socken samt Linköping under 1800 – 1921 

 Kyrkefalla Linköping 

1800-1820 1 4 

1821-1840 2 17 

1841-1860 4 17 

1861-1880 4 18 

1881-1900 4 30 

1901-1921 3 79 

Totalt 18 165 

Källa: Död- och begravningsböcker från Kyrkefalla församling som täcker åren 1800 -1921 
samt uppgifter ur Gustavssons studie över Linköping.  
 

                                                           
39 Jarrick, A (2000) s. 182 
40 Jarrick, A (2000) s. 109  
41 Död- och begravningsböcker för kyrkefalla församling 1800-1921 
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Det framgår av Tabell 1 att själmorden i både Kyrkefalla och Linköping ökar 

eller är frekventa under undersökningsperioden. Tidigare självmordstudier har 

visat att det under 1800-talet skedde en femdubbling av självmorden.42

  

 Det är 

dock viktigt att sammanfoga dessa siffror med befolkningsmängden i de berörda 

orterna de aktuella undersökningsåren. Därför följer vidare en tabell nedan som 

redovisar folkmängden för dessa orter samt tidsperspektiv var tionde år. 

Tabell 2: Folkmängd i kyrkefalla och Linköping 

 Kyrkefalla Linköping 

1810 1719 3285 

1820 1969 3415 

1830 2321 3960 

1840 2430 4767 

1850 2515 5240 

1860 2693 6138 

1870 2737 7257 

1880 3037 8752 

1890 2978 12649 

1900 3016 14552 

1910 3196 18149 

1920 3509 26920 

Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet.  
 

Det framgår av tabell 2 att både Kyrkefalla och Linköping har en markant folk-

ökning, för Kyrkefallas del en fördubbling medan det för Linköping visar en 8-

dubbling under den aktuella perioden, vilket också är en del i förklaringen var-

för självmordsfrekvensen ökar.  

 

Tabell 1 visar som tidigare nämnts en markant ökning för Linköpings del av de 

absoluta självmordsantalen i båda de undersökta orterna de aktuella åren. För 

att kunna ta del av dessa siffror på ett korrekt sett måste också påvisas huruvida 

den propotoinella ökningen är lika påtaglig. 

 

 

 

                                                           
42 Ekström, A (2000) s. 168 
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Tabell 3: Antal självmord per 1000 invånare i Kyrkefalla och Linköping 1800-

1921 

 Kyrkefalla Linköping 

1800-1820 0,5 1,2 

1821-1840 0,8 3,9 

1841-1860 0,5 3,0 

1861-1880 1,4 2,2 

1881-1900 1,3 4,2 

1901-1921 0,9 3,5 

Källa: Död- och begravningsböcker för Kyrkefalla 1800 – 1921 samt uppgifter från Gustavs-
sons studie över Linköping. 
 

Som tabell 3 visar så ökar frekvensen självmord i relation till folkmängden i 

Kyrkefalla, med undantag för åren 1901-1921 då frekvensen vänder neråt. För 

Linköpings del ökar frekvensen stadigt under de två första intervallerna, för att 

sedan sjunka stiga uppåt och sedan sjunka igen.   

 

 
 
5.2 Vem var självmördaren 
 
5.2.1 Kön 
 
Nationell statistik från 1800–talet visar enligt Ekström att det var en betydligt 

större del män jämfört med kvinnor som under den här tiden valde att själva 

avsluta sina liv i Sverige. Han menar att 3 av 4 självmördare var män, det vill 

säga 75 %.43 Undersökningar för andra delar av världen påvisar en liknande 

trend. Enligt Durkheims undersökning över Frankrike, Italien och Preussen vi-

sar att drygt 80 % av alla självmord begicks av män.44 Vidare visar vår tids un-

dersökningar att denna trend håller i sig. Enligt NASP (Nationellt och Stock-

holms läns landsting för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa) är 

det fortfarande mest män som begår självmord och uppvisar en siffra på ca 71 

%.45

 

 För att undersöka om samma trend går att fina i denna undersökning så 

följer nu en tabell hur fördelningen mellan män och kvinnor som själva valt att 

avsluta sina liv i Kyrkefalla samt Linköping de aktuella åren.  

                                                           
43 Ekström, A (2000)  s. 170 
44 Durkheim, E s. 232 
45 Statistik om självmord, NASP, http//www.ki.se/suicide/sm_sverige_total.html tillgänglig 101228 
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Tabell 4: Mäns och kvinnors procentuella andel av antalet självmord 1800-1921 

 Kyrkefalla 

M                  K 

Linköping 

M                K 

1800-1820 100                 - 75                25 

1821-1840 100                 - 82,4              17,6 

1841-1860 100                 - 70,6               29,4 

1861-1880 75                25 88,9               11,1 

1881-1900 100                - 76,7               23,3 

1901-1921 100                - 69,6              30,4 

1800-1921 96                 4 77.3              22,7 

Källa: Död och begravningsböcker för Kyrkefalla församling åren 1800- 1921 samt uppgifter 
ur Gustavssons studie över Linköping. 
 

I tabell 4 syns tydligt att fenomenen vilka framkommit i denna studie stämmer 

väl överens med de tidigare redovisade siffrorna för fördelningen mellan män 

och kvinnor. I Kyrkefalla redovisas dock endast en kvinna som tagit sitt liv un-

der den undersökta perioden, detta var fru Cajsa Bengtadotter som år 1866 vid 

65 års ålder valde att avsluta sitt liv genom att dränka sig i ån Tidan.46

 

 För Lin-

köpings del är det betydligt högre frekvens kvinnor som valt att avsluta sina liv. 

5.2.2 Klasstillhörighet 
 
För att dela upp och undersöka klasstillhörigheten hos dem som under den ak-

tuella perioden valt att själva ta sitt liv så har delar av Sten Carlssons klassifie-

ringsmodell använts. Det är också denna modell som Gustavsson använt, vilket 

innebär att siffrorna från de båda studierna är jämförbara.  Han har delat upp 

modellen i fyra delar, huvudgrupper, vilka han kallar akademiker, företagare, 

tjänstemän samt arbetare. De tre sista kategorierna delas också mellan en agrar- 

och icke agrar sektor.47

 

  

Akademiker 

Hit räknas de människor vilka är befattningshavare i förvaltningstjänst som har 

någon juridisk eller annan akademisk utbildning. Sålunda ingår exempelvis 

präster, läkare, veterinärer och advokater.48

                                                           
46 Död- och begravningsböcker för Kyrkefalla församling för åren 1800 - 1921 

 

47 Carlsson, S (1968) s. 14 
48 Carlsson, S (1968) s. 101 
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Företagare 

Till företagarna inom jordbruket innefattas de kategorier av yrken som bönder, 

godsägare, hemmansägare samt trädgårdsmästare.49 När det gäller människor i 

den här kategorin som befinner sig utanför jordbruket så kan dessa kategorise-

ras som exempelvis direktörer, fabrikörer och hantverksmästare. När det gäller 

hantverksmästare så nämner Carlsson här att det ibland kan vara svårt att dra 

en gräns mellan företagare och arbetare då de ”enklare” yrkestermerna (exem-

pelvis snickare och snickarmästare) dominerar mer och mer ju länge fram i ti-

den man kommer.50

 

 I denna undersökning kommer de som saknar titeln mästa-

re konsekvent att räknas som arbetare. 

Tjänstemän 

Till tjänstemän inom jordbruket hör de människor som går under titeln gods-

förvaltare och inspektor.51 När det kommer till de tjänstemän som står utanför 

agrarsamhället exempelvis ingenjörer, bokhållare eller butiksbiträden.52

 

 

Arbetare 

Till arbetare inom agrarsamhället räknas pigor och drängar, men också torpare 

lägenhetsägare (alltså obesuttna personer inom jordbruket).53 När det kommer 

till de arbetarna som inte hör till jordbruket så är det främst människor inom 

industri- och hantverksarbetare, men även andra grupper som hantverksarbeta-

re, hotellpersonal och hembiträden.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
49 Carlsson, S (1968) s. 17 
50 Carlsson, S (1968) s. 61 
51 Carlsson, S (1968) s. 85 
52 Carlsson, S (1968) s. 128 samt 137 
53 Carlsson, S (1968) s. 45 
54 Carlsson, S (1968) s. 197 - 248 
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Tabell 5: Klasstillhörighet för män som tagit sitt liv i procentuella tal 

 Kyrkefalla Linköping 

Akademiker - 9 

Företagare 17,6 11,7 

Tjänstemän - 9,7 

Arbetare 77,4 59,8 

Okänd 0,5 9,8 

Källa: Död- och begravningsböcker för Kyrkefalla församling 1800 – 1921 samt Kyrkböcker 
för Linköping domkyrkoförsamling för samma år.  
 

Tabell 6: Klasstillhörighet för kvinnor som tagit sitt liv i procentuella tal  

 Kyrkefalla Linköping 

Akademiker - - 

Företagare 100 1,5 

Tjänstemän - 0,5 

Arbetare - 43 

Okänd - 55 

Källa: Död- och begravningsböcker för Kyrkefalla församling 1800-1921 samt Kyrkböcker för 
Linköping domkyrkoförsamling för samma år.  
 

Det framgår av Tabell 5 att majoriteten av självmördarna under hela undersök-

ningsperioden tillhörde kategorin ”arbetare”.55 Durkheim påvisade i sin studie 

för Europa att det var människor med en högre utbildning som stod för den 

högsta procentsatsen för självmord.56

 

 Inom den här undersökningen har det 

dock inte rymts en studie som påvisar storleksförhållanden mellan de olika so-

ciala skiftningarna i samhället. Detta gör att någon jämförelse med Durkheims 

resultat inte är rättvis. 

5.2.3 civilstånd 
 
Durkheim fann i sin dåtida undersökning att de flesta självmorden mellan 1873-

1878 begicks av människor som var gifta.57

 

 Det är därför intressant att utröna 

om detta stämmer överens på den här studiens siffror. Nedan följer en tabell 

över civilstånd på de människor som valt att ta sina egna liv under den aktuella 

tidsperioden i Kyrkefalla samt Linköping. 

                                                           
55 Död- och begravningsböcker för kyrkefalla församling samt Linköpings domkyrkoförsamlings död- 
och begravningsböcker för de aktuella åren 1800 – 1921. 
56 Durkheim, E (1968) s. 218 
57 Durkheim, E (1968) s. 121 
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Tabell 7: De manliga självmördarnas civilstånd i Kyrkefalla samt Linköping 

1800-1921 I procent. 

 Kyrkefalla Linköping 

Ogift 33,3 27,8 

Gift 61,1 35,3 

Änkling 5,6 7,3 

Okänt - 29,6 

Källa: Död- och begravningsböcker för Kyrkefalla församling 1800-1921 samt Kyrkböcker för 
Linköping domkyrkoförsamling för samma år.  
 

 

Tabell 8: De kvinnliga självmördarnas civilstånd i Kyrkefalla samt Linköping 1800-1921 I pro-

cent. 

 Kyrkefalla Linköping 

Ogift - 54,5 

Gift 100 25,8 

Änkling - 18,1 

Okänt - 2,3 

Källa: Död- och begravningsböcker för Kyrkefalla församling 1800-1921 samt Kyrkböcker för 
Linköping domkyrkoförsamling för samma år.  
 

När det gäller männens statistik över civilstånd så stämmer den tidigare forsk-

ningen väl överens med den här studien. 61 % av de män som under den här 

perioden i Kyrkefalla och 35 % för Linköping valde att avsluta sina liv var gifta. 

När det gäller samma statistik för kvinnorna så säger siffrorna detsamma, de 

stämmer väl överens med tidigare forskning.58

 

 Som tidigare nämnts finns det 

dock bara ett enda kvinnligt självmord dokumenterat från den aktuella perioden 

vilket gör att just denna kvinna får själv stå för hela statistiken för Kyrkefalla. 

5.3 Tillvägagångssätt 
 
Tidigare forskning har visat att i regel väljer män och kvinnor olika tillväga-

gångssätt eller metoder för att avsluta sina liv. Exempelvis menar Ekström att 

det vanligaste sätet för en man under 1800-talet att ta sitt liv var att hänga sig. 

Detta medan kvinnorna istället valde att antingen dränka sig eller förgifta sig 

själva.59

                                                           
58 Död- och begravningsböcker för Kyrkefalla församling för åren 1800-1921 samt Kyrkböcker för Lin-
köping domkyrkoförsamling för samma år. 

 I dag väljer män i större utsträckning att inta någon form av gift i första 

59 Ekström, A (2000) s. 170 
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hand, på andra respektive tredje plats kommer hängning och skjutning.  När det 

gäller kvinnan i vår samtid så väljer hon på samma sätt som mannen att inta 

gift, hängning och på tredje plats dränkning.60

 

 Här näst redovisas de metoder 

procentuellt som använts av självmördarna i Kyrkefalla samt Linköping under 

de aktuella åren 1800-1921. 

Tabell 9: Tillvägagångssätt för män att begå självmord i Kyrkefalla samt Linkö-

ping i procent. 

 Kyrkefalla Linköping 

Dränkning 27,2 23,4 

Hängning 55,5 38,5 

Vasst föremål - 10,9 

Skjutning - 15,6 

Förgiftning 11,1 4,7 

Hopp - 2,3 

Okänt 5,5 4,7 

Källa: Död- och begravningsböcker för Kyrkefalla församling för åren 1800 – 1921 samt 
Kyrkböcker för Linköping domkyrkoförsamling för samma år.  
 

Som tabell 9 visar var tillvägagångssättet att hänga sig det sätt som de flesta 

män valde att använda både i Kyrkefalla och i Linköping, närmast följt finner vi 

dränkning.  Nedan följer en tabell som på samma sätt beskiver hur kvinnor väl-

jer att begå självmord i Kyrkefalla respektive Linköping de aktuella åren. 

 

Tabell 10: Tillvägagångssätt för kvinnor att begå självmord i Kyrkefalla samt 

Linköping i procent. 

 Kyrkefalla Linköping 

Dränkning 100 41 

Hängning - 26,7 

Vasst föremål - 7,6 

Skjutning - 2,9 

Förgiftning - 15,2 

Hopp - 2,9 

Okänt - 3,8 

Källa: Död- och begravningsböcker för Kyrkefalla församling år 1800 – 1921 samt Kyrkböck-
er för Linköping domkyrkoförsamling för samma år.  
 

                                                           
60 Statistik om själmord, NASP, http//www.ki.se/suicide/sm_sverige_total.html tillgänglig 101228 
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Tabell 10 visar tydligt att den absolut vanligaste metoden för kvinnor att ta sina 

liv var att dränka sig. I kyrkefalla socken var det som tidigare nämnts enbart en 

kvinna som under den aktuella perioden som redovisats som en självmördare.61

 

 

Detta innebär att den metod som hon valt är den som representerar hela Kyrke-

fallas siffror.  

6. Sammanfattande diskussion 
 
Syftet med den aktuella studien har varit att undersöka självmorden in Kyrke-

falla socken och Linköping mellan åren 1800-1921. Detta för att finna svar på 

huruvida självmordet som företeelse förändras genom tiden och miljön men 

också vem det är som självmant väljer att ta sitt eget liv och hur man genom för 

det.  

 

Arne Jarrick hävdar i sin forskning att det är inget annat än skamkänslor som 

får en människa att välja att ta sitt eget liv. Med tanke på den stora omvälvning-

en som just denna tid genomsyrade det svenska samhället, en omvälvning som 

innefattade både ekonomiska, politiska och sociala aspekter vilket lett till en 

mildare syn på självmordet som företeelse så borde den dokumenterade själv-

mordsfrekvensen öka. Odén håller med om att just skam troligtvis är den största 

orsaken till varför dessa människor valt döden före livet. Men de menar också 

att bakom den här skammen ligger anledningar som barnafödande utanför äk-

tenskapet, fattigdom, ensamhet eller missbruk av alkohol eller spel. Andra orsa-

ker till att begå självmord kan vara plågsamma sjukdomar eller handikapp, vilka 

det också kan födas en skam ur.62

 

 

Den här studien har kunnat påvisa att det i Kyrkefalla precis som i Linköping 

inträffade fler självmord ju längre tiden gick framåt. Så långt stämmer alltså 

Arne Jarricks självmordsteori väl överens med framtagna siffror. Den enda ”fe-

lande länken” är att i båda dessa undersökta orter så minskar självmordsfre-

kvensen en aning under de sista 20 åren. I Kyrkefalla socken var det under tids-

perioden 1861-1880 som det kan uppmätas flest självmord per 1000 invånare, 

med en siffra på 1,4 per 1000 invånare. För Linköping del ligger den siffran på 

                                                           
61 Död- och begravningsböcker för Kyrkefalla församling för åren 1800 – 1921 
62 Odén, B (1998) s. 66, 92 och 98 
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4,2 per 1000 invånare och denna högsta uppmätta siffra finner man under peri-

oden 1881-1900. Det är viktigt att här också fundera på huruvida det med störs-

ta sannolikhet förekommer mörkertal i självmordsantalen, åtminstånde före 

avkriminaliseringen av självmordet år 1864. Med anledning av detta eventuella 

mörkertal vore det på sin plats att i vidare studier undersöka huruvida det går 

att finna något samband med att studera antalet dödsfall vilka fått under döds-

orsakskolumnen exempelvis drunkning eller vådlig händelse då dessa mycket 

väl i realiteten skulle kunna handla om självmord. Werner menar i sin studie att 

dödsfall som har förskrivits som drunkning eller olycka mycket väl kan handla 

om självmord.63

 

 

Hur kommer det sig att Linköping som stad har så mycket högre siffror än Kyr-

kefalla med sin landsbyggd? Kyrkefalla har ju som nämnts sin träförädling att 

falla tillbaka på vid dåliga tider, kanske var man inte riktigt lika hårt utsatt som 

många andra delar av Sverige runt den här tiden. Några orsaker kan vara den 

snabba befolkningsökningen som ledde till en social oro och ett hårdare klimat i 

samhället. Dessutom så ökade överlevnadsfrekvensen som bidrog till exempel-

vis att arvsrätten inte fungerade som den gjort till bondesöner, som innebar att 

man inte längre kunde erbjuda alla söner en jordplätt att odla på. Många var 

tvungna att hitta andra försörjningssätt. Många människor hamnade därför 

utanför det integrerade samhälle som man tidigare varit van vid. Alla passade 

inte längre in i det gamla mönstret och att nya reformer måste införas. Införan-

de av skiftesreformen som kan ses som en individualistisk reform och ett sätt för 

staten att anpassa sig efter rådande omständigheter. Reformen innebar att gam-

la gemenskapsband upplöstes. Urbaniseringen var ett faktum som också fick 

människor att mista landsbygdens och den tidigare bondegemenskapens trygg-

het. Odén m.fl. menar att självmorden speglar dåtidens sociala misär.64

 

Detta 

skulle kunna vara en förklaring till varför Linköping som stad har en högre 

självmordfrekvens än Kyrkefalla. Beträffande ökningen i Kyrkefalla har den nog 

föranletts av dels den mildare synen på självmord, men också att man kanske 

dokumenterade dödsfall som självmord mer frekvent än tidigare.  

                                                           
63 Werner, M-Y (1998) s. 50 samt 59 
64 Odén, B (1998) s. 90 
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När det gäller att få en glimt om ”vem” det under det här tidsperspektivet som 

själv valt att avsluta sitt liv av den ena eller andra orsaken så har all tidigare 

forskning pekat åt samma håll. Nämligen att det är fler män än kvinnor som 

väljer denna utväg för sig själva. Även denna forskning stämmer väl överens 

med de siffror som uppenbarat sig i denna undersökning. När det gäller Kyrke-

falla så har endast en kvinna redovisats som en självmördare, resterande 17 är 

alltså män. För Linköpings del ligger siffran för kvinnor som självmant väljeratt 

avsluta sina liv runt ¼. Vad beror det då på att män i en mycket större utsträck-

ning väljer att ta sina liv jämfört med kvinnan? Detta är enligt NASP en trend 

som håller i sig än idag. Enligt nyare forskning begås betydligt fler självmord-

försök av kvinnor även om det är männen som står för den högsta siffran av 

dem som lyckats genomföra sitt beslut av själva avsluta sitt liv.65

 

 En tanke kan 

vara den att män inte alltid har samma sociala nätverk som kvinnor tycks ha, 

dessutom verkar många män tappa kontakten med vänner efter det att de bildar 

familj i en större utsträckning än vad kvinnor gör. Dessutom florerar fortfaran-

de bilden av att mannen är den starke som reder sig själv i alla situationer. Vida-

re skulle det kunna vara så att en man som mår dåligt sluter sig, medan det för 

en kvinna anses vara mer ”normalt” att söka hjälp och prata om sina problem. 

Vidare handlade en annan del av studien om huruvida man kunde se några 

mönster i vilken samhällsklass dessa människor hörde till. Det kan vara ett pro-

blem att finna en rättvis klassifieringsmodell i detta syfte då studien sträcker sig 

så långt som 120 år. Det kan självklart vara så att med tiden så har olika yrkes-

titlar fått olika status, men Sten Carlssons modell fungerar fullgott till detta syf-

te då den generaliserar. Den allra största grupp som inom båda dessa orter be-

gick självmord var de som kunde hänföras till den sociala grupp som här be-

skrivs som arbetarklassen. Arbetarklassens självmord i Kyrkefalla står för 77,4% 

av självmorden medan Linköpings arbetarklass står för 59,8% för män. När det 

gäller kvinnorna är även här arbetarklassen högst representerad med 43% för 

Linköping. När det gäller Kyrkefalla och den enda kvinna som begått självmord 

där så tillhör hon inte arbetarklassen utan företagarna. En trolig förklaring till 

att arbetarna fått så stor procentuell andel på sig är att det också är den allra 

                                                           
65 http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Sjalvmord/ tillgänglig 
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största gruppen i samhället. Det finns dessvärre inte utrymme för att kunna ut-

öka studien och titta på dessa siffror. Odén menar här att lägre stående oftare 

fick ”domen” självmördare än välbesuttna.66

 

 Frågan är om de välbesuttna verk-

ligen inte hade lika hög självmordsfrekvens, eller om de som begick självmord 

dömdes mildare. 

Durkheim påvisade i sina internationella studier att de flesta människor vilka 

valde under 1800-talet att ta sina liv var gifta. Detta är något som stämmer väl 

överens med både Kyrkefalla och Linköping. I Kyrkefalla var det som tidigare 

nämnts vid flera tillfällen bara en kvinna som valt att ta sitt liv under de stude-

rade åren, hon var gift och får därför åter representera hela Kyrkefallas under-

sökningsunderlag då det gäller kvinnor och självmord under den här perioden. 

Då man går vidare för att titta på hur det ser ut för kvinnorna i Linköping så var 

25,8% av dessa kvinnor gifta. När det gäller kvinnorna i dessa två svenska 1800-

tals orter så stämmer denna forskning överens med den som gjorts för andra 

delar av Europa vilken Durkheim åstadkommit. När det gäller männen håller 

tendensen i sig, i Kyrkefalla var 61,1% av männen gifta medan det för Linkö-

pings del istället visar på 35,3%. Detta påvisar att det inte var de som var ogifta, 

därmed inte sagt ensamma som kom att välja det här drastiska avslutet för sig 

själva. Kanske var det de som har blivit erbjudna det som livet kan ge, en lev-

nadspartner och barn, och som ändå känner att det fattas dem något som inte 

verkar gå att finna. Det finns inget mer att sträva efter, de som levde eller lever 

som ogifta har ju något att sträva emot.  

 

Det finns flera olika metoder att ta till för att själv avsluta sitt liv av den ena eller 

den andra orsaken. Tidigare studier har visat att den vanligaste metoden för 

män under 1800-talet var hängning. Detta medan de kvinnor som valt att själva 

avsluta sina liv istället dränkte sig. Den moderna statistiken visar åt ett annat 

håll, nämligen att både män och kvinnor i allt större utsträckning väljer att för-

gifta sig. Som de tidigare studierna visar så har även männen i både Kyrkefalla 

och Linköping de aktuella åren valt att till stor del ta sitt liv genom hängning. 

55,5% av männen i Kyrkefalla och 38,5% i Linköping valde just detta sätt att 

avsluta sina liv på. Precis om de tidigare studierna visar så stämmer detta över-

                                                           
66 Odén, B (1998) s. 53 och 76 
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ens även på kvinnorna som till största delen valde att söka döden i vattnet. I 

Kyrkefalla har den enda kvinnan som själv tagit sitt liv under den aktuella peri-

oden valt att möta döden just så. När det gäller kvinnorna i Linköping så har 41 

% av dessa valt denna metod. Det påvisas i Linköping att 15,2% av de kvinnor 

som valde självdöden har gjort detta genom att förgifta sig, de flesta av dessa 

finns dessutom under senare delen av undersökningsperioden. Kan det vara så 

att dessa förgiftningar redan tidigare har funnits fast man inte kunnat fastställa 

dessa och då under kolumnen dödsorsak i död- och begravningsböckerna skrivit 

okänd. Anders Ekström påvisar i sin bok att det under sista hälften av 1800-

talet inte var ovanligt att kvinnor som försökte genomföra en fosterfördrivning 

gjorde detta med hjälp av ämnet fosfor. Han menar också att detta tillskrevs så 

som självmord ända fram till 1903. Män använder alltså i stora drag mer våld-

sammare metoder för att avsluta sitt liv jämfört med kvinnan. Detta borde 

hänga samman med det faktum att kvinnor utför betydligt fler självmordförsök 

än mannen, men mannen lyckas oftare att genomföra självmordet då de brutala 

metoderna mer säkert leder till döden. 

 

Att välja döden före livet är alltså inget nytt, det är metoderna och framförallt 

orsakerna som förändras genom tiderna. I dag är den absolut vanligaste orsaken 

att ta sitt liv med största sannolikhet psykisk ohälsa och inte som forskarna 

enats om, att det under 1800-talet handlade om skam. Vad som försakar ett 

självmord handlar likväl idag som då hur samhället ser ut, vilka normer och 

värderingar som gör sig gällande. Idag skulle inte många välja att avsluta sitt liv 

på grund av ett ”oäkta” barn, men istället välja denna utväg då man inte kan stå 

upp mot det som samhället förväntar sig av en. För förväntades man av sam-

hällsidealet att föda barn under äktenskap. Idag förväntas man ha en karriär, en 

vackert boende, en trimmad kropp och ett socialt liv bland vänner.  
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