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Funktionsnedsättningar i unga år innebar...
… begränsade arbetsmöjligheter
… minskade överlevnadsutsikter
… försämrade giftermålschanser
MEN inte för alla & inte alltid!

Olika funktionsnedsättningar & kön  olika möjligheter

Föredraget fokuserar på arbete + familjebildning
1. Varifrån får vi data?
2. Vilka metoder?
3. Hur ser resultaten ut?
4. Varför just dessa resultat?

Hur funktionsnedsattas
situation förändrats
över tiden
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Vad vet vi om människor med
funktionsnedsättningar förr?
Lite är känt om de faktiska förhållande och möjligheter som
människor med funktionsnedsättningar har haft i historisk tid
Få & ”vinklade” källor,
”snedvriden” kunskap

Mest info om ett fåtal:
”Freaks”
Framgångsrika undantag

Institutioner:
Fattigvård
Arbetsinrättningar
Specialskolor

1. Varifrån får vi data?

Det finns källor!

Kyrkböckerna innehåller uppgifter om jobb, giftermål, barn, familj flyttningar, död mm
Digitaliserade kyrkböcker -> Tidiga registerdata!
Människors levnadsbanor återspeglar deras levnadsförhållanden

VÄRLDSUNIKA KÄLLOR: KYRKBÖCKERNA

Befolkningshistoriska data, Umeå universitet
Digitaliserade kyrkböcker,
Demografiska Databasen (DDB)

Husförhöret (Frans Lindberg, 1932)

Två personer ur 1800-talets kyrkböcker: Kajsa & Jonas
Typiska levnadsöden för kvinnor &
män med funktionsnedsättningar?
Jämfört med andra?
Deras levnadsbanor
ger besked!
Kajsa
Född 1820
Bonddotter
’Döf’ (1825-)
Piga 1838-46
Vigsel 1846, 7 barn
Dör 1877

Jonas
Född 1812
Torparson
‘Ofärdig’ (1827-)
Inget yrke, ingen vigsel
Bor hos fosterföräldrar
Dör 1845

Kajsa & Jonas… och drygt 35 000 till

1800-talets Sundsvallsregion

Vad/vem
avgör funktionsnedsättningar?

Prästen ställer ”diagnos”!

Föreställningar
(& fördomar)

Exempel på lytesnoteringar: lytt, ofärdig, menför, vanför, blind, ett öga,
döv, stammar, stum, fel på talgåfvan, lam, halt, krympling, armlös, knöl
på ryggen, vanställd, tröga naturgåfvor, spasmer, sinnesrubbad, fånig,
dåsig, enfaldig, vansinnig, mindre vetande, idiot, svagsint, svagt
förstånd…

Digitaliserade kyrkböcker: gott källunderlag
Dataset från Demografiska Databasen (DDB)
Unga individer fångas in (15-35 år) i Sundsvallsregionen & följs max 18 år (observation)
 Demografiska händelser längs levnadsbanan
 Variationer (funktionsnedsättning & kön)
• Nyckelvariabeln (case-control)
- med funktionsnedsättning (N=504)
- utan funktionsnedsättning (N=34605)
• Demografisk karaktäristik
(kön, ålder, socio-geogr bakgrund, yrke, civilstånd)
• Två tidsperioder
(förindustriell vs. industriell tid, 1865-)
• Församlingstyp (stad, jordbruk, industri)

Stort dataset (N = 35109)
Data på individnivå över livstid
 levnadsbanor kan rekonstrueras
DDB:s digitalisering underlättar
urval och statistiska beräkningar
Ett mindre urval personer följs med start från 15 till
33 års ålder (N=8874)

2. Vilka metoder?
Händelser längs levnadsbanan: ett sätt att analysera & förstå människors livsvillkor (förr & nu)

Fem ”första” händelserna…
1. Yrke (arbetsmarknad)
2. Vigsel (partnermarknad)
3. Barn (familjebildning)

… och två livsförloppsmetoder
a) Överlevnadsanalys
- Arbete (yrkesnotering)
 Större dataset (N = 35109)

4. Flyttning (från församling)
5. Död (hälsa)
 Möjligheter i livet
 Social inkludering i samhället
Händelsernas frekvens (om?)
”timing” (när?) & även ordning

 Livskvalitet

b) Sekvensanalys
- Alla fem händelser (15-33 år) med fokus
på arbete
 Mindre dataset (N = 8874)

Relativ fördelning efter funktionsnedsättning och kön av förekomsten av yrke, vigsel och barn bland
personer som kan följas från 15 till och med 33 års ålder.
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Överlevnadsanalys (Cox regression)
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Tid till händelse

Händelse eller obs. slut

En typ av händelse i taget:
• Död
• Giftemål
• Barn
• Arbete

Sekvensanalys

Bygger på individens ”state” i varje tidsperiod
• Lifecourse perspektiv
• Flera variabler påverkar ”state”
• I första hand deskriptiv metod
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Kajsas händelser längs levnadsbanan
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Exempel på sekvenser: Kajsas och andras

3. Vilka resultat?

Kajsa

Funktionsnedsättningar påverkade levnadsbanan
Mindre dataset (N = 8874)
Metod: Sekvensanalys

Funktionsnedsättningar med-förde färre
och ”försenade” jobb och giftermål
… mindre migration
… mera död

Funktionsnedsättningar påverkade levnadsbanan i unga år
Mindre dataset (N = 8874)

Ogift m barn (10, 11)
Främst funk-nedsatta
kvinnor (18%)

Inga händelser
(0): Funknedsatta
dominerar

Händelser: Jobb, vigsel & barn (från 15 till
33 års ålder)

0 = No occupation/No marriage/No child
1 = Occupation/No marriage/No child
10 = No occupation/No marriage/Child
11 = Occupation/No marriage/Child
100 = No occupation/Marriage/No child
101 = Occupation/Marriage /No child
110 = No occupation/Marriage/Child
111 = Occupation/Marriage/Child
Pearson´s Chi-squared test P-value=2.2e-16

Överlevnadsanalys för arbete

Hazard ratio

Beräknade ”risker” att få ett jobb i jämförelse med individer utan
funktionshinder utefter funktionsnedsättning och kön. Beräknat med Cox
proportional hazard modeller.

Vigselchanser efter typ av funktionsnedsättning och
kön, Sundsvallsregionen, 1835-92
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Dödsrisker efter typ av funktionsnedsättning och kön,
Sundsvallsregionen, 1835-92
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Funktionsnedsättningar i unga år innebar...
… begränsade jobbmöjligheter
… minskade överlevnadsutsikter

… om hur funktionsnedsättningar
påverkade människors liv
i 1800-talets Sverige
(jobb, vigsel, familj & död)

… försämrade giftermålschanser

MEN inte för alla och inte jämt!

Olika funktionsnedsättningar & kön  olika möjligheter
Funktionsnedsättning OCH omgivningen inkl. attityder
Individens karaktäristik + tid & miljö formar levnadsbanan
Tidsbundna förväntningar kopplade till ett ’normalt’ liv vs. avvikelse

4. Varför…
…dessa resultat?

’Kvantitativ bild’ av händelser längs levnadsbanan
+ stort antal individer & händelser  mönster, nyanser, jämförelser
- något ’dyster’ bild kanske men inte enbart (jfr Kajsa)
 Överraskande resultat? Varför/varför inte
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DISLIFE Liveable disabilities: Life courses and opportunity
structures across time

erling.lundevaller@umu.se

Four research themes:
1. Health & well-being
2. Education & work
3. Partner relationship & family
4. Leisure opportunities

This project has received funding from the European Research Council
(ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation
programme (Grant Agreement No. 647125, ERC Consolidator Grant)
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Lotta Vikström, Professor i historia
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Erling Häggström Lundevaller, filosofie doktor i statistik
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nu eller senare!
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Typ av funktionsnedsättning baserat på prästernas ‘lytesnoteringar’ i Sundsvallsregionen: relativ fördelning efter kön.
Större dataset
Män (N=301)
Kvinnor (N=203)

40

35

Percentage within gender

30

25

20

Men
Women

15

10

5

0

Blind

Deaf mute

Crippled

Idiot

Type of disability

Insane

Multiple disabled

Death causes by disability

3. What findings?

Relative distribution of frequent death causes by disease groups and disability among individuals who died during
observation (modified categorization of ICD-10 codes)
Disease categories
Infectious diseases
Respiratory diseases
External death causes
Other diseases
Unknown/unspecified
Total % (N)

Disabled
(%)
17.2
8.1
7.1
17.2
50.5
100 (99)

Non-disabled
(%)
26.4
7.9
10.0
17.2
38.5
100 (2,603)

Total
(N)
705
214
266
465
1,052
100 (2,702)

Big dataset
(N=35,109)
Under-registration of death
causes
Disability implied less exposure
to infectious diseases and death
by external causes.

 Lock-in mechanisms

HUSFÖRHÖREN
Undersöker:
• Kristendomskunskaper
• Läsförmåga
• Folkräkning
• Noterar eventuella avvikelser tex “lyten”

