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Abstract 

Syftet med denna uppsats är att med hjälp av närläsning, analysera Växjö fattigstyrelses 

protokoll och föredragningslistor med rapporter. Ambitionen har varit att försöka urskilja 

vilka individer som var i kontakt med fattigvårdsstyrelsen och vilka ärenden de hade. Vidare 

också om vem som sågs som rätt respektive orätt fattig och vad för värderingar som kunde 

skönjas i materialet. Likaså om vilka makt- och kontrollfunktioner som utövades av 

Fattigvårdsstyrelsen och de som var knutna till den. Det vill säga hur makten kom att 

manifisteras. Ambitionen har också varit att pröva min hypotes om att gifta och ogifta kvinnor 

och deras barn behandlades olika och där de sistnämndas vandel påverkar deras möjligheter 

till ersättning negativt.  

          Materialet analyserades utifrån ett barn-, familje och maktperspektiv i ljuset av Michel 

Foucaults teori om normalitet och avvikelse.  

          Källmaterialet har bestått av rapporter, föredragningslistor och framförallt protokoll 

från Växjö Fattigvårdsstyrelse för åren 1857, 1876 och 1919.  

          Denna undersökning visar bland annat att familjernas vandel påverkade utfallet av 

ansökningarna till Fattigvårdsstyrelsen. Exempelvis behandlades ogifta kvinnor och deras 

barn sämre än gifta kvinnor och änkor. Vidare visar resultaten att de klienter som var i kontakt 

med fattigvården fick redovisa allt vad de ägde och tjänade och de fick endast ersättning för 

existentiella behov i form av pengar till mat, kläder, konfirmationskläder, skodon, bränsle och 

i enskilda fall även till begravningskostnader. De klienter som var i kontakt med 

Fattigvårdsstyrelsen var främst ensamma familjeförsörjare som av olika skäl hade svårigheter 

med att försörja sina familjer, fosterföräldrar som begärde högre fosterlega eller klienter vars 

omgivning skickat in skrivelser om barn de misstänkte for illa. 

 

Nyckelord: Ogifta [unmarried], gifta [married], oäkta barn [bastards], fosterbarn [foster 
children], vandel [repute], fattigvård [poorhouse], normalitet [normality], avvikande 
[abnormal], värderingar [values] 
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1. Inledning 
I alla tider har vi människor funnet det för självklart att de värderingar som våra samhällen 

vilar på om vad som är normalt respektive avvikande alltid varit detsamma i motsats till synen 

att de är föränderliga och en kulturell konstruktion. Men om vi någon gång är i diskussion 

med personer som vi träffar märker vi ibland att deras övertygelser om vad som är rätt och 

orätt krockar med våra egna föreställningar. Jag har själv stött på ett synsätt som värderar 

gifta personers vandel bättre än ogiftas. Än idag kan jag möta nedlåtande kommentarer över 

kvinnor som lever ensamma med sina barn och klarar av att sköta både hem och barn i positiv 

bemärkelse, men ändå så är de inte lika värda som de som är gifta. Det har fått mig att vilja 

titta närmre på hur det förhöll sig här i Sverige i mitten av 1800-talet och fram till 1919 för att 

försöka skönja om synen på vem som var rätt respektive orätt fattig utifrån ett barn- 

respektive familjeperspektiv för att se vilka värderingar som kan skönjas. Efter att tidigare 

arbetat med att försöka belysa hur mindre bemedlade hade det i Fattigsverige har jag varit 

nyfiken på att titta i Växjö Fattigvårdsstyrelses protokoll och därför föll valet på att i just det 

källmaterialet studera närmre hur barn och deras familjer behandlades mot bakgrund av den 

rådande kulturella kontexten. 

                Jag hoppas också att denna studie kan komma att stimulera till debatt om vårt nära 

förflutna men också till gagn till historieundervisningen så att barn och ungdomar kan 

utveckla sitt historiemedvetande för att kunna länka samman dåtid och nutid och kanske en 

brygga till framtiden i form av att dra paralleller mellan då och nu, för att kunna påvisa en 

utveckling som kan förklara varför vårt samhälle ser ut som det gör. Därför är det extra 

intressant att ta del av Fattigvårdsstyrelsens protokoll för att kunna se hur barn och deras 

familjer hade det ställt, samt på vilket sätt deras liv tett sig även om de inte själva kommer till 

tals då deras föräldrar, fosterföräldrar eller andra vuxna på olika vis för deras talan.  

 

1.1 Disposition 
Uppsatsen börjar med en inledning, där det redogörs för valet att skriva om fattigvården ur ett 

barn- och familjeperspektiv. Därefter presenteras föreliggande uppsatsens syfte och tidigare 

forskning och bakgrund. Jag har sammanfört tidigare forskning och bakgrund för att det ska 

vara lättare att följa en röd tråd för läsaren. På så sätt undgår läsaren att hoppa från 

forskningsläge till bakgrund för att kontrollera vad och när som vem har sagt vad. Därefter 
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diskuterar och preciserar jag mina frågeställningar som ligger till grund för studien. Som en 

följd av det upplägget kommer de preciserade frågeställningarna först på sidan 26. Kapitel två 

behandlar valet av teorianvändning och även de begrepp som används i uppsatsen, varefter 

jag diskuterar valet av material och redogör för vilka tids- och rumsavgränsningar jag valt att 

göra inom ramen för studien. Utöver undersökningsdelen i kapitel tre redogörs det också för 

mina egna reflektioner på materialet för att senare sammanställa i fjärde kapitlet vilket följs av 

en sammanfattning med en sammanfattande analys i vilken mina frågeställningar besvaras. I 

bilaga 1 har jag nedtecknat ordförklaringar för att underlätta för läsaren då mindre kända 

uttryck används. 

 

1.2. Syfte  
Uppsatsens övergripande syfte är att belysa vilka värderingar som kan urskiljas över vad som 

ansågs vara normalt respektive onormalt i Växjö Fattigvårdsstyrelses protokoll, rapporter och 

dylikt om fosterfamiljer och familjer. Vidare också att ge en beskrivning över vilka klienter 

som på olika sätt är i kontakt med Fattigvårdsstyrelsen och hur Fattigvårdsstyrelsens makt 

manifesteras. 

          Ovan nämnda syften görs i ljuset av ett familjeperspektiv.  

 

1.3. Forskningsläge 
I detta avsnitt kommer en rad olika områden att beröras som alla har det gemensamt att de har 

att göra med synen på familjer, barn och barndom.  Intentionen är här att belysa och ge en 

bred och allmän bild av hur familjers och barns situation har sett ut vid tiden för de handlingar 

som är i fokus i analysdelen. Med andra ord påvisas också forskning om de värderingar som 

fanns vid den aktuella tidpunkten och därför också vad som sågs som normalt och avvikande 

och är därför av vikt för uppsatsens analys.  

 

1.3.1 Understödstagare och bakomliggande orsaker till deras fattigdom 

Christina Gerger har i sin avhandling Där nöden var som störst gjort longitudinella 

individstudier av fattiga boende i Locknevi socken i norra Kalmar län åren 1835 till 1915.1 

Hon har försökt utröna vilka de bakomliggande orsakerna var till varför individerna som fick 

                                                 
1 Christina Gerger. 1992. Där nöden var som störst. En studie av fattigdom och fattigvård i en småländsk 
landsbygdssocken åren 1815 – 1935. 
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understöd blivit fattiga. Som utgångspunkt för studien har hon använt variabler som 

”demografiska”, ”geografiska”, ”ekonomiska” men också ”sociala”.2 

Hennes resultat visade för det första att många av de personer som behövde 

understöd inte fick det, eftersom socknens ekonomiska situation styrde hur välvilliga socknen 

var med understöd till fattiga och därför kom de individerna inte med i hennes undersökning. 

Däremot visade materialet att det fanns tre kategorier av personer som fick understöd. Det var 

äldre personer som inte var arbetsföra, sjuka och handikappade samt personer som var 

beroende av att de dels kunde arbeta hemmavid och de var också beroende av vad ”jord, skog 

och fiskevatten kunde ge.”3 Gergers longitudinella studie visade också att när en person eller 

familj väl fått understöd, var det sällan av tillfällig natur. Barnen i familjerna följde sina 

föräldrars yrkesval och boendeval eftersom torparbarn tenderade att själva bli torpare i vuxen 

ålder.4 Fattigdom genererade fattigdom eftersom den sociala mobiliteten var låg. Ett annat 

intressant resultat var att av de fattiga kvinnorna som fått understöd var större delen födda 

utanför socknen Locknevi men bland männen var det däremot framförallt torpare från 

området. Av de personer som fått understöd var det få som flyttade från Locknevi.5 Materialet 

visade också förekomsten av att fattiga äldre personer försörjde sina vuxna barn då barnen 

kunde ha något handikapp eller inte var gifta och därför hade svårt för att försörja sig.6 

Elisabeth Engberg har precis som Gerger i sin avhandling I fattiga 

omständigheter. Fattigvårdens former och understödstagare i Skellefteå socken under 1800-

talet undersökt vilka individer det var som erhållit ersättning från fattigvården. Hennes 

undersökning visade att ogifta kvinnor i motsats till ogifta män lättare fick understöd. 

 

1.3.2 Arbetsförhindrade 

Hur behandlades de kvinnor och män som var förhindrade att arbeta? I Sjukvårdens 

underklass redogör Anders Berge för hur personer som var förhindrade att arbeta behandlades 

av samhället de första årtiondena på 1900-talet. Sjuka, sinnesjuka, invalidiserade och av till 

åren komna personer utgjorde en stor del av understödstagarna i fattigvården vid de åren.7 

Berge påpekar att en stor andel av understödstagarna påverkades negativt av sin svåra 

livssituation så pass att många av dem utvecklade mental ohälsa. Berge fokuserar på den 

                                                 
2  
3 Gerger. 1992, s. 192. 
4 Gerger. 1992, s. 149 – 150. 
5 Gerger. 1992, s. 133 
6 Gerger. 1992, s. 115. 
7 Anders Berge. Sjukvårdens underklass. 2007, s. 14 och 15. 
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slutna sjukvården som kommunerna riktade mot fattigvårdens understödstagare som var i 

behov av sjukvård. Resultatet visade att vården inte bedrevs på lika villkor för Sveriges 

befolkning. De som var mindre bemedlade fick vistas i en ”allmän sal” och de övriga som var 

mer bemedlade kunde betala för ett enskilt rum istället.8 Berge fann dessutom att det går att 

dela in sjukvården i en kommunal del och en privat del eftersom den var indelad efter hur 

mycket patienterna kunde betala. Den sjukvård som kommunerna kunde erbjuda var 

sammankopplat med fattigvården och de privata sjukhusen kopplades ihop med de mer 

köpstarka patienterna. Dock menar Berge att det inte går att helt generalisera i hela Sverige 

vid denna tid då patienterna fick hjälp i den hemkommun de tillhörde och fick därför också 

anpassa sig efter om det fanns kommunala och/eller privata sjukhus och vårdhem. 9 

 

1.3.3 Genuspositioner 

I Birgitta Plymoths avhandling Fostrande försörjning. Fattigvård, filantropi och genus i 

fabriksstaden Norrköping 1872 – 1914 har hon i motsats till Gerger tittat på fattigvården i 

stadsmiljö men även utifrån både ett genus- och ett klassperspektiv. Filantropin som drevs av 

de borgerliga i Norrköping åren 1972 – 1914 står i fokus i hennes studie. Hennes 

undersökning visade att de personer som hade makten att bestämma om vilka personer som 

kunde få understöd också hade makten att påverka genuspositionerna i staden, eftersom 

resultatet visade att det från deras sida dels fanns förväntningar om att kvinnorna i hushållet 

skulle vara moderliga och husliga men när så hushållet var i behov av pengar skulle kvinnorna 

även arbeta för att försörja sina familjer. Plymoth anser att den synen på kvinnan i familjen 

troligtvis beror på att de borgerliga var beroende av att fabriksarbeterskor då fabrikörerna 

hade mycket makt att påverka i staden. Betoningen på husmorsidealet och deras intresse i att 

kvinnor skulle vara moderliga tror Plymoth har sin förklaring i att fabrikörerna och de 

borgerliga tänkte långsiktigt: ”[…] ett sätt att värna om stadens utveckling och ordning.” 10 

Det vill säga att kvinnorna hade en dubbelroll. När det gäller männen däremot var det även 

här en tydlig genuskodning då de män som stod utan kvinna i hushållet och var i behov av 

understöd hamnade på en fattigarbetsinrättning. Att det var så tror Plymoth har sin förklaring i 

att hushållsarbetet troligtvis betraktades som ett kvinnligt område.11 I det material hon 

undersökt har hon också funnit exempel på att mannen oavsett ålder, sågs som arbetsför om 
                                                 
8 Berge. 2007, s. 21. 
9 Berge. 2007, s. 27. 
10 Birgitta Plymoth. Fostrande försörjning. Fattigvård,  filantropi och genus i fabriksstaden Norrköping 1872 – 
1914. 2002, s. 325. 
11 Plymoth. 2002, s. 189. 
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det inte var så att ett sjukdomstillstånd hindrade honom att arbeta. De män som befann sig i 

ett livstillstånd som var en kombination skötsamhet med antingen hög ålder eller sjukdom 

bemöttes bättre än de som inte var det. Med andra ord sträckte sig mäns försörjningsplikt om 

förmåga fanns hos dem att arbeta. Vidare visar hennes undersökning också att det förekom att 

de som beslutade om understöd ibland gick emot den rådande normen eftersom ersättningen 

ibland var mer frikostig än vad normen föreskrev.  

I likhet med Plymoth  så studerar Birgitta Jordansson i sin avhandling Den goda 

människan från Göteborg: genus och fattigvårdspolitik i det borgerliga samhällets framväxt 

fattigvården i en stad, närmare bestämt Göteborg.12 Åren 1847, 1871 och 1917 har hon 

undersökt diskursen i gällande fattigvårdsförordningar och för samma år har hon tittat på hur 

praxis utformades  i fattigvården. Undersökningens resultatet visade i likhet med Plymoths att 

män förväntades att försörja familjen och kvinnor förväntades att ta hand om familjen i fråga 

om hushållssysslor, moderlighet och omsorg. Men resultatet visade inte att kvinnorna skulle 

axla försörjningsansvaret om det behövdes. Dock hade kvinnorna större möjlighet till 

ersättning än män även om de inte hade barn men var gifta eller änkor.13  

 

1.3.4 Oäkta barn 

Under 1800-talet var det vanligt att gårdsägare runtom i Sverige på olika sätt försökte att 

hindra ogifta kvinnor och deras barn att flytta in i nya församlingar. Illegitima barn var 

nämligen ett vanligt inslag både på landsbygden och i städerna vid denna tid och gårdsägarna, 

som var de som hade målsmannaansvar och framförallt stod för fattigvårdsbördan på landet, 

var därför ivriga att hindra dessa kvinnors inflyttning. Men de ogifta kvinnorna som redan var 

bosatta i bygderna stördes också på olika sätt men det brukade upphöra om kvinnorna gifte 

sig.14 I The family story (1999) försöker fyra engelska historiker, däribland Leonore Davidoff 

redogöra för olika undersökningar av familjehistorier som utspelade sig från 1830-talet fram 

till 1960-talet i syfte att kunna påvisa de olika familjestrukturer som fanns i Storbritannien. 

Deras iakttagelser visade att det fanns många olika familjekonstellationer, det vill säga inte en 

enda norm för hur en familj såg ut. Vid denna tid var det nämligen vanligt att barnen i motsats 

till nutid mycket väl kunde växa upp med mostrar, fastrar, mor- och farbröder och mor- och 

                                                 
12 Birgitta Jordansson. Den goda människan från Göteborg: genus och fattigvårdspolitik i det borgerliga 
samhällets framväxt. 1998, s. 12. 
13 Jordansson. 1998, s. 99. 
14 David Gaunt, Familjeliv i Norden, 1996, s. 80. 
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farföräldrar. 15 En viktig notering de också gör, är att historisk forskning kring barn och 

barndom främst riktar sin uppmärksamhet mot pojkar oavsett ålder. Likaså att forskningen 

inte sällan riktar in sig på barn som en homogen grupp vad gäller ålder och tar därför inte 

hänsyn till de olika faser barn har i olika åldrar såsom tonår.16 Det är en iakttagelse som jag 

själv också gjort. 

               Nu ska vi inte tro att alla i socknarna ansåg att det var negativt att vara ogift i 

bondesamhället. De ogifta som var egendomslösa och hade barn i en ålder där det var brukligt 

att barnen kunde hjälpa till med allehanda göromål sågs tvärtom som något positivt eftersom 

försörjningen vid denna tid krävde att många hjälpte till för att sköta allt som krävdes vid 

gårdarna. Rent ekonomiskt sågs det till och med mer positivt än om kvinnorna var unga och 

utan barn eftersom det, dels inte var säkert att de kunde få barn och säkra arvet och 

ålderdomen för föräldrarna, och dels för att om de fick barn så tog det många år innan de 

kunde hjälpa till och de skulle dessutom ha mat och kläder.17 Enligt Davidoff kunde den skam 

som kvinnorna kunde känna förmå dem att för omgivningen påstå att de var nära släktingar 

såsom mostrar till barnen och själva uppfostra barnen. Det fick emellertid konsekvensen att 

många av dessa barn växte upp i tron att modern var deras moster. Vandeln var vid denna tid 

mycket betydelsefull och på detta vis kunde mödrarna bevara deras och deras barns anseende 

i socknarna.18 

 
1.3.5 Barnarbete 

Hur vanligt var det att barnen fick bidra med sin arbetskraft i Sverige under 1800-talet och 

början på 1900-talet? Det var mer vanligt att barnen från tidig ålder fick hjälpa till än att de 

inte på något vis var sina föräldrar och släktingar behjälpliga. Detta har nämligen ingått som 

en del av deras primära socialisation för att de skulle lära sig inför vuxenlivet för att själva bli 

bönder och kunna skydda sina föräldrars ålderdom eftersom det skyddsnät som finns nu i 

form av pensionssystem fanns inte då utan de äldre föll fattigvårdssamhället till last om de 

inte hade släktingar som försörjde dem. Det vill säga att det motsatta förhållandet rådde 

istället. Men det var framförallt för att barnen själva skulle kunna ta ansvar och bli bönder.19 

                                                 
15 Leonore Davidoff, Family story, 1999, s. 192.  Valet av att även ta in engelsk forskning i min 
forskningsöversikt beror på att situationen i Storbrittanien under 1800-talet hade stora likheter med de svenska 
och den engelska forskningen kompletterar därmed mitt övriga forskningsunderlag. 
16 Davidoff, 1999, s. 23. 
17 Gaunt, 1996, s. 80-83. 
18 Davidoff, 1999, s. 94. 
19 Lars Olsson, Då barn var lönsamma. 1980, s. 159. 
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Dessvärre hade de barn som hamnade i industrinäringen ingen nytta av att använda det de fick 

lära sig där, eftersom yrkesskickligheten så småningom utbyts till en mer stillastående 

inlärning, enligt Barbro Holmdahl (2000) i Tusen år i det svenska barnets historia.20 Hon har 

tittat närmre på tidigare forskning om barns villkor och kompletterat det ur ett socialhistoriskt 

perspektiv med en omfattande arkivforskning.21 Barbro Holmdahl påpekar också att det var 

förmånliga ur ett ekonomiskt perspektiv om barnen inte föddes alltför tätt så att de alla kunde 

få arbetssysslor av skiftande slag.22 

            David Gaunt menar också i linje med Barbro Holmdahl att det i motsats till annan 

forskning bör bortses från teorier som säger att det var lönsamt att skaffa barn för att de i sig 

skulle bidra till ett rikare liv. Han menar istället att ekonomin skulle bli negativt påverkad så 

att barnen var tvungna att vara sysselsatta i- och utanför hushållet. Han menar också att 

barnen på ett positivt sätt inte bidrog till plus i hushållkassorna förrän de var i 18 – 19 

årsåldern.23   

           Gaunt visar också på att arbetet i familjerna inte var så könbundet men att sysslorna 

ändå var så beroende av varandra så när någon part dog var arbetsbördan ofta för stor att axla 

för den som var kvar. För att överhuvudtaget kunna klara av den extra bördan var det vanligt 

att de äldsta barnen i hushållet tog över den dödes arbetsuppgifter. Om barnen i familjerna 

inte var i åldern för att kunna ta ett sådant ansvar var alternativet för änklingen/änkan att 

istället gifta om sig eller betala för arbetskraften i form av pigor eller drängar.24 Gaunt har 

tolkat källmaterial från flera olika håll i Norden och hans Familjeliv i Norden anses dessutom 

vara ett standardverk. Genomgående behandlar han i sin studie de olika vardagsförhållanden 

som familjer från alltifrån vikingatid till nutid har präglats av. 

              I vilken ålder kom barnen vanligast att hjälpa till? Forskning visar att det var 

vanligast att barnen i en ålder av sju år behövdes i sina familjer för att på något sätt bidra till 

försörjningen. Uppgifterna var ingalunda homogena utan de var beroende av dels personlighet 

hos barnet och vilka arbetsuppgifter som fanns att tillgå.25 

               Ofta kom barnens arbete i konflikt med kraven på ordnad skolgång.26 Det var inte 

bara hemma som barnen arbetade utan det var nämligen brist på vuxenarbetskraft i vissa 

regioner vid denna tid och det var ett vanligt inslag att barn arbetade på andra håll än egna 
                                                 
20 Barbro Holmdahl, Tusen år i det svenska barnets historia, 2000, s. 78.  
21 Holmdahl, 2000, s. 11. 
22 Gaunt, 1996, s. 108. 
23 Gaunt, 1996, s. 113. 
24 Gaunt, 1996, s. 176. 
25 Colin Heywood, Barndomshistoria, 2005, s. 184. 
26 Klingberg, 1971, s. 44. 
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gården och hemmet.27 Sjöberg påpekar att barnen visserligen fick ersättning men att denna var 

hälften så stor i jämförelse med vad vuxna män fick (mindre skillnad jämfört med kvinnor). 

Ibland fick barnen också kost, logi och natura istället för pengar för sina insatser. 28 Barnen 

kunde här också socialiseras in i ett annat yrke för framtida bruk som de inte kunde lära sig i 

det egna hemmet.29  

               Det var vid denna tid också vanligt att myndigheterna var positiva till barnarbete 

inom hantverk eller i industrin och därför var sådant arbete ett vanligt inslag i Sverige. En av 

anledningarna till detta förhållningssätt kan vara att de fattiga barnens arbete gjorde det till en 

billigare lösning för fattigvården, då barnen arbetade för sig och sina familjers uppehälle men 

också för att barnen inte kunde uppehålla sig på gatorna med risk att bli vanartiga, vilket i sig 

var ett stort problem enligt stadens borgare. Många barn betecknades nämligen som vanartiga 

av skolan eftersom de ständigt skolkade och kostade lärartid. Dessutom påminde deras tomma 

sitsar deras skolkamrater om friheten som fanns utanför skolan och dess krav på att inordna 

sig regler och tider. Det var sedvanligt med aga i skolan och de barn som skolkade var väl 

medvetna om risken för aga om de kom tillbaks till skolan. Eftersom barnens föräldrar var 

upptagna med att arbeta, sprang barnen ute hela dagarna och blev hungriga. Hunger bidrog 

också för en risk för att barnen tiggde för att få ihop till mat (förbjudet enligt 

fattigförordningen) eller till och med stal mat. Bjurman fann att så många som en fjärdedel av 

barnen sov ute under sommaren och in på hösten.30 Eva-Lis Bjurman har i sin studie Barnen 

på gatan påvisat att ett syfte med att klassificera och skapa bilden av vanartiga barn som 

grupp, var att sedan kunna använda detta som ett politiskt redskap. De borgerliga menade att 

de vanartiga barnen symboliserade bland annat kommande strejker, socialism, ”de proletära 

massorna” och slutligen eventuella framtida upplopp för de borgerliga.31 Det fanns med andra 

ord en rädsla för vad de vanartiga barnen skulle kunna göra i framtiden. För att undvika detta 

kom många av de barn som klassades som vanartiga att spendera många år på anstalt. Trots 

mycket efterforskning har inte Bjurman fått mycket information om hur livet tedde sig på 

anstalterna i Sverige. Dock kom hon fram till att det år 1896 fanns 14 anstalter i Sverige och 

som alla hade det gemensamt att de tog emot barn som klassats som vanartiga. Eftersom 

barnen oftast fick stanna länge på anstalterna, ibland så långt som till 18,5 år ålder, påverkade 

                                                 
27 Mats Sjöberg, Jordbrukets barn: Barns och ungdomars fostran i agrara miljöer, 2004, s. 36-37. 
28 Sjöberg, 2004, s, 36-40. 
29 Sjöberg, 2004, s. 37. 
30 Eva-Lis Bjurman, Barnen på gatan, 1995, s. 38-40, 42-43. 
31 Bjurman, 1995, s. 9–10. 
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det säkerligen familjens ekonomi negativt, då det vid denna tidpunkt var vanligt att barnen 

fann sysselsättning vid fjorton års ålder och på så vis kunde bidra till familjeförsörjningen.32  

               Det förekom också ibland att barnen själva stod för familjeförsörjningen. Det kristna 

budskapet var att arbeta var en dygd och lättja något syndigt. De som hade makten ville också 

att de fattiga från tidiga barnsben skulle sträva efter att lära sig att älska att arbeta så att de 

kunde bli lydiga och i sin tur också ödmjuka och vara undergivna resten av samhället.33 Det 

fanns precis som tidigare nämnts också ett behov av att barnen fick lära sig ett yrke och det 

nödvändiga för att lära sig för livet. Och som Davidoff poängterar så jobbade tre fjärdedelar 

av Storbritanniens population större delen av sin vakna tid endast för att kunna överleva. 

Likaså trodde många människor att det var Guds vilja att de var den situation de var i och att 

det berodde på Gud om deras situation skulle te sig bättre efter döden.34  

               Forskning visar också att förväntningarna på könsarbetsfördelningen var tydlig. 

Barnens mödrar skulle enligt samtidens syn ha huvudansvaret för måltiderna i hemmet, att se 

till att både hem och barnen var hela och rena. Davidoff menar att standarden i hemmet var 

beroende av fruns hälsa och kunskaper. Om en mor var sykunnig kunde hon enligt honom 

själv sy kläder till barnen om möjlighet fanns och undkom på så vis att ta emot kläder från 

välgörenhet. Kläderna var också ett sätt att visa status i samhället. Det var också vanligt att 

kvinnorna åt sist i familjen och det kunde resultera i både missfall och dödfödda barn på 

grund av undernäring. Männen hade i sin tur rollen som familjeförsörjare men också i form av 

att kräva lydnad och respekt från sina barn. Men i verkligheten kom emellertid ofta kvinnor 

att stå för både tryggheten i hemmet samt kraven på att tjäna pengar till hem och brödföda 

ifall männen inte bidrog till försörjningen. På grund av att det var vanligt förekommande med 

alkoholiserade fäder så var också våld ett vanligt inslag i hemmen enligt Davidoff.35 

              Hur kom det sig då att barnarbetet så småningom försvann? Jo, det var en lång 

process där barnarbete till en början kom att ses som något negativt och därför diskuterades 

det om en lagstiftning till barnens skydd. Men då gällde diskussionen främst de barn som 

arbetade med hantverk och i industrierna, eftersom det sågs som skillnad att arbeta hemifrån 

och vara avlönad. Detta förhållningssätt berodde både på att jordbruksarbetet var 

familjebaserat och att det allmänt ansågs vara hälsosamt med sådant arbete trots att barnen 

                                                 
32 Bjurman, 1995, s. 11, 107 och 109. 
33 Anne Banér, Barndomens historia i konsten ut Barn i slott och koja, 1986, s. 34. 
34 Davidoff, 1999, s. 108-109.  
35 Davidoff, 1999, s. 119, 120, 150 och 153. Davidoff kom också fram till att om kvinnan ensam fick ha hand om 
familjens budget var hemlivet samt komforten i familjen högre än om männen som betraktades vara 
”bredwinner” ensamt hade hand om hushållsekonomin. 
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arbetade långa dagar. Det kan också ha varit samhällsekonomiskt värdefullt så att staten av 

den anledningen inte kom att vilja reglera lagstiftningen.36 Förbud mot barnarbete inom 

industrin kom 1881. Sjöberg påvisar i ett citat i sin artikel som härrör från en riksdagsdebatt, 

där argumentationen var sådan att jordbruksekonomerna Juhlin Dannfelt och Sjöström inför 

1915 års eventuella lagstiftning (mot barnarbete inom jordbruket) antyder varför just barn bör 

användas som arbetskraft och visar tydligt hur samtidens syn på barnarbete kunde vara: 

 
”[…] i all synnerhet rotsaksgallringen, äro nog av naturen just hänvisade till 
 minderårigas krafter. Barnhanden arbetar flitigast och barnafoten trampar lättast  
i de ömtåliga rotfruktsraderna”.37 
 

Som det tidigare redovisats för, så avbröts skolgången ofta för att det var nödvändigt för 

barnen att arbeta på jordbruken. Sjöberg menar det var först när lärarkåren och 

skolinspektörerna på uppdrag av de offentliga myndigheterna kartlade barnens frånvaro, som 

barns jordbruksarbete så småningom blev uppmärksammat.38 Skolan gjorde det också svårare 

för mödrarna när skolan uppmärksammade hur barnen var klädda och uppfostrade hemifrån 

och men det var i sin tur positivt för barnen. Emellertid var det negativt för familjens ekonomi 

att barnens inkomster och insatser i hemmen uteblev.39 

                Lagstiftningen mot barnarbete var en sen företeelse och den kom så sent som 1948 

(arbetarskyddslagstiftningen) och i förhållande till resten av Norden skedde det sent.40 Det var 

inte bara lagstiftningen mot barnarbete som bidrog till att barnarbetet minskade.                 

Mekaniseringen av jordbruket, det vill säga traktorns genomslag, fick även det nämligen till 

följd att barnarbetet successivt kom att bli mindre, men det var också en följd av att mindre 

jordbruk kom att läggas samman med de större och det i sin tur fick till följd att behovet av 

mekanisering var stort.41  

               Enligt Lars Olssons studier av barnarbete kunde barnen vara så unga som sju år när 

de började arbeta med hantverksarbete eller arbete vid industrier.42 Dock var 

genomsnittsåldern 10 år. Göte Klingberg ger några sådana exempel på pojkar i åtta- till 

tioårsåldern, där barnen arbetade i tobaksspinnerier och gjuteri. Han ger också ett exempel där 

en pojke jobbade med det ytterst farliga arbetet som rännvakt (med timmer i dammar).43 

                                                 
36 Sjöberg, 2004, s. 42 f. 
37 Sjöberg, 2004, s. 37. 
38 Sjöberg, 2004, s. 33 och 22. 
39 Davidoff, 1999, s. 123. 
40 Sjöberg, 2004, s. 42. I Danmark reglerades det agrara barnarbetet 1921 och i Norge på 1930-talet. 
41 Sjöberg, 2004, s. 50-51. 
42 Olsson, 1980, s. 82. 
43 Klingberg, 1971, s. 47. 
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Olsson, som i sin avhandling undersökt förekomsten av barnarbete med cigarr-, tändssticks- 

och glastillverkning fann att barnen inte nödvändigtvis började arbeta tidigt för att bli 

yrkesskickliga. Istället var anledningen att de var en betydligt billigare arbetskraft än vuxna 

då de erhöll en tredjedel i lön mot vad en vuxen fick för samma prestation.44 Enligt Heywood 

följde arbetsfördelningen även här oftast en könstraditionell uppdelning precis som i resten av 

Europa. Dock förekom det på sina håll, enligt honom också att flickor arbetade i gruvor under 

jorden som att pojkar arbetade sida vid sida för att spola siden i England. Barnens arbete hade 

också karaktären av mer underordnade jobb då de ofta assisterade de vuxna.45 

             Forskningen har också uppmärksammat att det förekom misshandel av barnen när de 

var på sina arbetsplatser. Och när det så skedde undvek barnen att nämna det för sina föräldrar 

eftersom de visste att familjen behövde pengarna för att överleva. Det motsatta förhållandet 

kunde också råda på arbetsplatserna. Hade barnen tur kunde de i stället hamna hos en 

arbetsgivare som kom att fungera som ett pappa-substitut och ibland var det så väl att de till 

och med fick lära sig läsa och skriva. I vissa fall betraktades och behandlades barnen till och 

med som om de var arbetsgivarnas egna barn.46 

              Barnens arbetstid sträckte sig ofta från tidig morgon till sen kväll. Inte förrän så sent 

som i mitten av 1800-talet kom förordningar som förbjöd barn att arbeta inom fabriker och 

hantverksstäder om de var yngre än 12 år. Enligt Holmdahl kom inte arbetstiden i företag att 

begränsas förrän 1881, då med undantag av sågverken. Och arbetstiden för barn mellan 14-18 

begränsades därmed till 6 timmar respektive 10 timmar för de äldre barnen mellan 14-18 år.47 

             Göte Klingberg har i Så levde barnen förr. Dokument om allvar och lek. (1971) sökt 

skildra barn i gångna Sverige genom att påvisa de mindre bemedlade barnens situation då han 

vill mena att om barnens historia ska skildras så måste historieskrivningen stanna länge vid de 

fattiga klasserna. 48 Därför försöker han att berätta om ”trångboddhet, tiggeri, barnarbete, brist 

på tid och material för lek” men en genomläsning av hans bok visar att han begränsar sig inte 

bara till det utan tar också upp andra kulturellt viktiga skeenden för samtliga barn i alla 

klasser.49 Hans skildringar härrör från tiden mellan 1600- och 1900-talets början.50 

 

 
                                                 
44 Olsson, 1980, s. 88-89. 
45 Heywood, 2005, s. 193-194. 
46 Davidoff, 1999, s. 147-148. 
47 Holmdahl, 2000, s. 79. 
48 Klingberg, 1971, s. 7. 
49 Klingberg, 1971, s. 7. 
50 Klingberg, 1971, s. 7. 
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1.3.6 Fosterhem 

Från mitten av 1800-talet var det många av de barn som av olika anledningar antingen 

lämnats eller omhändertagits av institutionerna som fick vara med om att auktioneras bort i 

syfte att få omvårdnad och få någonstans att bo. Det förekom också att barn utackorderades av 

fattigvården eller av enskilda mödrar i privata arrangemang utan auktionering. Emellertid 

försökte fattigvården på många olika sätt tvinga föräldrarna att ta hand om sina barn, 

däribland genom annonsering i tidningen där det kunde nämnas hur icke skötsam föräldern 

var eller genom hot eller till och med fängelse.51 Det var inte självklart att barnhem bara fanns 

i de större städerna eller fosterhemsplacering på landet vilket är en vanlig koppling. Det 

förekom också fosterhem i städerna likväl som institutioner för barn på landsbygden.52 

Johanna Sköld påpekar i sin avhandling Fosterbarnsindustri eller människokärlek – Barn, 

familjer och utackorderingsbyrån i Stockholm 1890-1925 att det troligtvis var sällan som de 

personer som ville tillfredsställa känslomässiga motiv och dessutom hade råd att skaffa barn 

av den anledningen fick ta emot fosterbarn. Detta förklarar Sköld med att den rådande 

föreställningen hos ansvariga var att de trodde att barnen skulle utnyttjas som arbetskraft så 

till den grad att de kom att bli jämställda med tjänstefolket.53 Med andra ord fanns det ett 

medvetande om hur barns arbetskraft utnyttjades ändå. Det var vanligast att barnen hamnade 

hos gifta par, änkor eller ogifta kvinnor där några sedan tidigare hade egna småbarn. Hushåll 

utan minderåriga barn kunde av ekonomiska skäl vara i behov av fosterbarn eftersom barnen 

kom att fylla en ekonomisk funktion. I Skölds studie fann hon att det i Stockholm var 

vanligast att fosterfamiljerna vände sig till byrån för att ansöka om att vårda ett barn de redan 

kände - i annat fall fick de oftast inte något fosterbarn. Vänskap, framförallt mellan kvinnor, 

kunde vara ett skäl till att bli fosterförälder då kvinnor med vänners hjälp kunde påverka vem 

som tog hand om deras barn.54 Ett annat skäl kunde också vara att barnlösa par som mist sina 

biologiska barn sökte kompensation för dem (som tidigare nämnts var barnadödligheten 

betydligt högre vid denna tid än nu). En annan anledning kunde vara att kompensera de egna 

barnens frånvaro då fosterföräldrarna var äldre och behövde någon som hjälpte dem sköta 

hushållet samt underhålla dem.55 

                                                 
51 Holmdahl, 2000, s. 43. 
52 Söderlind, 1999, s. 109. Från och med 1983 kallas fosterhem för familjehem istället på grund av den dåliga 
konotatjk  begreppet kan ge. 
53 Johanna Sköld, Fosterbarnsindustri eller människokärlek – Barn, familjer och utackorderingsbyrån i 
Stockholm 1890-1925, 2006, s. 281. 
54 Sköld, 2006, s. 342. 
55 Sköld, 2006, s. 265, 332 och 336. 
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Det var också vanligt på många håll i landet att det var den person som erbjöd sig ta emot 

barnet mot lägst ersättning, dvs. fosterlega, som sedan fick ta sig an barnet. Storleken på 

ersättningen hörde samman med barnets ålder, kön och eventuella tänkta arbetsinsats. 

Fosterhem som tog emot äldre barn mottog mindre betalt eftersom att de barnen krävde 

mindre omsorg än vad yngre barn gjorde. Då flickor förväntades kunna utföra olika 

hushållssysslor var efterfrågan större på dem än för pojkar som förväntades kunna bidra med 

sin arbetskraft och därför fick familjerna mer ersättning för pojkar.56 De högsta ersättningarna 

fanns bland funktionshindrade, sjuka eller sängvätande barn och det var inte bara för att dessa 

barn var omvårdnadskrävande som ersättningen var hög utan det var också svårt att få barnen 

utplacerade för det fanns en rädsla för smittsamma sjukdomar. Då kunde de barnen istället 

efterfrågas av fosterföräldrar som ville tjäna pengar på fosterbarnsvården vilka specifikt 

kunde anhålla om sådan vårdnad då de samtidigt uttryckte sina ekonomiska motiv och 

önskade hög fosterlega.57 Emellertid var ersättningen på sina håll ibland så låg att det skulle 

gå att jämföra med ideell verksamhet. I sådana fall kan anledningen till att vårda ett barn vara 

av religiös eller ideologisk grund.58 Likafullt finner Sköld som jämfört fosterlegan med piglön 

(då det oftast var kvinnorna som tog hand om barnen) att det var bristvara på pengar eftersom 

pigornas lön oftast bestod av kost och logi och endast 40 % i kontanter. Likaså arbetade 

kvinnor ofta oavlönat i sina mäns eller föräldrars hushåll och fosterlega kan därför ha varit ett 

värdefullt tillskott till hushållskassorna enligt tidigare forskning. Vidare fann Sköld att 

utackorderingsbyrån genom högre fosterlega uppmuntrade fosterföräldrarna till att ta hand om 

fosterbarnen över längre perioder.59 Flickor skickades inte lika ofta från egna föräldrarna då 

de behövdes i det egna hemmet. Dock påpekar Söderlind att en anledning också kan ha varit 

att föräldrarna visste på förekomsten av sexuella övergrepp, vilka tidigare också skett i 

fosterfamiljer. Och det kan ha varit anledningen till att flickor i de fall de inte kunde stanna 

kvar i föräldrahemmet hamnade på barnhem eller uppfostringsanstalt för flickor.60 Det 

förekom också att många barn svalt ihjäl när de placerats hos någon sjuk, blind, döv eller 

orkeslös äldre kvinna vars brist på krafter till slut misskött barnen på grund utav okunnighet 

och/eller brist på mat. Ofta täckte inte deras understöd heller inköp av mjölk till de mindre 

                                                 
56 Sköld, 2006, s. 301, Heywood, 2005, s. 268. 
57 Sköld, 2006, s. 311. 
58 Sköld, 2006, s. 264, enligt Torsten Ingeborg Takebarn. En studie av fosterbarn från Göteborgs Fattigvård 
under våren 1800-1920, 1989. 
59 Sköld, 2006, s. 302. 
60 Söderlind, 1999, s. 109. 
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barnen. Vidare visar Skölds källor att fosterföräldrarna ofta var slarviga med hygienen kring 

exempelvis nappflaskor och det bidrog ibland till att barnen i värsta fall dog.61 

              För vår tid kan det verka som om det inte fanns något skyddsnät för dessa utsatta 

barn då till synes vem som helst kunde ta emot fosterbarn. Fosterbarn som utackorderats av 

barnhem blev till skillnad från barn utackorderade av enskilda mödrar till fosterhem, utsatta 

för olika kontroller för barnets bästa. Många barnhem hade nämligen inspektörer för att kunna 

utföra kontroller i fosterhemmen. 

             Änglamakeri kallas det då föräldrarna, oftast modern, betalade någon annan person en 

engångssumma (ofta en barnmorska) för att ta hand om barnet och som sedan medvetet 

bidrog till barnets död. Det fanns kvinnor som upptog barn för att låta barnen dö av vanvård 

eller svält därför var beteckningen för dessa kvinnor änglamakerskor. Hur det kom sig att 

kvinnorna oftast kom undan med brotten berodde på att många av barnen inte var registrerade 

hos prästen eller fosterbarnsnämnden. Så sent som år 1917 dömdes en Helsingborgskvinna för 

att ha tagit livet av inte mindre än åtta barn. Om denna hemska händelse kan man hitta en stor 

mängd material i arkiven och äldre tidningar för den tiden på Kungliga biblioteket.62 Det 

förekom också att mödrar av olika anledningar själva dödat sina barn. Oftast var dessa 

kvinnor ogifta och desperata. En orsak kan var stor fattigdom men ofta var social skam 

drivkraften.63 

                Birgit Persson, har bedrivit en studie om Allmänna barnhuset i Stockholm. I sin 

undersökning diskuterar hon huruvida denna institution var en ”mönsterinstitution”, för det 

sågs den som av sin samtid. Hon menar att Allmänna barnhuset faktiskt var en 

mönsterinstitution i den mån att den från år 1859 stod för kontroller av fosterhemmen. 

Resultatet av kontrollerna var att många barn snabbt kunde flyttas till nya fosterhem om 

misär, grov misshandel, sexuellt utnyttjande eller uppenbar vanvård ansågs eller misstänktes 

ha skett.64 Likaså fann hon att barnen vid denna tid fick en, med vår tids mått, näringsrik mat 

samt att barnen vid behov fick kompetent läkarvård på barnhemmet och att fosterföräldrarna 

även fick lämna in barnens läkarräkningar. Om någon var intresserad av att bli fosterförälder 

kunde de antingen delge Allmänna barnhuset eller hålla utkik i tidningar där det ibland 

utannonserades om fosterbarn. Vad innebar det att lämna ifrån sig sina barn för föräldrarnas 

del? Jo, genom att lämna sina barn till någon institution så avsade föräldrarna i princip 

                                                 
61 Persson, 1986, s. 61. 
62 Holmdahl, 2000, s. 114-115. 
63 Holmdahl, 2000, s. 117-118. 
64 Persson, 1992, s. 62. 
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målsmannaskapet för barnen.65 Föräldrarna hade emellertid möjligheten att skicka en 

skrivelse, där de försökte påvisa deras förbättrade förhållanden, och på så sätt kanske till och 

med få tillbaks sina barn. Davidoff menar att många föräldrar kom att kämpa in i det sista och 

hellre genomgick ”public failure” än att separeras från sina barn.66 Enligt Ingrid Söderlind var 

det vanligt med besökstider på Allmänna barnhuset. Dessutom fick barnen besöka sina 

anhöriga några gånger per år.67 Söderlinds avhandling Barnhem för flickor, behandlar 

frågorna varför det var vanligare att flickor placerades på barnhem än pojkar samt hur deras 

situation tedde sig på barnhemmet. 

               De barn som vistades som barnhusbarn skulle så snart det gick, lämna barnhuset och 

därefter förses med, enligt företrädare för Allmänna barnhuset, lämpliga fosterföräldrar som 

därefter erhöll fosterlega tills barnet fyllt fjorton år. Och det kan i sin tur, enligt Persson, ses 

som en garanti för att barnet fick leva tack vare att ersättningen betalades ut regelbundet.68 

              Söderlinds resultat visar att betalningen för fosterbarnen var könsbaserad men att 

barnets arbetsförmåga i relation till ålder även räknades in. Hennes resultat visade också att 

flickorna placerades på barnhemmen för att fostras till tjänarinnor eftersom behovet av sådana 

tjänster var stort. Hon menar också att det är möjligt att dessa individer därefter börjat sin 

arbetsbana som just tjänarinnor. En anledning till att flickor undervisades till just tjänarinnor, 

menar Hedenborg har sin förklaring i att de skulle fostras till att bli underordnade i samhället. 

En sådan tjänst innebar en underordnad position i arbetslivet.69 En andra förklaring kunde 

också vara att de genom sin utbildning och senare anställning inte låg samhället och 

framförallt inte fattigvården till last. Ur ett ekonomiskt perspektiv torde en motsvarande 

utbildning, till exempel verkstäder eller jordbruk för pojkar, vara betydligt dyrare menar 

Söderlind.70 Men hur sågs det på barnarbetet inom barnhemmet? När intresset för barnarbete 

väl kom att bli aktuellt och lagstiftningen mot barnarbete stiftades kom barnarbete inom 

barnhem inte att inbegripas eftersom synen på arbete ”i det egna hemmet inte ansågs som 

arbete i motsats till lönearbete”.71 Söderlinds resultat visar också på att flickorna på 

                                                 
65 Söderlind, 1999, s. 58. 
66 Davidoff, 1999, s. 107. 
67 Söderlind, 1999, s. 58. 
68 Persson, 1986, s. 61. 
69 Susanna Hedenborg ur: Colin Heywood, Barndomshistoria, 2005 s. 268 och s. 300. 
70 Söderlind, 1999, s. 307. 
71 Söderlind, 1999, s. 155. 
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barnhemmen i hennes studie, sällan återvände till sina anhöriga vid deras utskrivande och det 

bekräftar tidigare forskning som visar att endast mellan 7-14% återvände.72 

              Flickornas undervisning bestod olika göromål som går att koppla till sysslor som 

förväntas av tjänarinnor såsom i tvättvård, mangling, städning, diskning, lättare matlagning, 

kostnadsberäkningar, lättare bokföring och ibland barnavård enligt de källor som Söderlind 

tittat på. Många av sysslorna var tunga och Söderlind visar i sin avhandling att slöjd var ett 

viktigt inslag på flickornas schema, till och med så viktigt att teoretiska ämnen kom att få ge 

vika eftersom det som de sydde och vävde behövdes till barnen men också för att inbringa 

pengar till verksamheten. Vad som syddes och vävdes var exempelvis barnens egna kläder 

och linnen, gardinkappor och trasmattor med mera. Emellertid fanns förekomsten att särskilt 

begåvade flickor fick läsa vidare, då främst till lärarinnor. Institutionerna var med andra ord i 

behov av barnens arbetskraft eftersom de kunde producera för försäljning och på så vis bidra 

till att barnhemmen kunde existera men också att synliggöra barnhemmen.73 När flickorna 

skrivits ut till olika tjänsteplatser för att verka som tjänarinnor, vanligast i 14-16 årsåldern, 

stod de under tjänstehjonsstadgan som var giltig ända fram till 1926. I den stadgan står det 

bland annat om arbetsgivarens fulla bestämmanderätt över flickornas arbetstid men den kom 

inte att beröras av 1912 års arbetsskyddslagstiftning. Detta fick till resultat att eftersom 

flickorna vistades i ett privat område sågs också problem som uppstod där, såsom privata och 

skulle lösas också privat. Inte förrän med 1944 års hembiträdeslag kom anställningar i 

hemmet att kunna påverkas utifrån.74 

              Hedenborg visar också att det var vanligt förekommande att barn som vistades hos 

fosterföräldrar allteftersom fick betala av ”skulden” genom arbete hos fosterföräldrarna som 

skulle stå för att tillhandahålla kläder och mat till barnen.  Detta arbete reglerades i sin tur av 

legostadgan – vilken även reglerade förhållandet husbonde/anställda. Hedenborg påpekar 

också att denna stadga av år 1833 uttryckligen meddelar att fosterbarn före tjugoett års ålder 

inte fick arbeta hos någon annan än fosterföräldrarna, med undantag om deras arbetskraft inte 

behövdes. Hon menar också att allteftersom inträdet av vårt välfärdssystem i början av 1900-

talet, så minskade också antalet fosterbarn när mödrarna hade möjligheten att ta hjälp av en 

offentlig barnavård.75 

                                                 
72 Söderlind, 1999, s. 249. Undersökningen visade också att det var gruppen högre tjänstemän/akademiker vilka 
kom att anställa flickorna som tjänarinnor, s. 270. 
73 Söderlind, 1999, s. 297. 
74 Söderlind, 1999, s. 61. 
75 Hedenborg, 2005, s. 268-270. 
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Som det tidigare redogjorts för kunde Allmänna barnhusets inspektör ombesörja för att barn 

fick byta bostad om misstanke eller vetskapen fanns om förekomst av stor misskötsel av 

barnen, ofta på grund av stor fattigdom och misär, sexuellt utnyttjande, grovmisshandel eller 

att barnen till och med rymt. För barnen kunde dessa uppbrott vara hett önskade men kunde 

också leda till otrygghet och trauman, då de fäst sig vid till exempel en fostermor som barnet 

sedan fått ta avsked ifrån. Dock var det ändå vanligt förekommande med sådana uppbrott på 

grund av vetskap om att allt inte var som det skulle i hemmen men det motsatta förhållandet 

kunde också råda då fosterföräldrarna inte var nöjda och orsakerna de angett kunde vara att de 

ansett barnen vara oregerliga, sjukliga eller att barnen var sängvätare. Dessvärre kunde de 

barn som blivit lämnade eller inköpta av Allmänna barnhuset i  efterhand inte få veta sin rätta 

identitet. Enligt Persson var barnhusets skydd till endast för intagna barn som var 

institutionerade på barnhus och dessa bestod år 1894 av 3944 barn i relation till övriga 36270 

fosterbarn.76 

               Från och med 1917 ändrades förhållandena för de ogifta mödrarna för då 

förordnades det så att de kvinnorna skulle ha en barnavårdsman som skulle dels tillvarata 

barnets rättigheter och dels ge mödrarna stöd. Ett syfte med förordningen var att barnen skulle 

skyddas mot fostermödrar som misskötte barnen. Denna lagstiftning bidrog också till att barn 

inte kunde köpas in anonymt på Allmänna barnhuset längre och det var i sig positivt för 

barnen som troligtvis velat veta vilket ursprung de hade.77 

                 Som tidigare nämnts ökade antalet barninstitutioner under andra hälften av 1800-

talet. Det var under denna tid, enligt Hedenborg som barnhemsbegreppet kom att börja 

användas. Nu skulle de ”vanartiga barnen” istället komma till skyddshem och de yngre 

brottslingarna till uppfostringsanstalter. De skötsamma barnen, så kallade ”välartade barnen” 

kom istället att tas in på barnhem. Enligt Hedenborg kom flickor att anses som ”värnlösa” och 

placerades därför på barnhem.78 

 

1.3.7 Skollovskolonier 

År 1884 startade lärarinnan Agnes Lagerstedt i Stockholm några av de första kolonierna 

däribland ”Barnens ö” i Stockholm dit så många som cirka 2000 barn sändes till var sommar i 

syfte att få äta upp sig och andas frisk lantluft. Många av de barn som sändes dit på somrarna 

var nämligen sjuka och magra barn. Denna rörelse växte snabbt i omfång och kom att få 

                                                 
 
77 Persson, 1986, s. 61-62. År 1961 upphörde fosterbarnsverksamheten vid Allmänna barnhuset. 
78 Hedenborg, 2005, s. 273. 
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många bidrag från olika välgörenhetsorganisationer.79 Ett andra syfte var att även hålla koll på 

arbetarklassens barn och socialisera dem. En förhoppning var därför att barnen efter 

hemkomsten skulle påverka sina föräldrar till en förändring som den styrande eliten och 

överklassen kunde acceptera. Därför är det naturligt att tro att det fanns någon form av statlig 

kontroll över dessa kolonier för att se över hygien och barnens tillvaro men det praktiserades 

inte förrän på slutet på 1940-talet. I och med det så avtog också donationerna från 

välgörenhetsorganisationerna allteftersom den statliga kontrollen tog över verksamheterna.80  

 

1.3.8 Barnpassning 

Under 1900-talet kom samhällets ansvar för barnen att tillta i Sverige. Då kom 

motsvarigheten till dagens förskola (benämndes tidigare dagis) nämligen barnkrubborna. 

Ordet barnkrubba syftar på Jesusbarnet i krubban. Om vi jämför dagens förskola mot 

barnkrubborna var de sistnämnda, enligt Nordlöf endast en förvaring och skydd av barnen när 

deras föräldrar arbetade och saknade därför helt den pedagogik som finns på dagens förskolor. 

Krubbornas öppettider var oftast mellan sju på morgonen till nio på kvällen och det fanns de 

krubbor som tog emot även spädbarn. Till de ansvariga för barnkrubborna fick barnens 

föräldrar betala 10-25 öre per vecka för att deras barn skulle få skydd samt tre mål mat om 

dagen. Ur ett barnsperspektiv var detta bra då alternativet var att lämna barnen ensamma 

hemma och med lite tillsyn från grannar och bekanta. Nordlöf påpekar att det ofta var så i 

verkligheten att många barn blev inlåsta hemma medan mödrarna arbetade borta för att kunna 

tjäna ihop till det mest nödvändiga.81 

 

Grundtanken bakom barnkrubborna var att kvinnorna skulle bli mer tillgängliga på 

arbetsmarknaden, främst menat arbetarklassens kvinnor. Det fanns många diskussioner 

angående barnpassning och Alva och Gunnar Myrdal menade att det bästa vore om experter 

på barn hade hand om barnens barnuppfostran, vilket tydligt framkommer av Alva Myrdal då 

hon 1932 framförde: 

 
Spädbarnsvården är den arbetsammaste, opersonligaste och tekniskt mest  

fordrade, varför den saken väl lämpar sig att överlämnas till expertis, vilket 

                                                 
79 Holmdahl, 2000, s. 176. 
80 Hollari, Solveig, Holmberg, Jan, 1996, s. 94-95. 
81 Nordlöf, 2000, s. 107. 
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ju även bevisas av att så ofta sker i de hem, där ekonomin tillåter.82 

 

Motargumentet mot barnkrubborna var istället att det var en medfödd förmåga att modern var 

bäst lämpad att ta hand om egna barnet. Colin Heywood påpekar att begreppen barn och 

barndom över tid omdefinierats vid flera tidpunkter i historien samtidigt som han pekar på att 

föreställningar om disciplinering av barn samt att barn också måste vårdas på kärleksfullt sätt 

däremot funnits under alla gångna sekel fram till nu. 

              Emellertid fanns barnkrubborna till en början inte i någon stor omfattning. Det var 

först tre decennier senare som det skedde en utvidgning av antalet daghem och det var ett 

resultat av arbetskraften gjort det aktuellt. Under 1930-talet inrättades det också flera statligt 

finansierade rådgivningsbyråer för barnfamiljer. Verksamheten hade bland annat till syfte att 

ge expertisråd åt personal vid skolor och barnavårdsnämnder.  

 

1.3.9 Barnavårdsmannainstitutionen 

Helena Bergman har i sin avhandling Att fostra fäder: Den svenska 

barnavårdsmannainstitutionen under 1900-talets första hälft. undersökt om barnavårds-

mannainstitutionen upprätthöll rådande lagstiftningar. Ett andra syfte var också hur de 

kommunala barnavårdsmännen eventuellt formade faderskap och manlighet. Barbro Nordlöf 

har däremot i sin studie Barnets rätt och bästa, En studie i barnavårdsmannaverksamheten i 

Stockholm (1997) sökt ge en inblick i arbetet på barnavårdsmannabyrån från dess början 1917 

till dess slut 1973. Hon kom fram till att det fanns stora skillnader mellan de olika 

barnavårdsmännens arbetssätt – vissa prioriterade såsom Nordlöf benämner det ”de juridiska 

uppgifterna”, medan andra istället hängav sig åt att göra hembesök och verkligen försökte 

hjälpa mödrarna med att söka alla möjliga bidrag åt dem, bland annat från olika fonder, 

mödrahjälp (från år 1938) och allmänna barnbidrag (infördes år 1948).83 Med andra ord var 

vissa mycket ambitiösa medan andra var mindre ambitiösa och de förhållningssätten 

påverkade slutligen barnfamiljerna. Likaså fann Nordlöf att de barn som var med i 

undersökningen fick stor hjälp av kontakten med barnavårdsmannen då det i annat fall inte 

varit säkert att barnen vetat vem deras far varit eller varit i en sämre ekonomisk sits och 

kanske till och med hamnat i dåliga fosterfamiljer (barnavårdsmannen hade hand om 

”fosterhemsinspektriserna”).84 

                                                 
82 Hedenborg, 2005, s. 280. 
83 Barbro Nordlöf, Barnets rätt och bästa, En studie i barnavårdsmannaverksamheten i Stockholm, 1997. 
84 Nordlöf, 1997, s. 47, 51, 52, 77. 
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För de barn som var utomäktenskapliga och deras mödrar kom barnavårdsmanna-institutionen 

att spela en viss roll. Som tidigare nämnts skulle barnavårdsmyndigheterna fastställa 

faderskap men också sedan förmå fäderna att antingen erkänna eller tillerkännas det i syfte att 

kunna få dem att betala till mödrarna. Det var nämligen fastställt i 1918 års lag att fäder skulle 

göra det. Och det skulle fäderna göra fram till barnet fyllt 18 år (om inte barnen var 

självförsörjande). Verkligheten visade dock att större delen av fäderna struntade i sina 

utbetalningar direkt till mödrarna. I sådana fall kunde barnavårdsmannen antingen se till att 

bidraget drogs direkt vid avlöning eller hota med döma fäderna att gå till något särskilt 

arbetshus så att de fick arbeta av skulden där. Det fanns till och med den möjligheten för 

kapitalstarka män att i förväg betala en större summa pengar till barnavårdsnämnden som 

mödrarna sedan fick ta del av (månadsvis).85 Ibland kunde det också behövas polisiär hjälp i 

form av att efterspana, besöka männen i hemmet eller i syfte att delge dem om deras 

skyldighet att betala för deras barns omsorg. I några sällsynta fall kunde till och med 

emigrationsförbud tas till ifall misstanke fanns. Om fadern var gift och redan hade familj hade 

den förtur framför det utomäktenskapliga barnet. Underhållsbidragets storlek varierade stort 

och kom att sättas beroende på faderns inkomster och om denna hade familj. Trots regler 

kring faderskapsfastställelser och rätten till underhållsbetalning dröjde det ända till 1969 som 

barn födda inom och utom äktenskap jämställdes vad gäller alla familjerättsliga hänseenden. 

Tidigare kunde endast inomäktenskapliga barn samt trolovandes barn ärva sina fädrar.86   

              Barnavårdsmannen hade även en fostrande roll då denne skulle försöka förmå ogifta 

mödrarna till mer ansvarstagande gentemot barnen. Det upplevdes säkert som kränkande för 

mödrarna att ha en förmyndare bara för att kvinnorna fött barn utan att vara gifta. Emellertid 

var en av anledningarna till de nya barnlagarna att barnen skulle skyddas från eventuella 

fostermödrar och änglamakerskor.87 Enligt Nordlöf hade barnavårdsmannen en väldigt viktig 

uppgift och det var att försöka vända och påverka opinionen som då fanns mot ogifta kvinnor 

och på så vis försöka få bort skamstämpeln som ogifta kvinnor och deras barn annars fick. 

Detta kunde ske genom att tjänstemännen kommenterade om något olämpligt eller oriktigt 

tryckts i pressen samt genom ett arbete där de fick komma med sakliga upplysningar till 

allmänheten.88   

 
                                                 
85 Helena Bergman, Den svenska barnavårdsmannainstitutionen under 1900-talets första hälft ur: 
Familjeangelägenheter, Bergman, Helena, Johansson, Peter, 2002, s. 172, 191. 
86 Bergman, 2002, s. 192, 194. 
87 Persson, 1986, s. 63. 
88 Nordlöf, 1997, s. 76. 
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1.4. Bakgrund 
1.4.1  Fattigvårdsförordningarna 

Vad kan en inblick i de olika fattigvårdsförordningarna ge för information om vad som 

krävdes av landets olika kommuner?  

 

Enligt fattigvårdsförordningen av 1947 och 1854 framgår det tydligt att varje socken var 

skyldiga att försörja individer som av skilda anledningar inte själva kunde försörja sig och 

vilka som var rätta och orätta fattiga: 

 
Varje socken å landet, och varje stad, skall lämna nödtorfig vård och försörjning åt  
sådana dock Medlemmar, som, i anseende till bristande arbetsförmåga samt avsaknad av 
andra medel och lovliga utvägar till sitt uppehälle, icke kunna sig själva försörja; dock må 
flera socknar på landet, vilka tillhöra samma pastorat, förena sig om gemensam fattigvård.89 
 

Det vill säga att de personer som av olika anledningar själva var orsak till att de var fattiga 

såsom att de exempelvis inte ville arbeta eller lade sina pengar på alkohol sågs som orätta 

fattiga och änkor som inte kunde hjälpa att de befann sig i den situation de var i ansågs vara 

rätta fattiga. De personer som var arbetsföra skulle inte belasta fattigvården. Dessutom hade 

varje Fattigvårdsstyrelse skyldighet att hålla en förteckning över alla de individer som av 

olika anledningar fick ersättning men också att Fattigvårdsstyrelsen hade en kontrollfunktion 

som gick ut på att se till att understödet verkligen användes när det behövdes.90 

            Om det visade sig att barn for illa i eller utanför sina hem eller ”bettlade” så hade 

fattigvården skyldighet skaffa sig information och vidta åtgärder för barnens väl.91 Eftersom 

det var allmänt förbjudet enligt lag att tigga var det ännu svårare för de individer som saknade 

bostad och försörjning. 

            Förordningen av 1847 är också tydlig med Fattigvårdsstyrelsens husbonderätt över de 

individer som de som får full försörjning därifrån: 

 
1 Fattigvårdsstyrelse tillkommer målsmans- och husbonderätt över den som av  
fattigvårdssamhället åtnjuter full försörjning, vilken ej blott tillfällig är, samt husbonderätt  
ej mindre över en var, som sig åtnjuter annan fattigvård, än och över den, vars minderåriga  
barn eller vars hustru enligt 1 § åtnjuter full försörjning, som ej är tillfällig; gällande den 
målsmans- och husbonderätt så länge fattigvården fortfar.92 
 

                                                 
89 SFS 1847:23, paragraf 1 Kongl. Maj:ts nådiga förordning angående fattigvården i riket och Hans Mattsson, 
Den goda förmyndaren: Om samhällets behandling av fattiga 1984, s. 60. 
90 SFS 1847:23, paragraf 13 Kongl. Maj:ts nådiga förordning angående fattigvården i riket 
91 SFS 1847:23, paragraf 12 Kongl. Maj:ts nådiga förordning angående fattigvården i riket 
92 SFS 1847:23, paragraf 7 Kongl. Maj:ts nådiga förordning angående fattigvården i riket 
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Staten hjälpte inte till att bekosta fattigvården utan det ålogs kommunerna själva att göra.93 

            Nu kom det sig att det var missväxtår i Sverige när nästa viktiga förordning kom 1871 

och det var därför betydligt fler som var i behov av ersättning och dylikt från fattigvården. 

Därför blev också lagen betydligt restriktivare än innan och skyldigheten att bistå alla som var 

i behov av hjälp fanns inte längre enligt lagen som kom 1871. Det var endast handikappade 

och gamla som av olika anledningar inte kunde försörja sig som ansågs som rätta fattiga enligt 

förordningen av 1871.  Dessutom påpekades det här över att kvinnor hade en plikt att ge de 

sina omsorg.94 

 

1.4.2 Historik Växjö 

Under 1800-talet skedde det en stor folkökning i Växjö. Vid år 1800 bestod stadens 

befolkning av 2145 personer och 1845 av 3793 personer. Därmed var Växjö då en småstad 

och där arbetade en tredjedel av befolkningen med någon form av hantverk.95 Vid 1870-talet 

började staden växa fram som en industristad med en klädesfabrik, en tandteknisk fabrik, 

snickerier, en mekanisk verkstad och en tändsticksfabrik och allteftersom kom det även 

mindre industrier i form av bryggerier och tryckerier, exempelvis Solbackens bryggeri.96 

Tändsticksfabriken var den största arbetsgivaren och den enda fabriken som exporterade ända 

fram till en brand 1922 som ödelade fabriken helt.97  

        På fabrikerna i Växjö förekom det barnarbete och ibland utgjorde barnen uppemot en 

tredjedel av arbetsstyrkan såsom på klädesfabriken där det tillverkades klädestyger och 

yllefiltar. 98 En del barnarbete var inte heller helt synligt eftersom det skedde i hemmen när 

barnen hjälpte sina föräldrar som exempelvis när de fick klistra ihop tändsticksaskar till 

tändsticksfabriken. 99 

 

1.5 Applicering i uppsatsen 
Fortsättningsvis kommer jag att använda mig av några ledstjärnor från tidigare forskning då 

jag analyserar fattigvårdsstyrelsens rapporter och protokoll. Av forskningsläget kan vi säkert 

säga att barnens situation inte var homogen då olika forskare säger skilda saker om barnens 

                                                 
93 Gerger, 1996, s. 73. Lindstedt, 1915, s 84- 86. 
94 Ulla Rosén, Gamla plikter och nya krav. 2004, s. 62. 
95 Lars-Olof Larsson Växjö under 1000 år. 1991, s. 390. För att få mer information om vilka hantverksgrenar 
som fanns i Växjö och andelen kvinnor och män som verkade där - se gärna Olssons informativa tabeller, s. 390. 
96 Larsson, 1991, s. 399-402. 
97 Larsson, 1991, s. 397 och 402. 
98 Larsson, 1991, s. 392. 
99 Larsson, 1991, s. 396. 
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tillvaro. I analysen av Växjös fattigvårdsprotokoll kommer hänsyn att tas till faktorer som 

både går emot och bekräftar tidigare forskning. Likaså kommer fokus att ligga på vilka 

grupperingar i samhället som kommer till tals i fattigvårdsstyrelsens material samt vid vilka 

tillfällen sökande är i kontakt med fattigvården, kommer också att diskuteras i underlaget. Jag 

kommer även att diskutera vilka relationer som råder mellan parterna som kommer till tals 

och de som skrivit utlåtanden och haft beslutanderätt gällande understöd och skötsel av barn. 

Det sistnämnda görs i syfte att påvisa maktrelationer. Något jag också kommer att titta på är 

hur ansvariga legitimerar (förfaringssätt) sin makt och sociala kontroll genom försöka skönja 

vad texterna kan säga om detta i syfte att se vem som räknades som rätt respektive orätt 

fattig? Därför kommer även aspekter in såsom genus och klass.  

 

2 Teoretiska utgångspunkter och begreppsanvändning 
I det här avsnittet redogörs det för vilka teoretiska grundvalar som min uppsats vilar på. 

Framförallt är det Michel Foucault som med sina teorier om vad begreppen normalt, 

avvikande och makt innebär, som används vid min närläsning.  

            När jag i min undersökning närläser texterna kommer fokus vara på de samtal som 

förs fram och anses vara korrekta i ett givet sammanhang och tid. Det vill säga alla de sociala 

handlingar, yttranden och texter som ingår i den givna kontexten – i det här fallet gäller det 

vad som skrivs i fattigvårdsstyrelsen papper och häri skapas det som anses vara korrekt att 

sägas, visas, tänkas men också göras. Därmed uppfattas det som en sanning för vad som är 

normalt och det och de som inte håller sig inom ramarna för det som anses vara normalt inom 

den kontexten med dess samtal är därför avvikande. Sammanfattningsvis innebär det att det 

som är normalt i det här sammanhanget inte nödvändigtvis är det i något annat.  

             Genom att analysera olika fattigvårdsprotokoll och rapporter kommer utgångspunkten 

utifrån ovanstående resonemang vara att försöka finna vad som anses vara normalt/avvikande 

i de skrivelser som ligger till grund för studien och därför försöka finna de normer och 

värderingar som är typiska för denna tid.  

             Michel Foucault kallade sin maktanalys för en rad olika begrepp däribland 

maktanalytik. Foucault som intresserade sig för makt var framförallt intresserad av effekterna 

av en maktutövning. Han menade att makten finns i alla relationer. Det vill säga att det krävs 

en motpart för att det skall kunna finnas makt. Dock menar han att det kan uppstå motstånd 

till makten eftersom den inte alltid accepteras men han påpekar också att det motståndet 
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nödvändigtvis inte behöver vara synligt.100 Makten tar sig dessutom olika uttryck och det är 

framförallt med hjälp av språket som utövandet av makt sker och den som vill utöva makt 

använder sig av språket som ett medel för att övertyga motparten. Foucault menar också att 

makten kan liknas vid olika strategier och tekniker som samverkar för att förmå människor att 

forma andra och få andra individer att göra saker som de egentligen inte vill göra.101 

Foucaults uppfattning om makt är att den är normaliserande, föränderlig och att den bidrar till 

både en underordning och ett förtryck av individer och grupper. Foucaults analys bygger på 

en rad empiriska studier om maktens karaktär däribland en studie kallad ”Övervakning och 

straff”. I den studerade han exempelvis fängelsets maktteknologi med dess disciplinära 

tekniker som används för att göra brottslingar till laglydiga medborgare och jämföra det med 

resten av det moderna samhällets olika drag, där det finns många praktiker som syftar till att 

korrigera människors beteenden till ett önskvärt sådant, såsom i skolan där elever fostras till 

lydiga elever eller på sjukhus och arbetsplatser - och de dragen menar han har spridits från 

fängelsets tillvägagångssätt.102 

 

2.1 Definition av begreppet barn 
Begreppet barn kommer fortsättningsvis i analysdelen att användas i betydelsen som att barn 

är personer under 15 år. Varför denna avgränsning gjorts är att det från medeltid till moderna 

samhällets början var brukligt att personer efter 15 års ålder sågs som vuxna. Det var 

nämligen först när barnen konfirmerats och var straffmyndiga som det framförallt sågs som 

vuxna.103 Skollagen från 1882 angav också den en ålder och den var mellan 7 och 14 år. 

 

2.2 Frågeställningar, material och metod 
Utifrån det beskrivna syftet i 1.2 kan följande frågeställningar formuleras för min studie: 

1 Värderingar om gifta och ogifta kvinnor och deras barn. Vilka värderingar om 

gifta och ogifta kvinnor och deras barn kan det skönjas genom att studera 

Svenska fattigvårdsförordningarna åren 1847, 1871 och 1918 samt protokoll för 

Fattigvårdsstyrelsen i Växjö, för åren 1857, 1876, och 1919 skönja vilka 

värderingar som råder bland dem som är knutna till Växjö Fattigvårdsstyrelse 

genom att titta på hur de behandlade sina klienter? 

                                                 
100 Andersen, Klassisk och modern samhällsteori. 1999, s. 355.  
101 Michel Foucault, Övervakning och straff. Fängelsets födelse, 1987, s. 36. 
102 Foucault, 1987, s. 227 och252f. 
103 Bengt Sandin, 2003, s. 225.  
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2 Synliga/Osynliga grupper. Vilka grupper är det vi möter i det empiriska 

materialet. Det vill säga vilka grupper kom till tals respektive inte till tals i 

fattigvårdens protokoll. Vilka argument fälls över vad som anses lämpligt 

respektive olämpligt hos föräldrar/fosterföräldrar och barn. Vad ansågs vara 

normalt/avvikande. 
3 Makt. På vilket sätt manifesteras makten i det empiriska materialet? 

Alla ovanstående frågeställningar görs i ljuset av ett barn-, familje- och maktperspektiv. 

            Hänsyn kommer att tas till tidigare forskning och litteratur med anknytning till barns 

förhållanden. För att kunna besvara mina frågeställningar kommer Växjö Fattigvårdsstyrelses 

protokoll, föredragningslistor och rapporter för åren 1857, 1876 och 1919 att analyseras.  

Materialet finns bevarat på kommunarkivet i Växjö där personal har varit mig behjälplig med 

att hitta material.             

 

2.3 Avgränsningar 
Jag har valt att tidsbegränsa undersökningen till 1847-1919, då åren 1847, 1871, och 1918   

anses vara de viktigaste åren för fattigvårdsförordningarna i landet då nya förordningar 

stiftades. Dessa kommer det att kort redovisas för under avsnittet Fattigvårdsförordningarna.  

             För 1847 års fattigvårdsförordning väljer jag att titta på protokoll från Växjö stads 

Fattigvårdsstyrelse för år 1857 då det är först från år 1856 det finns protokoll bevarade, men 

för det året har det ej funnits mycket bevarat. Likaså använder jag mig av 1876 års protokoll 

för att studera praxis för 1871 års förordning. Detsamma gäller för år 1919 som valts på 

grundval av att det funnits mer material att titta på än för 1918. Om det uppstår problem under 

analysens gång, kommer det att presenteras i anslutning till redovisningen.  

            Om man vill ha mer information om fattigvården i Växjö under tiden för min 

undersökning är Växjös kommunarkiv en riktig skattkista med både dess material och 

personal som alltid bistår med hjälp. Material som finns om just fattigvården är en serie av 

dokument från volymer som sträcker sig från 1856 och hundra år framåt i tiden för den som 

eventuellt vill göra en longitudinell studie som är förankrat i det här materialet. Förutom det 

material som jag själv använde mig av såsom jag beskriver ovan så finns det också 

tjänstgöringsintyg, arbetsjournaler för fattighjonen, liggare över vårdtagare på vårdhemmet 
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och Växjö försörjningsinträttningar, assistentdagböcker, korrespondens, personakter och 

kassaböcker för försörjningsinrättningen med mera att studera närmre för information.104 

 

3. Undersökning av normalitet och avvikelse i Växjö fattigvård  

I det här avsnittet kommer resultatet av uppsatsens analys att redovisas. För att konkretisera 

kommer det ibland att citeras från underlaget för att förtydliga hur det kunde se ut i 

protokollen. 

 

3.1 Fosterföräldrar 

Tidigare forskning har visat att representanter för barnhemmen gjorde en årlig visit hos 

fosterhemmen. Så skedde även i Växjö 1858 då fattigvårdens inspektörer i Växjö besökte 

fosterfamiljerna i syfte att undersöka hur barnen hade det hos fosterföräldrarna för att därefter 

kunna vara barnen behjälpliga. Källorna meddelade emellertid att barnen var ”snygga, friska 

och nöjda”.105 Här går det att ifrågasätta yttrandet om det kanske var så att besöken var 

föranmälda och fosterföräldrarna som var måna om att få behålla barnen och ersättningen 

hade då en god chans till att ”städa” och ombesörja i syfte att barnen skulle se rena ut.  

            Materialet visar också att många av fosterföräldrarna säkert hade ekonomiska motiv 

till att vilja ha fosterbarn hos sig (under avsnittet för understöd kommer detta att närmre 

redovisas). Fosterföräldrarna hade kanske också olika förväntningar på flickor och pojkar i 

form av att utnyttja som arbetskraft och att ta hand om hem och ”syskon”. Dock är det inget 

som styrker det i källorna. 

             Precis som tidigare forskning visar så är det även i mitt källmaterial fosterföräldrar 

som kommit att älska sina fosterbarn så pass att de gjort förfrågningar om de får adoptera 

barnen. Av alla de fall som tas upp är det flickor som fosterföräldrarna vill uppta som sina 

egna barn. Vid ett enskilt fall där en ensam kvinna ansökt om adoption 1919, kommenterar 

Fattigvårdsstyrelsen det med att de först vill göra en ordentlig undersökning av 

fosterföräldrarnas hemsituation genom hembesök för att därefter ge svar ”för att kunna 

undersöka lämpligheten av ett sådant undgifvande”.106  

 

 

 
                                                 
104 Växjö kommunarkiv Växjö kommunarkiv, Växjö Stads fattigvårdsstyrelse, s. 1. 
105 Protokoll hållet vid Wexiö Stadsfattigvårdsdirektions sammanträde den 7 juli 1858. 
106 Protokoll hållet vid sammanträde med Växjö stads fattigvårdsstyrelse den 8 januari 1919. 
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3.2 Understöd och klientel 

En närläsning av fattigvårdens protokoll och kassarapporter visar att är det många olika slag 

av klienter. Gemensamt för många är att de hade en låg levnadsstandard. Nedan tecknas några 

typiska exempel på vilka som var i kontakt med fattigvårdsstyrelsen. För att avgränsa mig 

kommer endast individer som har anknytning till barn och deras föräldrar att tas upp.  

             Växjö var 1919 indelat i fem fattigvårdsdistrikt.107 Precis som det visat sig på andra 

håll i Sverige så hände det ibland att fattigvårdsstyrelsen beviljade att betala ut understöd även 

till främmande kommuners understödstagare ifall att de av olika anledningar befann sig i 

Växjö. 108 En ”barnavårdinna” från Stockholm ville att en morfar från Växjö skulle betala sin 

dotter i Stockholm pengar för att hon inte skulle belasta Stockholm stad. Barnbarnet var 

utackorderat.109 Men ur ett fattigvårdshänseende låg ansvaret hos Stockholm stad och inte 

morfaderns.  

 

Understödet betalades 1858 ut varje månad och kunde vara i penningform, mat för hela dagar, 

middagar eller bränsle (14 famnar ved vanligast).110 Närläsningen av underlaget 

åskådliggjorde också att några klienter fick ersättning för att kunna betala sin hyra, ”ävensom 

om bidrag till läkare och medicin” mat men det kunde också vara såsom många föräldrar och 

fosterföräldrar som ansökte om pengar till konfirmandkläder och skodon av olika slag.111 

Konfirmationsläraren styrkte dessutom behovet av konfirmationskläder. Däremot fanns det 

inte några skrivelser från skolan där de kommenterar över hur deras skolbarn ser ut och mår 

och det går emot tidigare forskning som visar att skolan ibland kom att ta kontakt med 

tillsyningsmän om de misstänkte missförhållanden. Bland dem som var fosterföräldrar var det 

någon som ville ha ersättning för en hel uppsättning kläder för det barn de hade hos sig och 

det beviljade styrelsen också.112 I ett fall behövdes det pengar för en pojkes skolgång för en 

termin.113 Det kunde också röra sig om ersättning för att barn vistades på skollovskolonier 

men det är inte mycket av det i materialet.114 Ett gift föräldrapar nekades ersättning då de 

noga fått redogöra för sina inkomster och utgifter och befanns själva kunna dra försorg över 

                                                 
107 Protokoll hållet vid sammanträde med Växjö stads fattigvårdsstyrelse den 8 januari 1919. 
108 Protokoll hållet vid sammanträde med Växjö stads fattigvårdsstyrelse den 8 januari 1919. 
109 Föredragningslista vid Fattigvårdsstyrelsens ordinarie sammanträde den 8/1 1919. 
110 Protokoll hållet vid Wexiö Stadsfattigvårdsdirektions sammanträde den 7 juli 1858. 
111 Föredragningslista vid Fattigvårdsstyrelsens ordinarie sammanträde den 5 mars 1919. 
112 Protokoll hållet vid Wexiö Stadsfattigvårdsdirektions sammanträde den 7 juli 1858. 
113 Föredragningslista vid Fattigvårdsstyrelsens ordinarie sammanträde den 8/1 1919. 
114 Protokoll hållet vid sammanträde med Växjö Stads fattigvårdsstyrelse den 5 juni 1919. 
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sin fyra månaders gamla pojke.115 Det är en av få ansökningar från gifta par.  Gemensamt för 

de övriga är att någon part har ansökt om den andre varit sjuk och inte kunnat arbeta.  

             Det var också vanligt förekommande att styrelsen vid dödsfall godkände ersättning 

för begravningskostnader och kista om det behövdes. Bland annat var det en änkeman och 

tillika fabriksarbetare som hade fyra barn att försörja och hade precis mist sin äldsta dotter 

men fått svårigheter att betala för hennes likkista. Det yngsta barnet var emellertid 

utackorderad hos en fosterfamilj då det förhöll sig så att det barnet var endast någon månad 

gammal när den biologiska mamman dog. Änklingen fick därefter betala 15 kronor till 

fosterföräldrarna för vård av hans barn. Detta styrker tidigare forskning som visat att änkemän 

ofta miste vårdnaden om små barn vid sina hustrurs dödsfall. 

            I ett fall garanterade Fattigvårdsstyrelsen Barnavårdsnämnden en ansvarsförbindelse 

för ”sinnesslöe gossen Erik Göete Sandbergs intagning å Smålands Sinnesslöanstalt.” Det vill 

säga att pojken hade en säker plats på sinnessjukhuset även i framtiden. Här hade 

representanter från Barnavårdsnämnden reagerat på ett barns beteende. Dock framgår det inte 

vad det var som felade pojken.116 Det är vanligt förekommande i underlaget att styrelsen i 

enlighet med Barnavårdsnämndens rekommendationer följde dem. Fattigvårdsstyrelsen biföll 

också till att betala ut högre fosterlega till en hemmansägare från 300 till 450 kronor per år för 

att de tog vård om ”sinnesslöe” flickan Emma. I jämförelse med fosterlega till övriga 

fosterföräldrar så var det betydligt högre ersättning för att ta hand om ”sinnesslöa” barn.117 

            Ibland biföll Fattigvårdsstyrelsen också till att ge ersättning för vårdavgifter på 

sanatoriet Lugnet eller något annat sanatorium, framförallt för Växjös tuberkulossjuka barn 

men också föräldrar. Ibland även för inkomstbortfall ifall någon av barnens föräldrar var 

inlagda på sanatoriet.118 

            Understödet kunde också vara av en tillfällig karaktär. Ett sådant exempel är när en 

skomakare hade fått spanska sjukan och hade enligt tillsyningsmannens rapport därför svårt 

att försörja familjen. Det intressanta här är att det inte bara beviljades för betalning till hyra 

men också till en livförsäkringavgift. Om skomakaren skulle avlida så skulle fattigvården 

därför slippa att behöva betala ut en del understöd till hans familj.119 I likhet med tidigare 

                                                 
115 Protokoll hållet vid sammanträde med Växjö Stads fattigvårdsstyrelse den 5 mar 1919. 
116 Föredragningslista vid Fattigvårdsstyrelsens ordinarie sammanträde den 8/1 1919. 
117 Föredragningslista vid Fattigvårdsstyrelsens ordinarie sammanträde den 7/3 1919 
118 Protokoll hållet vid sammanträde med Växjö Stads fattigvårdsstyrelse den 5 juni 1919. 
119 Protokoll hållet vid sammanträde med Växjö Stads fattigvårdsstyrelse den 5 mar 1919. 
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forskning var det en gift väninna som fick tillfällig ersättning för att ta hand om sin ogifta 

väninnas femåriga barn när denne var tillfälligt intagen på sjukhus.120 

            Genomgående visar materialet fosterföräldrar som ansöker om höjd fosterlega. 

Källorna visar också att det skilde sig starkt mellan ersättningarna. Precis som tidigare 

forskning har visat, så får även fosterföräldrar till pojkar högre ersättning än de som hade 

flickor av Växjös Fattigvårdsstyrelse. Av materialet att döma kunde fosterlega-ersättningarna 

röra sig om 45 kronor per år till så mycket som 500 kronor. Att det verkligen rör sig om 

ekonomisk vinning går det att förstå när det är många som begär ännu mer höjning trots att de 

redan har mer än de flesta som har fosterbarn som inte har något handikapp. Bland annat är 

det en fosterförälder till en pojke som kräver en höjning från 550 kronor till 900 eller 75 

kronor i månaden med förklaringen ”att de omöjligen under nu rådande dyrtid kunna föda 

honom för billigare”.121 Det godkändes emellertid inte av styrelsen. Lättare att få höjd 

ersättning kunde fosterföräldrar få om de istället ansökte om mindre ökningar såsom ”120 – 

180 kronor per år” och ”120 – 150 kronor” som några fosterföräldrar till pojkar gjort. 122 

Materialet visar att det var oftare som fosterföräldrar till just pojkar som sökte mer ersättning 

från styrelsen trots att de redan fått mer än vad som var brukligt för flickor. Enligt Persson 

skulle regelbundna betalningar bidra till att barnen fick leva i bättre omständigheter. Vid 

endast ett tillfälle är det noterat att en flicka misskötts enligt en tillsyningsman men 

kommentaren är också att församlingen gått in och styrkt att det är fråga om ett synnerligen 

besvärligt barn. Att det är så få rapporterade fall av misskötsel av fosterbarnen kan antingen 

bero på att Persson har rätt eller att tillsyningsmännen inte rapporterar om allt de ser eller helt 

enkelt är omedvetna om barnens tillstånd. Dock har jag fått intrycket av att de reagerar när de 

får vetskap om misskötsel. Om så är fallet att barnen inte missköttes är det bra att det inte fick 

flytta från fosterhem till fosterhem för det kunde ibland vara traumatiskt ifall barnen tytt sig 

till fosterföräldrarna såsom tidigare forskning visat.  

            Någonting som förvånar är att jag inte funnit några inkomna skrivelser om att föräldrar 

skrivit till Fattigvårdsstyrelsen i syfte att försöka få tillbaka sina barn. Antingen fanns det inga 

för de år som är undersökta eller så saknas de i arkiven. Tidigare forskning visar att det hände 

att föräldrar kontaktade fattigvården för att de ville ha sina barn hos sig själva. 

                                                 
120 Protokoll hållet vid Wexiö Stadsfattigvårdsdirektions sammanträde den 7 juli 1858. 
121 Protokoll hållet vid sammanträde med Växjö stads fattigvårdsstyrelse den 8 januari 1919. 
122 Protokoll hållet vid sammanträde med Växjö Stads fattigvårdsstyrelse den 3 oktober 1919. 
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Källorna visar också att det fanns människor som krävde ytterst lite ersättning. En soldat fick 

exempelvis endast 45 kronor per år för att han tog hand om en kvinnas barn.123 Här är det 

befogat att fråga sig hur det kommer sig att han får en så låg ersättning. Kan det bero på att 

barnet varit i en ålder då denne kunnat hjälpa till mycket eller var det på grund av religiösa 

motiv eller till och med vänskapliga och välvilliga motiv. Det fanns emellertid väldigt tydligt 

välvilliga förfrågningar som Fattigvårdsstyrelsen valt att kommentera ett fall med ”att väl 

vårdat gossen mot en ringa ersättning och av christlig kärlek och barmhärtighet åta sig detta 

värnlösa barn – beviljat med 10 kronor.”.124 Det här styrker tidigare forskning om att det fanns 

många olika skäl till att ta hand om fosterbarn. 

            En annan intressant iakttagelse är att det fanns klienter som inte ville vistas längre på 

fattighuset i Växjö men de fick inte utgå om de ville ha ersättning. Troligtvis beror det på att 

ersättningen var betydligt högre än vad klienten kostade när denne befann sig på fattighuset 

och var tvungen att arbeta i arbetsinrättningen.125 

 

3.3 Ogifta mödrar och änkor 

Källorna visar att många ogifta kvinnor varit i kontakt med fattigvården. Ibland var det för att 

de själva tagit kontakt med fattigvården då de inte klarade att försörja sig och sina barn när de 

antingen levde själva med sina barn eller med någon man som inte bidrog med pengar till 

hemmet. Och i några fall var det omgivningen som tagit kontakt med fattigvården. Ibland 

hände det precis som tidigare forskning påvisat att gifta väninnor fick ersättning för att ta 

hand om någon annan kvinnas barn.126  

            Precis som Nordlöf visat på så var det mödrar även i mina källor som låste in sina barn 

hemma så att de själva kunde gå iväg och tjäna ihop till brödfödan. Här var det dessutom 

grannar som anonymt skrivit och klagat över barnens prekära situation för fattigvården enligt 

en rapport om vanvård som var skriven av och undertecknad av ”barnavårdinnan”.127 

Grannarna hade hört när en moders niomånaders baby hade skrikit i flera timmar i sträck utan 

att de kunnat komma in och hjälpa det och därför vänt sig till fattigvården. Omgivningen hade 

reagerat då det oftast var så att det inlåsta barnet vaknat och börjat gråta då mamman gått iväg 

och ingen kunnat komma in och trösta det. Vid ett tillfälle har dock ett par lyckats dyrka upp 

dörren och därför kunnat ta hand om barnet. Modern brukar, enligt hennes själv, lämna 
                                                 
123 Protokoll hållet vid sammanträde den 13 augusti 1873 vid Växjö fattigvårdsstyrelse. 
124 Protokoll hållet vid Wexiö Stadsfattigvårdsdirektions sammanträde den 7 juli 1858. 
125 Wexjö Stads Fattigvårds Styrelses Protokoll Bok Från den 1 Maj 1857. 
126 Protokoll  hållet vid Wexjö Stadsfattigvårdsdirektion sammanträde den 4 Augusti 1858. 
127 Föredragningslista vid Fattigvårdsstyrelsens ordinarie sammanträde den 7 mars 1919. 
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hemmet på förmiddagarna för att hämta mjölk till barnen. Väl hemma lagar hon mat till 7 

personer utöver barnen. Efter det lämnar hon hemmet för att leverera maten till de personer 

som tidigare beställt den. Vid sista tillfället inhandlar hon det nödvändiga för nästa dags 

matlagning. Vid förfrågan om varför barnen lämnas hemma svarar hon att då hon frågat de 

hemmavarande kvinnorna i huset om de kunnat se till barnen har ingen ”haft tid därtill”.128 

Emellertid så reagerade fattigvårdsstyrelsen med att ta ifrån mamman barnen istället för att 

hjälpa henne så att hon kunde betala ersättning så att barnen fick vara på barnkrubban och bli 

passade istället. Nu straffades mamman för att hon fått ligga i och försökt arbeta och klara 

både försörjningen av familjen, hemmet och barn. Här träder det också fram en 

samtidsvärdering om att det inte är acceptabelt med ogifta kvinnor och oäkta barn. I ett annat 

fall var det en kvinna som hade flera barn däribland ett som var endast några månader 

gammalt och som hon ville ha ersättning för då hon betalade ganska mycket till de som barnet 

var utackorderat hos. Men det fick hon inte med motiveringen att hon inte betalade några 

kronor alls för alla de övriga utackorderade barnen men hennes släktingar gjorde det istället. 

Dessutom kommenterar de hennes barn med ”hennes oäkta barn” och avslagningen av 

ersättning med ”sökanden kunna genom eget arbete försörja sig och detta sitt barn, att afstå 

den gjorda framställningen”.129 Källorna kan därmed visa att det fanns kvinnor som av olika 

anledningar inte bemödade sig att ta kontakt med fattigvården även om de var i behov av det. 

Kanske var de medvetna om att de då riskerade att mista sina barn eftersom de då kom att 

vara maktlösa när fattigvårdens inspektörers värderingar kring ogifta kvinnor spelade roll för 

om de ansåg att mödrarna var olämpliga som föräldrar. Eller så kunde det bero på att 

kvinnorna var alltför upptagna med att försöka försörja sina familjer eller så var den sociala 

skammen stor för dem. Det är något som vi i efterhand bara kan spekulera i.  

            När det gäller änkor däremot tenderade styrelsen att bevilja deras ansökningar om 

ersättning då styrelsen i några fall beskrev änkorna såsom att de inte ”kan dra försorg om sig 

själv” dvs. ta hand om sig själv än mindre om sina barn och de änkor som hade 

livförsäkringspengar efter sina makar och besparade medel. Men här uttryckte styrelsen sig 

inte nedlåtande om änkorna. Dessutom är några av änkorna bra på att själva beskriva sig i 

positiva ordalag eller ömkansvärda sådana, när de ber om ersättning. Rapportören som 

redogör för styrelsen vad en änka sagt skriver följande om hennes yttrande: ”Till stöd för sin 

anhållan om hjälp anför änkan Hansson, att hon, efter mannens förlust, efter svår sjukdom, 

                                                 
128 Rapport tillhörande sammanträdet för Växjö Stads fattigvårdsstyrelse den 5 juni 1919. 
129 Protokoll hållet vid sammanträde med Växjö stads fattigvårdsstyrelse den 8 januari 1919. 
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fortfarande är ganska klen till hälsan samt att hon på grund av den avlägsna bostaden ha svårt 

för att erhålla något arbete. Skulle hon kunna lyckas erhålla någon lämplig bostad här i staden, 

ämnar hon söka arbete å tändsticksfabriken och lämna barnen å Barnkrubban. För närvarande 

sysselsätter hon sig med enklare sömnad.”.130 Hennes förfrågan beviljades trots att hon bara 

arbetade i hemmet, och trots att hon fick mycket ersättning från sin döde makes 

livförsäkringsbolag samt hade besparingar att leva på. Dessutom fanns det några kommentarer 

om änkor som skötte sina hem oklanderligt och de fick understöd trots att de inte arbetade 

alls. Ett konkret exempel är en änka som ansåg att hon och hennes fem barn behövde hjälp 

trots att hon erhöll ett årligt bidrag från Riksförsäkringsanstalten och tillsyningsmannen som 

anser att hon borde få understöd betonar att styrelsen bör betänka att: 

 
  är änkan … goda vilja är ha sitt hem i god ordning och sina barn hela, rena 

 och snygga. Något arbete utom hemmet tror hon sig därför inte kunna antaga, dels 
 därför det yngsta barnet icke är stort mer än 2 år gammalt och dels därför att hon  
 anser hemmet blir förfallet.131 
 

En annan änka hade dessutom själv tagit kontakt med Fattigvårdsstyrelsens tillsyningsman, 

eftersom hon inte ansåg att hon ensam klarade av att ta hand om barnen och önskade därför att 

de blev utackorderade till hennes äldsta barn.132 Det beviljades. På så vis kunde hon själv 

ombesörja för att hennes barn inte kom till främlingar utan hos sådana personer som älskade 

dem och som hon själv kunde besöka när hon så ville och kunde. Detta privata arrangemang 

styrker tidigare forskning som visar på liknande fall. Rapportörens kommentar är också 

intressant: ”Vad jag särskilt i detta fall vill framhålla är änkan […] goda vilja att ha sitt hem i 

god ordning och sina barn hela, rena och snygga.” Detta styrker tidigare forskning eftersom 

både Plymoth och Jordansson också visat på att förväntningarna på kvinnor var att de skulle 

vara både moderliga och husliga. Dock hade Plymoth också funnit att kvinnorna förväntades 

axla försörjningsansvaret om så behövdes. 

 

3.4 Familjesyn 

Analysen visar också på en ”familjesyn” med tydliga förväntningar på kvinnan som en person 

som ska ansvara för att hemmet är rent och visa omsorg om barnen och att mannen skall vara 

en familjeförsörjare. I de fall där mannen på olika sätt brister i sin roll som försörjare såsom 

att han är så alkoholiserad att han inte kan sköta ett arbete eller att han är på vift hemifrån från 

                                                 
130 Rapport tillhörande Föredragningslista vid Fattigvårdsstyrelsens ordinarie sammanträde den 8/1 1919. 
131 Rapportbilaga 3 juli 1919 
132 Rapport tillhörande Protokoll hållet vid sammanträde med Växjö Stads fattigvårdsstyrelse den 5 mar 1919. 
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föräldraansvar, förväntas det precis som tidigare forskning visat att kvinnorna skall axla även 

männens ansvar. Det visar på ett synsätt där kvinnorna dubbelbestraffas. Om de kämpar för 

att själva försöka inbringa förtjänster genom slitsamma arbeten och inte hinner med att ha ett 

”städat” hem så finns risken för att barnen tas ifrån dem. Och de kvinnor som fokuserar på ett 

rent hem och inte tar några jobb påpekas det att de är goda kvinnor som sköter 

hushållssysslorna men att de allt kunde arbeta för att försörja hela familjen (i linje med 

Plymoths forskning). Dock är det de sistnämnda som får ersättning från fattigvården. I 

materialet är det få änkor som verkligen försöker klara sig själva men så småningom anser de 

att de inte klarar det längre och tar kontakt med tillsyningsmannen. Han skriver följande 

kommentarer i sin rapport om en sådan kvinna att hon ”levde under tryckande 

omständigheter” och:  

 
 Änkan lever av arbete såsom byk och tvätt som huvudsaklig inkomst men nödgades 
 att upphöra med detta arbete då hon saknade såpa och ved. Därför arbetar hon ngr dagar 
 hos arrendator Lindgren där hon erhållit mat och lite betalning per dag. Då hon måste 
 sköta hemmet och tillsyn och vård om barnen kunde hon inte arbeta. Förutom egna 
 inkomster erhåller Ida 10 kronor/vecka av sonen Axel.133 
 

Tillsyningsmannen menar också att Ida aldrig kan erhålla en stadigvarande sysselsättning och 

att familjen på grund av fattigdomens tryck behöver ersätta sina slitna kläder och få det bidrag 

änkan ansökt om. Likaså kan vi också ana att de som arbetade för fattigvården och 

Fattigvårdsstyrelsen hade den då vanliga uppfattningen att äktenskapet var ett heligt förbund 

instiftat av Gud och att det därför var en viktig institution som borde eftersträvas i motsats till 

ogifta kvinnor som av olika anledningar fött barn. Källorna förmedlar en bild av att änkor 

gjort sin plikt som makar och därför förtjänade att få ersättning från fattigvården.  

            Sammanfattningsvis visar källorna att mödrarnas situation inte var homogen men att 

de alla ingalunda var några kvinnor som låg på latsidan. Kvinnorna hade många förväntningar 

på sig från omgivningen såsom att vara ”gifta”, sköta hem och familj och försörja familjen när 

så behövdes.  

 

3.5 Allmosor och fattigvårdens ekonomiska medel. 

Varje år lät styrelsen införa en kungörelse i stadens tidningar om emottagande av julgåvor för 

utdelning bland de fattiga. Inför julen brukade dessutom sysslomannen och tillsyningsmannen 

                                                 
133 Rapport bilaga 3 juli 1919 
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få i uppgift att ge förslag i fråga om beklädnad av de fattiga barnen inför stundande julhögtid. 
134 

            Stadsfullmäktige hade förfoganderätt till olika räntemedel från skilda fonder som 

upprättats av olika växjöbor, vars välvilja gynnade många fattiga. Några exempel på sådana 

är: Baron von Otters fond, Wittlockska fonden, Fredrik Möllerstedts fond för trotjänare och 

trotjänarinnor och Maria Bergs fond. Det fanns även fonder vars räntemedel 

Fattigvårdsstyrelen fick bestämma över och det var exempelvis, Kapten Rudebäcks fond, 

Wiberska donationen och Carl Liljas fond. Direktiven för många av nämnda fonder var 

tydliga från upphovsmännen till fonderna. Många av fonderna skulle nämligen explicit vända 

sig till ”trotjänare och trotjänarinnor”.135  

 

3.6 Övriga iakttagelser 

Skrivelserna visar också att synen på barnarbete var i enlighet med tidigare forskningsresultat 

som visade på att barn vid denna tid var mycket aktiva i hemmet, arbetade för föräldrarna, på 

fabriker och liknande. Analysen visar nämligen att det var vanligt förekommande även i 

Växjö under åren för denna undersökning. Exempelvis skickade stadens skomakare en 

skrivelse där han begärde att få ha pojken Jöns till skomakarlärling i utbyte mot 100 kronor 

under 5 års tid. Denna begäran avslogs då styrelsen ansåg att summan var alltför hög. Hade 

pojken fått lärlingsplatsen hade det kunnat vara en god chans till ett yrke som det annars varit 

svårt att komma in i utan erfarenhet. Sedan kan det också diskuteras över vilken insats pojken 

egentligen begärdes att göra. En av stadens målares anhållan däremot godkändes för 6 års tid. 

Han ville nämligen bara ha understöd och kläder som ersättning under 5 års tid och för det 

fick han 30 kronor årligen.136 En änka som behövde hjälp påpekades det att hon hade tre 

skolbarn varav den ene född 1915 avslutat sin skolgång och fått tillstånd till att arbeta på 

Växjö tändsticksfabrik och det fanns här inga kommentarer i materialet att det var olämpligt 

utan istället att sonen bidrog till familjeförsörjningen och att änkan hade två flickor till i 

skolåldern. Tillsyningsmannen var dock så human att han ansåg att änkan behövde få höjd 

ersättning. Men kan det ändå vara så att det fanns en förhoppning från tillsyningsmannens 

sida att även änkans båda flickor förväntades ta arbete de också i syfte att minska ersättningen 

från fattigvården? Så tolkar jag nämligen materialet.  

                                                 
134 Protokoll hållet vid sammanträde med Växjö Stads fattigvårdsstyrelse den 4 november 1919. 
135 Föredragningslista vid Fattigvårdsstyrelsens extra sammanträde den 20/11 1919. 
136 Protokoll hållet vid Wexiö Stadsfattigvårdsdirektions sammanträde den 7 juli 1858. 
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En annan intressant iakttagelse är att barnen ibland undantagsvis fick hamna på fattighuset i 

väntan på att bli utackorderade till fosterföräldrar.137 En kommentar i ett protokoll visar också 

på att Fattigvårdsstyrelsen hänvisade till husbonderätten till att sätta fattighjon i arbete enligt 

gällande fattigvårdsförordning.138 

             

3.7 Värderingar, makt och kontrollfunktion 

Utifrån ett barnperspektiv hade Fattigvårdsstyrelsen och deras inspektörer till uppgift att ta 

över vårdnadshavares plikter när det sviktade från föräldrarnas sida gällande barnens 

uppfostran, vård och tillsyn. Det vill säga att skydda barnen från att fara illa i sina hem eller 

att hitta hem där misskötsel av barnen inte förekom.  Det vill säga att styrelsen hade vissa 

kontroll- och maktfunktioner. Men hur väl stämmer det med källorna som analyseras i denna 

uppsats?  

             Här framkommer en bild som visar på att barnen både kunde ses emotionellt 

värdefulla där de togs om hand för sin egen skull, likväl som att de kunde vara till ekonomisk 

nytta i form av arbetskraft och ekonomisk vinning ifråga om fosterlega.  

            Källorna bekräftar tidigare forskning då makten som fattigvården har delvis har en 

uppfostrande effekt på klienterna och föräldrarna eller övriga skyddslingarna. Om de inte 

anpassar sig eller att det på annat sätt uppstår någon konflikt är det fattigvården som har 

övertaget och kan dels neka ersättning och dels ta barnen ifrån föräldrarna för utplacering 

någon annanstans. 

            Analysen visar också på en ”familjesyn” med tydliga förväntningar på kvinnan som en 

person som ska ansvara för att hemmet är rent och visar omsorg om barnen och att mannen 

skall vara en familjeförsörjare. Precis som det redogjorts tidigare i analysen så har det i de fall 

där mannen på olika sätt brister i sin roll som försörjare såsom att han är så alkoholiserad att 

han inte kan sköta ett arbete eller att han är på vift hemifrån från föräldraansvar förväntas det 

precis som Plymoths tidigare forskning visat, att kvinnorna skall axla även männens ansvar. 

Dock går det emot Jordanssons resultat som visade motsatsen. Resultatet här i min uppsats 

visar på ett synsätt där kvinnorna dubbelbestraffas. Om de kämpar för att själva försöka 

inbringa förtjänster genom slitsamma arbeten och inte hinner med att ha ett ”städat” hem så 

tas barnen ifrån dem. Och de kvinnor som fokuserar på ett rent hem och inte tar några jobb 

                                                 
137 Rapport tillhörande Protokoll hållet vid sammanträde den 13 augusti 1873 vid Växjö fattigvårdsstyrelse. 
138 Protokoll extra sammanträde 1 oktober 1873. 
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påpekas det att de är goda kvinnor som sköter hushållssysslorna men att de allt kunde arbeta 

för att försörja hela familjen. Dock är det de sistnämnda som får ersättning från fattigvården.  

            De föräldrar som avvek från de förväntningarna blev nekade ersättning och i några fall 

fick föräldrar även sina barn omhändertagna av fattigvården och genom dem utslussade till 

fosterfamiljer. 

  

4. Sammanfattande analys 
Sammantaget visar källorna att de personer som av skilda anledningar sökte hjälp från 

fattigvården ingalunda fick det jättebra efter att de godkänts till att få bidrag eftersom 

ersättningarna mest bidrog till att det mest existentiella blev tillgodosett och inte mer än det. 

Individerna som hade kontakt med fattigvården blev dessutom synade och här fanns ingen 

respekt för deras integritet. Kravet var att familjerna redovisade varje liten krona de ägde och 

tjänade. Fattigvårdsstyrelsen hade med andra ord en enorm makt i sina händer och det 

påverkade familjerna mycket – i vissa fall positivt och andra negativt. Föräldrar kunde mista 

sina barn om deras vandel störde de förväntningar på vad de som arbetade för 

fattigvårdsstyrelsen såg som rätta och orätta fattiga och vad som sågs som normalt respektive 

avvikande beteende, såsom att vara ogift kvinna och ha ett oäkta barn. Det vill säga att de 

riskerade att mista målsmannaskapet om sina barn genom en kontakt med fattigvården. Likaså 

åberopade ibland Fattigvårdsstyrelsen husbonderätten då de mot sina klienters vilja ville sätta 

de vuxna klienterna i arbete i arbetsinrättningen i Växjö. Fattigvårdsstyrelsen kunde därmed 

väl fungera som en institution som använder sitt inflytande som ett korrektionsmedel för vad 

de anser vara ett lämpligt beteende. De personer som inte passade in i ramen för vad som 

ansågs vara normalt och positivt fick därmed också en negativ behandling av 

Fattigvårdsstyrelsen. 

            Vidare visar fattigvårdstyrelsens protokoll att de som på olika sätt arbetade för 

fattigvården förmedlade en syn på människor som visade att de tillskrev klienternas vandel en 

stor betydelse för hur de behandlade klienterna. De barn vars mödrar var ogifta kom att få 

sämre behandling än barn till gifta kvinnor eller änkor. Det vill säga att lämpligheten låg i om 

kvinnorna var gifta eller inte. Vidare visar materialet att det fanns tydliga förväntningar på 

genuspositionerna i familjerna som var i kontakt med styrelsen. Förväntningarna på kvinnorna 

rörde främst skötsel av hemmet och barnen och om männen som förväntades vara 

familjeförsörjare på något vis misslyckades med det eller inte var närvarande så förväntades 

kvinnorna även axla det ansvaret.   
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Analysen visar också tydligt att fattigdom innebar en brist på makt då de alla som ville ha 

understöd faller i fattigvårdens vård och mister makten om sig själva eftersom de inte har 

möjlighet att göra positiva val för sig själva och sina familjemedlemmar. Fattigdomen i sig 

och kontakten med Fattigvårdsstyrelsen minskade individens rättigheter och valmöjligheter.    

 

5. Sammanfattning 

Ambitionen med denna uppsats är att med hjälp av närläsning, analysera Växjö fattigstyrelses 

protokoll och föredragningslistor med rapporter se vilka individer som var i kontakt med 

Växjös Fattigvårdsstyrelse och vilka ärenden de hade. Ett av syftena har varit att dels försöka 

urskilja vilka individer som var föremål för fattigvårdsstyrelsens beslut och dels se vilka 

ärenden de hade. Ett annat syfte har varit att försöka urskilja vilka individer som sågs som 

rätta respektive orätta fattiga. Att försöka finna hur Fattigvårdsstyrelsens makt eventuellt kom 

att manifesteras har också varit ett av syftena med min undersökning. Det vill säga hur 

makten kom att manifesteras. Ambitionen har också varit att försöka se om min hypotes om 

att gifta och ogifta kvinnor och deras barn behandlades olika och där de sistnämndas vandel 

påverkar deras möjligheter till ersättning negativt håller.  

          Michel Focaults teori och normalitet och avvikelse låg till grund för analysen av 

materialet. Närläsningen av rapporter, föredragningslistor och protokoll från Växjö 

Fattigvårdsstyrelse för åren 1857, 1876 och 1919 gjordes i ljuset utifrån ett barn-, familje- och 

maktperspektiv.           . 

         Resultatet visar att understödstagarna inte behandlades på lika villkor. Beslutsfattarnas 

syn på vad som var normalt och avvikande gjorde att understödstagarnas vandel påverkade 

utfallet av ansökningarna till Fattigvårdsstyrelsen. Ogifta kvinnor och deras barn blev sämre 

behandlade än gifta kvinnor och änkor med barn.  Med andra ord genomsyrades fattigvården 

av ojämlika villkor för de personer som på olika sätt kom i kontakt med Fattigvårdsstyrelsen. 

Andra iakttagelser av materialet har visat att ersättning för essentiella behov såsom ersättning 

för att kunna köpa det mest nödvändiga i form av mat, kläder, skodon, konfirmationskläder, 

bränsle och i några enskilda fall till begravningskostnader eller hyra var primära utgiftsposter 

för fattigvården. För klienternas del innebar det också att de i sin tur fick redovisa för vilka 

utgifter de hade för Fattigvårdsstyrelsen såsom exempelvis deras inkomster, förmögenhet och 

utgifter. Materialet visade att det företrädesvis var olika slag av ensamma familjeförsörjare 

tillika familjer som blev granskade för att omgivningen reagerat på familjernas behandling av 

sina barn och fosterföräldrar som ville ha högre fosterlega som varit i kontakt med 
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Fattigvårdsstyrelsen.  I många fall av dem som fick understöd kunde det kopplas till en stor 

försörjningsbörda - särskilt för ensamstående med barn. Men det kunde också bero på att 

klienterna på grund av sjukdom hade en minskad arbetsförmåga. 

 

Bilaga 1: Ordlista 
Bettlande - tiggeri 

 

Fosterlega - är den betalning som fosterföräldrarna erhöll för att ta hand om ett fosterbarn. 

 

Socken - en tidig territoriell indelning av bygder från medeltiden, där kyrkor med omnejd blev 

avgörande för hur stora socknarna blev. Sockenstämman där det beslutades om fattigvård med 

mera som rörde befolkningen i socknen kom att år 1862 ersättas med kommunstämman. 

 

Utackordering - då privatpersoner mot liten penning tar över vården och ansvaret av 

fattighjon från fattigvården. Ibland skedde detta i form av en auktion av hjonen till 

lägstbjudande. 

 

Vanartad - motsatsen till vad samtiden ansåg var ett passande uppförande. 

 

Änglamakerska - kvinna som mot betalning fick ta emot fosterbarn men som medvetet eller 

omedvetet misskötte barnet så att den dog.  
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