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In the beginning of the twentieth century in Sweden the laboring class grew and became more 

established. This entailed both a change in housing conditions and the design of the social 

policies. The purpose of this study is to show how the Child Welfare Committee in Kalmar 

conducted its work during 1911-1918. The aim is to show on what grounds they made their 

decisions and how the interaction between the committee and the families functioned in 

practice. This will be accomplished by giving examples from the protocols written by 

Kalmar’s Child Welfare Committee. The number of families that the committee examined 

during the period is 62 with a total of 66 children – of these children 53 are boys and 13 are 

girls. With the use of both quantitative and qualitative methods my researched material shows 

that it was mainly the children of the laboring class that caught the attention of the Child 

Welfare Committee, because of either the parents' inability to care for their homes and 

children or that the children themselves were considered guilty of various misdemeanors. 

Problematic behavior was commonly associated with boys, which were therefore sent to 

reformatories. Girls however were more often apprehended because of their living conditions 

which were considered poor. The ideal of a good childhood, which laboring class families 

failed to up live to, was the basis of the Child Welfare Committee’s work. 
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Inledning 

Anledningen till att denna uppsats har blivit till beror till stor del på mitt intresse för Sveriges 

sociala välfärd kring sekelskiftet 1900, då kanske främst med inriktning på kvinnor och barn. 

Det började med att jag inför skrivandet av en B-uppsats i historia bestämde mig för att 

undersöka uppfostringsanstalten Norrgård i Kalmar på grund av att en äldre släkting till mig 

hade blivit placerad där som ung. Där kom jag först i kontakt med de förhållanden som rådde 

i Sverige under perioden och det var också därigenom som jag kom i kontakt med material 

från Kalmars Barnavårdsnämnd. Denna uppsats tangerar samma område i och med att 

uppfostringsanstalten Norrgård har en roll även här men även på grund av den centrala roll 

som Kalmars Barnavårdsnämnd har i detta arbete.  

I början av 1900-talet var Sverige ett land i förändring på flera områden såsom politik, 

ekonomi och sociala frågor. Den industriella revolutionen hade gått in i det som brukar kallas 

”den andra industriella revolutionen” med grundandet av flera stora verkstadsindustrier som 

AGA och SKF. Industriernas framväxt fick konsekvenser inte bara på den förbättrade 

ekonomin utan även hur folk levde sina liv. De sociala relationerna såg annorlunda ut och 

även den sociala ordningen kom att förändras till att bli mindre tydlig och hierarkisk eftersom 

människor började mötas på nya sätt och under nya villkor.
1
 Det är just den sociala politiken 

och de sociala frågorna vid sekelskiftet 1900 som denna uppsats är koncentrerad kring. I och 

med den befolkningstillväxt som skedde i Sverige till följd av den minskade barnadödligheten 

och de förbättrade levnadsvillkoren kom det att bildas ett egendomslöst jordbruksproletariat 

på landsbygderna. Detta startade en process där människor på landet flyttade in till städerna. 

Denna urbanisering ledde i sin tur till förändrade boendeförhållanden i städerna. Underklassen 

och arbetarklassen boendeförhållanden var ofta dåliga på grund av trångboddhet och den 

dåliga bostadsstandarden. Detta menar bland annat Eva Lis Bjurman i sin bok Barnen på 

gatan är en orsak till att under- och arbetarklassens barn kom att vistas mer utanför hemmet 

vilket i sin tur ledde till att barnen blev mer synliga för människor från de övre klasserna. Vad 

de såg var smutsiga, vanartiga och tiggande barn vilket stod i motsats till vad de ansågs nyttigt 

och sedligt. Det är i detta sammanhang som Fattigvården och Barnavårdsnämnderna kom att 

bli allt mer framträdande i den svenska socialpolitiken och det är där som uppsatsens 

utgångspunkt finns. 

 

                                                           
1
 Nilsson, 2003, 182. 
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Syfte och frågeställning 

Syftet är att denna uppsats ska visa hur Barnavårdsnämnden i Kalmars arbete såg ut i början 

av 1900-talet. Avsikten är att kunna utröna på vilka grunder de tog sina beslut och vilka 

åtgärder som vidtogs mot de berörda. Målet är att se vilken roll faktorer som kön och klass 

har spelat för barnavårdsnämnden i Kalmars handlande. Det är den samverkan mellan 

familjerna och barnavårdsnämnden som rådde kring sekelskiftet som är i fokus i denna 

uppsats. 

 

För att kunna uppfylla syftet med uppsatsen är det dessa frågor som jag ställer till materialet: 

 Vilken syn har Barnavårdsnämnden i Kalmar på de barn och föräldrar vars ärende man 

behandlar? 

 Hur har detta synsätt uppstått? 

 Vilka var familjerna som behandlades och vilka åtgärder vidtogs av 

Barnavådsnämnden? 

 Finns det skillnader i Barnavårdsnämndens attityder beroende på familjernas kön och 

civilstånd?  

 

Metod och material 

För att kunna besvara min frågeställning har jag använt mig av empiriskt material som jag 

funnit i Kalmars kommunarkiv. Materialet kan återfinnas i den bok som innehåller 

barnavårdsnämnden i Kalmars protokoll mellan åren 1911-1918. Min undersökningsperiod 

sträcker sig med andra ord över åtta år. Anledningen till att det är just Kalmars 

Barnavårdsnämnd som jag undersöker har främst sin förklaring i att det är i Kalmar som är 

min studieort. Att min undersökning börjar just 1911 beror på att det är vid det året som de 

första protokollen från Barnavårdsnämnden i Kalmar uppkommer i arkivmaterialet. Det 

empiriska materialet är för det mesta handskrivet av personer i styrelsen för Kalmar 

barnavårdsnämnd. Det finns även maskinskrivet material vilket blir vanligare vid slutet av 

perioden eller när det har kommit en skrivelse från de högre instanserna. Materialets 

utformning innebär att det som beskrivs där sker genom ett ovanifrånperspektiv. Vid de 

tillfällen där barnavårdsnämnden återger vad barn och föräldrar har sagt så sker det genom 

deras ögon.  
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Rent källkritiskt är detta ett problem eftersom vi aldrig får höra från barnen själva vad de 

tycker och tänker om barnavårdsnämndens handlande. Däremot finns de ett fåtal brev från 

föräldrar till barnen, vilket egentligen inte kan ge en bild av vad andra föräldrar upplevde men 

jag anser ändå att de bidrar med en nyansering. Det lättar upp den annars väldigt byråkratiska 

vinklingen i materialet.  

Att det blev just denna undersökningsperiod som hamnade i mitt fokus berodde mycket på att 

jag inte ville riskera att hamna vid den så kallade sekretessgränsen på 70 år. Uppgifterna som 

beskrivs är ju ofta känsliga vilket för mig har inneburit att jag anonymiserar alla namn på 

familjerna vars ärende som behandlas. Jag kommer däremot inte att anonymisera 

nämndledamöternas namn då dessa personer så att säga tillhörde offentligheten.  

Under den undersökta perioden på åtta år behandlas allt som allt 62 familjers ärenden. Antalet 

berörda barn är 66 stycken och barnavårdsnämndens styrelse har sammanlagt 35 

sammanträden.
2
 Det är alltså dessa faktorer som utgör grunden till vad min analys i huvudsak 

är baserad på. Jag har framför allt använt mig av en kvalitativ metod men för att tydliggöra 

använder jag mig i vissa moment av en kvantitativ metod. Min åsikt är att en kombination av 

det kvalitativa och det kvantitativa ger en annan bredd i arbetet än om jag hade hållit mig till 

en av metoderna. Jag anser helt enkelt att det bidrar till att ge en mer nyanserad bild i 

resultatet. 

Jag använder mig även i vissa moment av en komparation mellan annan forskning, då främst 

Maria Sundkvists studie om Barnavårdsnämnden i Norrköping. Men även en magisteruppsats 

från lärarprogrammet skriven av Jessica Karlsson eftersom de båda ligger närmast de frågor 

som jag studerat.
3
  

De begränsningar som jag kan se med min metod är att jag mer eller mindre endast har 

studerat empiriskt material från en och samma källa. Det blir så att säga bara en sida av saken 

som kommer till tals eftersom ett kompletterande material inte har varit tillgängligt. Det ska 

dock tilläggas att brev och övriga handlingar ligger som bilagor till protokollen. När det gäller 

den litteratur som jag har studerat inom forskningsfältet tycker jag mig inte se något direkt 

teoretisk vinkling i dem förutom i Roddy Nilssons fall i boken Kontroll, makt och omsorg
4
 

                                                           
2
 KK, Kalmar Barnavårdsnämnds protokoll 1911-1918. 

3
 Sundkvist, 1994 & Karlsson 2007. 

4
 Nilsson, 2004. 
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som tar en tydlig utgångspunkt i Michel Foucaults maktperspektiv, vilket kommer förklaras 

närmare i teoridelen. Johanna Skölds bok Fosterbarnsindustri eller människokärlek
5
 har ett 

marknadsperspektiv vilket kan kritiseras på grund av att barnen inte ses som individer utan 

snarare som en produkt på en marknad. Men Johanna Sköld har problematiserat detta 

dilemma på ett bra sätt i och med att hon är medveten om problemet och har gjort en 

avvägning som gör att hennes ordval blir rättfärdigat. Hon tar till exempel upp 

marknadsperspektivet för att se huruvida fosterfamiljerna kunde tjäna pengar på att ta emot 

barn eftersom de fick ersättning för detta.  

 

Teori och tidigare forskning 

Litteratur som har varit väsentlig för att bekanta mig med forskning på området har varit 

bland annat Maria Sundkvists De vanartade barnen, Roddy Nilssons Kontroll, makt och 

omsorg, Eva Lis Bjurmans Barnen på gatan och Johanna Skölds Fosterbarnsindustri eller 

människokärlek med flera.  

Inom området är det många som på ett eller annat sätt relaterar till den franske idéhistorikern 

Michel Foucault. Till exempel Roddy Nilsson bär stort inflytande från Foucault när han pratar 

om social kontroll och hur den uppstår i mitten på 1800-talet i Sverige. Därmed inte sagt att 

det är denna utgångspunkt jag kommer att ha i min uppsats. Men jag anser att det är av vikt att 

ta upp teorin och hur den är utformad eftersom den är central för forskare på området.  

”Disciplin börjar med att fördela individerna i rummet. För detta ändamål begagnar den flera 

olika tekniker”. säger Michel Foucault i sin bok Övervakning och straff och punktar upp olika 

faktorer som följer: 

1. Sluten miljö – ”skapandet av en specifik plats som inte har något samband med andra 

platser och som är sluten om sig själv”.  Han ger exempel på kaserner, internatskola 

och även tidiga fabriker där arbetarenas bostäder ligger i anslutning till själva fabriken.  

2. Inrutning – ”För varje individ finns det en plats, för varje plats finns det en individ.” 

Han går närmare in på att man måste motarbeta följder av obestämda fördelningar, 

förhindra att individerna försvinner utan kontroll eller att de klumpar ihop sig i 

formationer som är både är oanvändbara och farliga. Inrutning är en taktik för att hålla 

                                                           
5
 Sköld, 2006. 
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reda på vem som är närvaranade eller frånvarande för detta vill man ha kontroll på. 

Belöna eller bestraffa, mäta egenskaper och förtjänster är andra faktorer.  

3. Funktionella placeringar – Foucault pratar om att denna regel undan för undan i de 

disciplinära anstalterna kom att upprätta en kod för nyttjandet av ett rum som fanns 

redo att tas i bruk på flera olika sätt. Han ger exempel på de fabriker i slutet av 1700-

talet där man samtidigt ville fördela individerna inom ett utrymme där de är isolerade 

och lätta att få syn på. Resultatet blir en verkstad (i Jouy) som är indelad i olika 

verkstäder som är anpassade till sin art av operationer. En byggnad har en 

bottenvåning som är lång och öppen där förmannen genom att förflytta sig i 

mittengången har möjlighet att utöva övervakning som samtidigt är allmän och 

individuell.  

4. Rangen – ”i det disciplinära systemet är alla som ingår utbytbara, eftersom var och en 

erhåller sin definition av den plats han intar i en serie och det avstånd som skiljer 

honom från de andra.” Han ger exempel på hur skolor börjar under 1700-talet fördela 

eleverna inom skolan. De ordnas i led och rader i klassrummet, korridorer och gårdar. 

De ordnas i åldersklasser och varje elev ingår i en rangordning som bestäms av till 

exempel. ålder, arbetsresultat, uppförande med mera.
6
  

 

Det är i Michel Foucaults kritik av maktutövningen inom de samhälleliga institutioner som 

flera forskare har tagit fasta på. Eva Lis Bjurman som är forskare inom etnologi skriver i sin 

bok Barnen på gatan om polisens agerande när de stötte på minderåriga brottslingar. Hon 

beskriver hur myndigheterna under 1800-talets Sverige flyttade sitt intresse från brottet till 

brottslingen. Det var det brottsliga barnet man ville upptäcka för att kunna fostra det. De 

ansåg det alltså mindre viktigt vad barnet stulit än att det stulit.
7
 Bjurmans forskning i boken 

handlar främst om arbetarbarnen i Stockholm vid tiden runt sekelskiftet 1900 och om den nya 

anstaltsvågen skriver hon att i: 

[...] Stockholms stads uppfostringsanstalt ingick, liksom rikets övriga uppfostringsanstalter i det 

stora europeiska fängelsesystemet, som Foucault har beskrivit som en ny teknologi för att 

disciplinera människorna i det moderna industrisamhället, en process som genom en kombination 

av makt och kunskap pågick på olika plan i samhället.
8
 

 

                                                           
6
 Foucault, 1987, 166-175. 

7
 Bjurman, 1995, 32. 

8
 Bjurman, 1995, 153. 
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Roddy Nilsson som nämndes ovan är den av de forskare jag har studerat som verkar vara mest 

inspirerad av Foucaults tankar och teorier. Han nämner bland annat Foucaults begrepp 

”Governmentality” som kan sägas syfta på att förklara själva den teknik, mentalitet och 

rationalitet vilken själva styrelseprocessen verkar genom. En vilja att styra.
9
  

Foucault skriver om makttekniken att: ”Det gäller att organisera mångfalden, att skaffa sig ett 

instrument att överblicka och behärska den med; det gäller att underkasta den en ’ordning’”. 
10

 

Maria Sundkvists forskning i hennes bok De vanartade barnen är den som ligger närmast min 

egen forskning. Den handlar om hur de ärenden som togs upp av Norrköpings 

Barnavårdsnämnd mellan 1903-1925 behandlades. Hon har tittat på aspekter som vilken 

socioekonomisk bakgrund som familjerna hade men även vilken roll som Barnavårdsmännen 

själva hade. En annan studie som berör samma ämne är en magisteruppsats skriven 2006 av 

Jessica Karlsson. Hon har studerat samma faktorer fast för Nyköpings Barnavårdsnämnd. 

Jessica Karlssons teoretiska utgångspunkt är ett tydligt Foucault-inspirerad maktperspektiv 

och hon har även gjort en komparation mellan sin och Maria Sundkvists forskning. Sundkvist 

däremot har ett mer återhållsamt förhållande till Foucaults teorier. Hon menar till exempel att 

”kontrollperspektivet framhållits på bekostnad av andra möjliga synsätt”. Hon menar att 

problemen med att endast titta på hur systemet har fungerat gör att individerna framstår som 

objekt som är helt vanmäktiga, vilket alltså inte behövde vara fallet.
11

 Hennes utgångspunkt är 

i stället ett underifrånperspektiv där det som är intressant att titta på är bland annat 

kvinnornas, barnens och arbetarnas historia. I stället för att som Foucault lägga tonvikten på 

strukturer så ligger fokusen i Sundkvists forskning på aktörerna.
12

 

I min undersökning ställer jag mig hellre bakom Maria Sundkvists utgångspunkt om att 

Michel Foucaults teorier har varit viktiga för forskningen på området men för det behöver 

man inte ha den utgångspunkten. Jag har i stället försökt att hålla en mer öppen diskussion i 

stället för att enbart utgå från ett maktperspektiv som annars är vanligt men som alltså har sina 

brister. 

                                                           
9
 Nilsson, 2003, 27. 

10
 Foucault, 1987, 174. 

11
 Sundkvist, 1994, 23. 

12
 Sundkvist, 1994, 24-25. 
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Bakgrund 

Eftersom undersökningens empiriska material sträcker sig mellan 1911-1918 är det lämpligt 

att veta något om hur Sverige såg ut under denna tid och även vad som leder upp till att 

Sverige ser ut som det gör. Utanför landet pågick första världskriget mellan 1914 till 1918 och 

detta påverkade naturligtvis även Sverige. Till exempel i form av att det blev dyrtider för 

befolkningen. Kalmar län var under den här tiden ett av de områden som var hårdast drabbat 

av utvandringen och av utflyttning till större städer som Stockholm. I en emigrationsutredning 

som publicerades mellan 1907-1914 konstaterades att Kalmar län var ekonomiskt efterblivet. 

Att så många flyttade från länet skulle kunna betyda att Kalmar under tiden kring sekelskiftet 

hade en brist på en arbetsför befolkning.
13

 

 

Social välfärd 

I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet när Sverige allt mer kom att industrialiseras 

uppstod en ny klass i samhället, arbetarklassen. De var ofta människor från landsbygden som 

sökt sig in till städerna för att jobba inom industrin. Detta medförde att dessa människor, ofta 

pigor och drängar utan egen mark, kom att leva under andra förhållanden jämfört med 

landsbygdslivet. För många kunde stadslivet innebära en frihet där människor efter jobbet för 

första gången hade ”fritid” och inte behövde slita på gården från tidig morgon till sen kväll. 

Men de sociala problemen från landsbygden som alkoholmissbruk, fattigdom och sjukdom 

följde med in i städerna samt att nya problem som arbetsskador, trångboddhet och sanitära 

olägenheter uppstod.
14

 I städerna hade de flesta inte samma skyddsnät som de hade haft på 

landsbygden utan det kom att ställas nya krav på sociallagstiftningen. Det var också nu som 

den sociala frågan allt mer kom att förknippas med den växande under- och arbetarklassen. 

Från de övre klasserna fanns det en rädsla för den socialism som var stark i just 

arbetarklassen. Arbetarklassen och dess ideal sågs alltså som ett hot mot samhället och därför 

kom sociala frågar att just rikta sig mot dem.
15

 

År 1847 kom det en fattigvårdsförordning som sa att det i varje socken skulle finnas en 

fattigvårdstyrelse. Detta gjorde att fattigvården nu blev mer systematisk och såg någorlunda 

                                                           
13

 Sköld, 2006, 292. 

14
 Nilsson, 2003, 225. 

15
 Nilsson, 2003, 225. 
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lika ut över hela landet.
16

 Lagen innebar att de som saknade ”medel och lovliga utvägar” hade 

rätt till fattigvårdsunderstöd. Men denna lag kom att betraktas som att den inte var tillräckligt 

strikt. År 1871 reviderades lagen och kom nu att endast omfatta barn, handikappade, gamla, 

sjuka som dessutom inte hade några anhöriga som kunde ta hand om. Denna lag kom att gälla 

fram till 1918.
17

 Anledningen till att lagstiftningen skärptes berodde till stor del på att man 

ville undvika att folk utnyttjade systemet eller att de blev fast i ett ekonomiskt 

beroendeförhållande till fattigvården. För att skilja ut vilka som var berättigade till hjälp 

delade fattigvårdsnämnden in personer som antingen ”rätta” eller ”orätta” fattiga. Vad innebar 

det då att vara ”rätt” fattig? Svaret finns i det motsatta begreppet där en ”orätt” fattig ansågs 

vara en person som hade sig själv att skylla för sin fattigdom, till exempel på grund av lathet, 

osedlighet eller ovilja att arbeta. Idén om att vara ”rätt” fattig var alltså när personerna själva 

inte kunde göras ansvariga för sin fattigdom.
18

 Målet för de som arbetade med fattigvård var 

att den hjälp som gavs skulle göra att de drabbade människorna själva skulle ta sig ur sin 

situation. Det handlade alltså om ”hjälp till självhjälp”, vilket är ett uttryck som ofta nämns i 

sammanhanget. Det var tänkt att hjälpen skulle fungera som fostrande genom att de som 

verkligen behövde stöd också skulle få det, men samtidigt skulle hjälpen verka avskräckande 

så att ett arbete alltid skulle ses som det bättre alternativet.
19

  

Det var främst kvinnor som fick hjälp av fattigvården och kontakten var ofta inriktad på 

ansvaret för barnen.
20

 Anledningen till detta grundar sig i den uppfattningen att mannen var 

familjens ekonomiske försörjare och att hans lön skulle räcka till att försörja hela hushållet. 

Kvinnan ansågs inte ha samma behov av pengar eftersom hennes arbetsuppgift skulle vara att 

sköta barnen och hemmet. Men i praktiken innebar det för arbetarfamiljer där mannens lön 

inte räckte till, att även frun och barnen fick hjälpa till med ekonomin, vilket även bar med sig 

ett slitsamt dubbelarbete för kvinnorna.
21

 Det medförde även stora problem för både ogifta 

och ensamstående kvinnorna som alltså fick lägre lön än männen och på grund av detta inte 

klarade att försörja sig själva och eventuella barn.  

 

                                                           
16

 Nilsson, 2003, 123. 

17
 På tröskeln till välfärden, 1995, 84. 

18
 På tröskeln till välfärden, 1995, 85. 

19
 Nilsson, 2003, 234. 

20
 Nilsson, 2003, 226. 

21
 Nilsson, 2003, 215. 
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Familje- och barndomsideal 

Mellan 1901-1910 gjorde SCB en undersökning om antalet utomäktenskaplig födslar i 

Sverige och kom fram till att antalet var 13 %. År 1911 hade siffran stigit till 15 % vilket 

innebar 20 000 barn, som var en av de högsta siffrorna i Europa. Men siffrorna kan inte visa 

på hela sanningen. En orsak var att definitionen av utomäktenskaplighet kom att vidgas i 

undersökningen samt att de utomäktenskapliga födslarna kunde ha en demografisk förklaring. 

I Sverige var nämligen andelen ogifta kvinnor i åldern 20-45 år uppe i 45 procent, alltså en 

stor del av kvinnor i den fruktsamma åldern. Men värt att notera är även det faktum att de 

barn som vid födseln skulle räknas som utomäktenskapliga snarare var föräktenskapliga då 

föräldrarna gifte sig strax efter barnets födelse.
 22

 

De utomäktenskapliga födslarna sågs dock som ett allvarligt problem på grund av den höga 

dödligheten bland dessa barn. Det var även ett problem då det stred mot den ideala 

familjebilden med den försörjande fadern och modern som tog hand om hemmet och fostran 

av barnen. Att få barn utom äktenskapet förekom oftare i de lägre samhällsklasserna och hade 

tidigare varit ett lagbrott men trots detta ökade antalet utomäktenskapliga födslar. Det finns 

fler alternativ till vad detta berodde på. Vissa menar att det berodde på den minskade sociala 

kontrollen från bland annat staten och kyrkan och andra menar att normerna förändrades.
23

  

Ett stort ansvar lades på kvinnorna som sades ha en skyldighet för samhällets framtid då det 

ansågs att utan hennes insats skulle mannen och barnen förråas och familjelivet upplösas. Till 

exempel förväntades kvinnan ta hand om hemmet på ett sådant sätt att mannen inte skulle 

lockas att gå ut och supa för att slippa från det skitiga hemmet och de skrikande barnen. Det 

dåliga hemmet skulle förhindras genom en moralisk fostran i hur det goda hemmet skulle 

organiseras. Det var det moraliska förfallet hos det uppväxande släktet som fruktades mest 

och det sågs som ett hot mot samhället.
 24

 

Den goda barndomen som framför allt var medelklassens strävande innebar att barnens liv 

skulle innehålla både skola och lek.
25

 Eva Lis Bjurman visar i sin bok Barnen på gatan på hur 

medelklassens barndomsideal till exempel kunde ta sig uttryck i en leksakskatalog från 1897 
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24
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som säger: ”Gif barnen ständigt roande sysselsättning i hemmet, därigenom undvikes det så 

skadliga gatulifvet och umgänget med redan fördärfvade barn”
26

 

De familjer som inte lyckades leva upp till medelklassens och överklassens familje- och 

barndomsideal kunde få se sina barn bli omhändertagna av myndigheterna. Bjurman visar på 

hur detta kunde se ut för de barn som ansågs vanartade: 

Varje trasig fattigunge löpte risk att råka ut för myndigheternas välvilliga godtycke.[---] Barnen 

befann sig i sina tillåtna och otillåtna aktiviteter på gatan i ständig fara att bli infångade och 

flyttade långt från föräldrar, syskon och kamrater, inspärrade på obestämd tid.
27

  

Men vad innebar det att vara vanartad? Enligt svenska akademiens ordlista har vanart 

betydelsen oart eller dåligt uppförande.
28

 Andra beskrivningar är att ordet blev en 

kategorisering som användes som ett samlat begrepp på olika sorters förkastliga beteenden.
29

 

Vad det i själva verket innebar att vara ett vanartat barn i praktiken kommer att 

problematiseras i resultatdelen samt i avsnittet nedan. 

Filantropin 

Filantropi brukar ofta förknippas med beskrivningen av en verksamhet som syftar till att 

osjälviskt hjälpa människor som är i nöd. Det som gör att filantropin skiljer sig från till 

exempel välgörenhet är som Roddy Nilsson utrycker det i Kontroll, makt och omsorg att det 

”kan ses som en mera systematisk form av socialt arbete än välgörenhet och religiöst 

barmhärtighetsarbete”.
30

 

Fattigvårdens restriktiva inställning gjorde att vissa grupper som behövde understöd inte 

omfattades i lagen. Dessa kunde i stället få hjälp av den privata välgörenheten vars mål var att 

visa barmhärtighet och ”människokärlek” samtidigt som man utövade ett moraliskt inflytande. 

Den privata välgörenheten (som jag alltså här likställer med filantropin) kom alltså att 

komplettera fattigvårdens arbete.
31

 Som nämnts ovan så fick den allt för givmilda fattigvården 
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kritik och detta ledde även till en förändring inom de filantropiska kretsarna. Det ansågs att 

filantropin måste bli mera resultat- och framtidsinriktad, vilket skulle ske genom bättre 

planering.
32

 

Filantropin gick även igenom en förändring då den under 1800-talet allt mer kom att 

förknippas med kvinnor. Både i och med att välgörenhetens inriktning mer kom att rikta in sig 

på arbetarkvinnorna och att allt fler kvinnor engagerade sig i filantropin. Den dominerande 

delen av de filantropiska kvinnorna kom från den övre medelklassen och borgerskapet. Det 

var alltså kvinnor från de övre klasserna som ville förbättra kvinnor i under- och 

arbetarklassens villkor.
33

  

Hur kom det sig då att allt fler medelklasskvinnor började engagera sig för filantropin? Det 

fanns ju en paradox i att deras plats å ena sidan ansågs vara i hemmen samtidigt som det var 

fullt acceptabelt att de tog plats i offentliga arbeten. Orsaken till att kvinnor fick mer plats i 

offentligheten bestod i att de förutom i egenskap av maka och mor dessutom ansågs mer 

moraliska och sedliga än män. Det var dessa egenskaper som sades göra dem extra lämpade 

att bli som det sades ”samhällsmödrar”. Detta var ett ideal som kom att gälla även för de 

kvinnor som inte hade några egna barn.
34

  Centralförbundet för socialt arbete, CSA, som 

arbetade med samhällsreformer bildades 1903 och är ett exempel på ett samarbetsorgan för 

föreningar med samhällsfrågor på agendan. CSA var en organisation som startade på initiativ 

av just kvinnor från det övre sociala skiktet och som kom att spela en stor roll i 

barnomsorgsfrågorna. Det var kvinnor inom filantropin som drev frågorna framåt och gjorde 

att de till slut togs upp i riksdag genom att männen så att säga tog över frågorna. Vid denna tid 

hade ju kvinnor ännu inte rösträtt även om flera krafter i de filantropiska rörelserna verkade 

för detta. Det skulle kunna sägas att makten i detta fall inte skedde uppifrån och ner utan att 

det var engagerade kvinnor som drev den sociala frågan upp till högre instans. Men det fanns 

även en baksida i denna process. För kvinnors del kom de nämligen att begränsas inom 

politiken genom att nästan uteslutande bara få komma till tals i ärenden som gällde just deras 

plats som ”samhällsmödrar”.
35
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Barnavårdslagarna 

I början av sekelskiftet 1900 är det framför allt två lagar som är centrala för den period som 

jag har undersökt. De är 1902 års barnlagar som man brukar kalla för vår första 

barnavårdslagstiftning
36

 och 1917 års lag om barn utom äktenskap. 

1902 års lag började gälla 1903 och kan delas in tre områden. Den ena handlade om 

fosterbarns vård, den andra om minderåriga förbrytare och den tredje om uppfostran åt 

vanartiga och sedligt försummade barn.
37

  

En person som till stor del låg bakom att 1902 års lag blev till var Fridtjuv Berg (1851-1916) 

som var en liberal folkskolelärare med engagemang i både skolfrågor och uppfostringsfrågan. 

Han var även en framstående politiker och blev senare även ecklesiastikminister under en tid. 

Han skrev en riksdagsmotion som ledde till skapandet av den så kallade 

Tvångsuppfostringskomitten år 1896. Dess syfte var att utreda frågor kring ungdomar som 

begick brott eftersom man inte tyckte att det var lämpligt för dem att hamna i fängelse. De 

tänkte i stället att ungdomarna borde placeras i speciella uppfostringshem eller skyddshem 

som det kom att benämnas. Det var tvångsuppfostringskomittens arbete som låg till grund till 

att en debatt skapades och i sin tur att lagen 1902 tillkom.
38

 

Fridtjuv Berg var även en stor förspråkare av den så kallade ”Bottenskolan”. Till skillnad från 

parallellskolesystemet där de rika gick i privatskola och de mindre bemedlade gick i folkskola 

så var tanken med bottenskolan att alla barn skulle gå i en gemensam skola oavsett kön och 

klass. Men detta skapade debatt då personer från över- och medelklasserna inte ville sätta sina 

barn i samma skola som underklassens och de fattigas barn. De var rädda att deras barn skulle 

påverkas negativt till exempel på grund av saker som att de lägre klassernas barn skolkade, 

var smutsiga eller var vanartiga på olika sätt. Eva Lis Bjurman beskriver situationen så som 

det kan tänkas att de från de övre klasserna såg på saken. 

”De vanartiga kunde smitta de andra barnen. De vanvårdades löss, skrofler och snuva kunde 

också smitta. Kanske de var så vanvårdade att de behövde tas om hand”.
39

 

                                                           
36

 Nilsson 2003, 252. 

37
 På tröskeln till välfärden, 1995, 176. 

38
 Nilsson, 2003, 252. 

39
 Bjurman, 1995, 62. 



 

16 
 

”Lagen om uppfostran åt vanartade och i sedligt avseende försummade barn” och 

”minderåriga förbrytare” syftade båda till att myndigheterna kunde tvinga barnen till 

tvångsuppfostran. När det gällde minderåriga förbrytare kunde man döma ungdomar som var 

mellan 15 och 18 år och hade begått lindrigare brott till denna tvångsuppfostran. Lagstiftare 

såg denna åtgärd snarare som en socialpolitisk sak än som ett straff. För de barn som var 

under 15 år och alltså berördes av vanartslagen ökade myndigheternas möjligheter att skilja 

dem från hemmet. Syftet med detta var att kunna förhindra att barnen som inte ännu var 

vanartade från att bli det och de som redan var vanartade från att bli kriminella.
40

   

Frågan om de vanartiga barnen kan ha en koppling till ”Bottenskolan” då en förutsättning för 

att de övre klasserna skulle vilja sätta sina barn i en sådan skola vore att de vanartiga barnen 

hade tagits om hand. En åtgärd som fanns tillgänglig var att låta utackordera barn till 

fosterfamiljer. Om detta handlar ”Lag om fosterbarns vård” som ingick i 1902 års 

barnavårdslagar vars syfte var att förhindra vanvård av fosterbarn. De som hamnade i 

fosterhem kunde vara barn som var helt föräldralösa eller mist en av sina föräldrar.  Men även 

barn vars föräldrar inte ansågs förmögna att ta hand om sina barn, till exempel på grund av 

fattigdom, kunde få sina barn utackorderade av myndigheterna.  

Diskussionen kring fosterbarn handlade om att dödligheten bland dessa barn var alarmerande 

hög vilket man menade berodde på de undermåliga fosterhemmen. Särskilt drabbade var de 

barn som var födda utom äktenskapet i Stockholm som hade mer än dubbelt så hög dödlighet 

än barn födda inom äktenskapet i Stockholm.
41

 I andra länder under samma tid fanns liknande 

problem och de löstes genom att det krävdes ett visst tillstånd för att ett fosterhem skulle 

kunna få betalt för att vårda andras barn. Men när Sveriges lag om fosterbarnsvård 1902 kom 

så hade man ingen sådan föreskrift i lagen. Fram till 1918 fanns till och med en regel som 

tillät att det fosterhem som erbjöd lägst ersättning skulle få ta hand om barnet.
42

 Trots detta så 

fanns det ändå vissa föreskrifter för vilka som kunde bli fosterföräldrar eller inte som det ska 

återkommas till i resultatdelen. 

År 1917 kom den andra lagen inom barnomsorg som berör mitt undersökningsområde och 

den handlade om barn födda utom äktenskapet. Den brukar kallas för Barnavårdsmannalagen 

och trädde i kraft 1918. De som till största delen låg bakom dess tillkomst var 
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Centralförbundet för socialt arbete (CSA) och Svenska fattigvårdsförbundet men även 

barnavårdsmannainstitutionen. De hade uppmärksammat mödrar och deras utomäktenskapliga 

barn och hur svårt ställt de hade det.
43

 

Barnavårdsmannalagens tillkomst kan spåras tillbaka till Gustav III:s tid då han år 1778 

införde det så kallade barnamordsplakatet. Anledningen till detta var att de oäkta barnen och 

dess mödrars situation var så pass stigmatiserande att mödrarna hellre tog livet av barnen eller 

sig själva för att slippa den svåra situation som ensamstående moder innebar. 

Barnamordsplakatet innebar att ogifta mödrar nu fick rätten att föda anonymt. De behövde 

inte berätta vem de själva var eller vem fadern till barnet var.
44

 Men konsekvensen av denna 

lag gjorde att allt fler fäder lättare kunde fly undan att betala underhåll för sina oäkta barn, 

därav alltså den nya lagen 1917. 

Den innebar att för varje barn som föddes utom äktenskapet så skulle det tilldelas dem en 

barnavårdsman som skulle övervaka barnets välfärd. För att lyckas med detta var en av 

huvuduppgifterna för barnavårdsmännen att ta reda och leta reda på fäderna till barnen för att 

få dem att betala underhåll. Tanken bakom lagen var att fäderna skulle betala underhållet för 

sina barn så mödrarna inte behövde ligga fattigvården till last, vilket annars ofta var fallet.
45

  

 

Skyddshemmen 

Som nämnts ovan var Fridtjuv Berg en av initiativtagarna till skapandet av 

Tvångsuppfostringskommittén. De ville inte att minderåriga förbrytare skulle hamna i 

fängelse utan ansåg att så kallade räddningshemshem eller uppfostringsanstalter var att 

föredra. Skyddshem var den samlade beteckning som institutioner med avsikt att uppfostra 

minderåriga förbrytare fick vid 1902 års lagstiftning. Meningen var att barnen skulle ”botas” 

från sin vanart innan de fick lämna anstalten, vilket i praktiken kunde innebära att de 

tvingades bli kvar i ett skyddshem längre tid än om de hade tagit ett fängelsestraff. De flesta 

skyddshemmen var anstalter för pojkar men det fanns ett fåtal uppfostringsanstalter som tog 

emot vanartade flickor. 
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De barn som togs in på skyddshem kunde på vissa institutioner både vara fattiga och 

vanvårdade barn medan andra räknades som vanartade. ”På barnhemmen skulle de ’välartade’ 

barnen tas emot. ’Vanartiga’ barn kom till skyddshem och unga brottslingar till 

uppfostringsanstalter, men gränsdragningen mellan ’välart’ och ’vanart’ var inte glasklar”.
46

 

Det skapades även olika former av skyddshem med olika inriktningar till exempel beroende 

på ålder eller typ av problem.
47

 Den äldsta institutionen i Sverige var Prins Carls 

uppfostringsinrättning i Stockholm som startade 1831 och den första att få statsbidrag var 

åkerbrukskolonin Hall som inrättades 1876. Det fanns alltså uppfostringsanstalter innan 

Fridtjuv Berg var med och skapade lagen om tvångsuppfostran. En institution som däremot 

uppstod år 1905 var uppfostringsanstalten Bona vilket skedde till följd av lagen 1902.
48

 

Det skyddshem (även om det inte kom att kallas detta i lagens mening förrän 1924) som 

Barnavårdsnämnden i Kalmar hade närmast att tillgå var uppfostringsanstalten Norrgård eller 

som den också kallades ”Fröbergska uppfostringsanstalten”.  Även den tillhörde de 

institutioner som uppfördes i slutet av 1800-talet. Affärsmannen Magnus Gudmundsson 

Fröberg var den person som i sitt testamente lät avsätta pengar till den stiftelse som gjorde att 

Norrgård år 1875 stod klar att ta emot vanvårdade och vanartiga barn. På Norrgård placerades 

pojkar som var mellan 8 till 15 år och var ett skyddshem som tog emot både vanartiga barn 

men även barn som ansågs vara ”sedligt försummade”. Något som var vanligt förekommande 

på uppfostringsanstalter som Norrgård var straff i form av aga. Om en elev visade sig vara för 

svår för Norrgård att hantera, till exempel genom upprepade rymningar, skickades de ofta till 

åkerbrukskolonin Hall som var en strängare anstalt där även grövre förbrytare hamnade. Om 

hur det var för ett barn på ett skyddshem säger Roddy Nilsson att det ”fanns ofta en vardag 

fylld av tristess, anstaltsrutin och isolering. Ibland förekom misshandel och vanvård. 

Personalen saknade utbildning och insikter i professionell barnavård”.
49
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Barnavårdsnämnden i Kalmar 

Innan det fanns en myndighet som barnavårdsnämnderna så var det fattigvården som framför 

allt hade det yttersta ansvaret för barnens försörjning.
50

 Barnavårdsnämnden i Kalmar startade 

sin verksamhet 1911. Tidigare hade det varit en kyrklig verksamhet enligt anteckningar om 

handlingarna från Kalmars kommunarkiv. Men redan på första sidan till nämndens protokoll 

antyds det dock att man har haft tidigare sammanträden. Det finns en möjlighet att de 

föregående sammanträdena skedde genom fattigvårdens eller genom skolrådets regi. Detta 

baseras på att när barnavårdslagen kom 1902 och det skulle inrättas barnavårdsnämnder i 

varje kommun så blev så inte alltid fallet. I stället kunde skolrådet även fungera som 

barnavårdsnämnd i landsbygdskommunerna, vilket eventuellt även kunde ha varit fallet för 

Kalmars del.
51

 

De tre personer som hade rollen som ordförande i Barnavårdsnämnden under min undersökta 

period är en A. Engström som sedan följs av J. A Thylander och den sista som nämns är E. 

Björck. J. A Thylander var komminister och företrädde alltså kyrkan. Till en början står han 

som sekreterare men från 1913 till 1916 är han även ordförande och kassör. Den som tar över 

som ordförande 1916 är kyrkoherden Erland Björck.
52

 På andra positioner i styrelsen finns 

den enda kvinnan representerad som heter Hilma Runbäck och är assessorska. En assessor är 

enligt svenska akademiens ordlista en högre jurist, till exempel i hovrätt eller länsstyrelse.
53

 

Hon förekommer ofta i protokollen, både som justerare men även att uppdrag som hembesök 

tilldelas henne. 

Bland nämndens medlemmar förekommer även en Direktör Andersson, riksdagsmannen och 

socialdemokraten Karl Magnusson samt fabrikör F. E Lindstedt flitigt. Intressant är även att 

Reglementspastorn Valerius Olsson som sitter med i nämnden under hela perioden även är 

föreståndare för uppfostringsanstalten Norrgård (mellan 1895-1928).
54

 

En styrelsemedlem som inte dyker upp förrän 1915 är kakelarbetaren J. Hasselström. Han 

tillsätts i styrelsen efter att en annan ledamot i styrelsen, grosshandlare Gullbrandsson, går 
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bort 1915. Att en person från arbetarklassen kom att ingå i nämnden skulle kunna ses som en 

ovanlighet. Men faktum är att Tvångsuppfostringskommittén i sitt betänkande 1896 ville se 

personer från folkets olika lager företräda i nämnderna. Man motiverade det med att det skulle 

vara en nödvändig förutsättning för nämndens framgång.
55

 Andra personer som ofta närvarar 

vid mötena är representanter från skolan såsom folkskolelärare, småskolelärarinnor och 

överlärare. En person som inte sitter i styrelsen men som tillhör skolvärlden är skolans 

inspektör Anders Hellner. Även han har en stor roll i arbetet med att undersöka barnens 

förhållanden i hemmen men så klart även hur barnen betedde sig i skolan. 

1918 sker en förändring i protokollförandet som är direkt kopplad till 1917 års lag om barn 

utom äktenskap. Den träder nämligen i kraft 1 januari 1918 och det märks i protokollen i och 

med att man den 30 januari 1918 skriver: ”Jämlikt föreskrift i lagen om barn utom äktenskap 

uppdrogs åt ordföranden att mottaga sådan anmälan, som föreskrifves i samma lags 14 § ”.
56

 

Det är i mars samma år som de första barnvårdsmännen utses till de nyfödda 

utomäktenskapliga barnen. I en del fall står till och med de ännu ofödda barnen med i 

protokollen. De flesta barnavårdsmän som man ansåg lämpliga och som även utryckt att de 

ville åta sig uppdraget var kvinnor. Männen som tog på sig uppdraget var bland annat direktör 

eller folkskollärare. De yrken som kvinnorna representerade var ofta lärarinna och 

barnmorska, vilket visar på att kvinnor med omhändertagande yrken ansågs ha de rätta 

egenskaperna för barnomsorg även om det säkert i flera fall rörde sig om personer som inte 

själva hade någon sådan erfarenhet. Det är inte orimligt att tänka sig att en del av kvinnorna 

såg uppdraget som ett yrke de annars inte hade tillgång till, samt att de hade ett stort intresse 

av barnomsorg. 

I Barnavårdsnämnden i Kalmar är det alltså främst personer från övre medelklassen och med 

högre utbildning som bedömer under- och arbetarklassens familjeförhållanden. Detta är något 

som även var fallet i Norrköping under samma period.
57
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Resultat 

Till barnavårdsnämndens åtgärd hade Inspektör A. Hellner anmält Grofarbetaren [N. A. Lindbom] 

och hans hustru [K. M. Lindboms] son [Frans Sture], född den 6 Sept 1901 och kyrkoskrifven 

[…], enär nämnde gosse synes i allt vara vanvårdad och sakna all tillsyn i hemmet och dessutom är 

lögnaktig. Modren är starkt begifven på dryckenskap. Gossens lärarinna […] anförde att han 

komma i skolan smutsig och trasig, äfven som att han slogo kamraterna. Hon vitsordade dock – 

och häri instämde Inspektör Hellner, att gossen på senare tider blifvit bättre. Makarna [Lindbom] 

hade blifvit kallade att till detta sammanträde inställa sig för barnavårdsnämnden, men de hade ej 

hörsammat kallelsen. Enär gossen på senare tider något bättrat sig, beslöts att för närvarande vid 

det åtgjorda låta bero, dock att ordföranden skulle gifva föräldrarna en allvarlig föreställning att 

bättre iakttaga sina uppfostringsplikter.
58

 

Detta är ett exempel på hur ett ärende kunde se ut i de protokoll som Barnavårdsnämnden i 

Kalmar förde mellan 1911-1918. I denna del av uppsatsen kommer jag rikta in mig på att 

försöka besvara min frågeställning samt sätta in dem i sin teoretiska kontext.  

 

Vanvård och vanart 

De faktorer som Barnavårdsnämnden i Kalmar framför allt tittade på var som det stod i lagen 

från 1902 om barnen visade tecken på vanvård eller vanart. Att vara vanartad kunde ha flera 

innebörder. Det kunde bland annat betyda att ett barn stal, skolkade, rände ute om nätterna 

eller tiggde. Detta var företeelser som oftast tillskrevs pojkar då flickor sågs mer som värnlösa 

i stället. 

Gena Weiner beskriver i sin studie av Solnas Barnavårsbyrå om deras syn på hur vanvård 

kunde ta sig uttryck och jag menar att samma norm fanns även i Kalmars Barnavårdsnämnd. 

Det fanns två slags vanvård, menade man, en fysisk och en andlig eller moralisk. Ett barn var 

fysiskt vanvårdat om föräldrarna inte förmådde ge det den fysiska omvårdnad; mat, kläder, hygien, 

hälsovård, det hade ’rätt’ till enligt de normer som omfattades av barnvårdsbyrån och kretsen kring 

den.
59

  

Den fysiska vanvården var lättare för barnavårdsmännen att undersöka då den var mer synlig. 

De kunde se på barnen om de var smutsiga eller sjuka eller om hemmen var i oordning när de 

gjorde sina besök. Just hemmen kom att bli en viktig indikator på om familjen var skyldiga till 
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vanvård eller inte. Däremot var det svårare att upptäcka den ”andliga och moraliska 

vanvården”, som jag menar har samma betydelse som att vara vanartad. Vanarten var mer 

svårdefinierad eftersom den inte syntes bara genom att titta på barnen. Barnens vanart 

undersökte man i stället genom att hämta information från andra myndigheter som familjen 

var i kontakt med som till exempel fattigvården, polis eller skola. Det var föräldrarnas 

bristande uppfostran eller barnets sätt att leva sitt liv som ansågs ligga bakom problemen. 

Från föräldrarnas sida skulle deras livsstil kunna vara en orsak till moralisk vanvård till 

exempel om de tillät att barnen skolkade eller om en änka fick utomäktenskapliga barn eller 

hade inneboende.
60

  

En familj som kom till Barnavårsnämndes i Kalmars uppmärksamhet på sommaren 1911 är 

ett exempel på när de har tittat på både den fysiska och den moraliska vanvården. Det är 

fattigvårdsstyrelsen som har anmält och vill att barnavårdsnämnden så fort som möjligt ska ta 

hand om änkan Johanssons barn. Detta beror på att hon i sin lägenhet på två rum och del i kök 

har två män inneboende. Och enligt grannarna lever hon ”ett intimt samlif till föga godt 

föredöme för barnen” med en av männen. Det nämns bland annat att hon lämnar barnen 

ensam hela nätterna då hon tillsammans med mannen går till skogen. Det är alltså moderns 

leverne som är i fokus. Men det nämns även att barnen är smutsiga och trasiga när de kommer 

till skolan, vilket alltså är den fysiska vanvården. Men när barnavårdsnämnden sedan besöker 

hemmet så skriver man att de ”hade ej fått intrycket att hon vore en så dålig kvinna som 

anmälningarna framhållit.” Det beslutas att hemmet ska undersökas ytterligare men någon 

direkt åtgärd blir det inte. Efter två år dyker änkan Johansson och hennes barn åter igen upp i 

protokollen och det är fortfarande de två inneboende männen, varav hon har ett förhållande 

med den ena, som uppmärksammas. Man skriver att hon lever ett lättsinnigt liv och att ”änkan 

[Johanssons] vandel vore allt annat än sedlig därom vore ju hennes tvänne oäkta barn talande 

bevis”. Det framkommer inte ur protokollen om när hon fick de oäkta barnen men det är inte 

orimligt att anta att det är den inneboende mannen som är far till någon av dem då änkan själv 

inställt sig vid det senare av mötena och förklarat att de ämnar gifta sig så fort hon fått stadigt 

arbete. Det skulle alltså kunna ses som om de oäkta barnen i själva verket var 

”föräktenskapliga”. Änkan får en varning om att bättre fostra sina barn genom att föra ett mer 

ordentligt liv med anledning av att barnen riskeras att vanartas.
61
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Intressant i detta fall är även att fattigvårdstyrelsen i sin anmälan skriver att det ”hemställas att 

barnavårdsnämnden […] ville vidtaga erforderliga åtgärder för att ställa ifrågavarande barn i 

bättre uppfostringsförhållanden, så att de kunna räddas åt samhället”.
62

 Just att barnen skulle 

”räddas” finner jag även i ett annat sammanhang där flera pojkar gjort sig skyldiga till stöld 

och det står att de ska ”räddas från brottets väg”.
63

 Denna syn om att barnen skulle ”räddas” 

kan sägas visa på en ny bild av barndomen som skulle vara en beroendets tid. Barn skulle 

skyddas och hållas borta från gatulivet och skulle i stället ägna sig åt att leka och att lära. 

Denna idealbild var framför allt medelklassens syn på barndomen. Det brukar sägas att det 

blev en utveckling den ”långa barndomens” tid.
64

 Det var även nu som det allt mer kom att 

växa fram en idé om att barnet går att förändra och forma. Samhällets uppgift skulle vara att 

kontrollera det uppväxande släktet för att förhindra att de i framtiden blev ett ”problem”. Just 

att ta mer ansvar för barnens uppfostran var något som kvinnosaksideologen och författaren 

Ellen Key förespråkade.
65

  

De vanligaste förekommande anledningarna till att barnen blev anmälda till 

Barnavårdsnämnden i Kalmar var ”sedligt avseende försummade” och ”vanartade”.  

För pojkarnas del i min undersökning var stöld eller snatteri en vanlig orsak till att de kom att 

betecknas som vanartiga. Till exempel ska 13-åriga pojken Karl bland annat ha stulit en cykel, 

ett fickur och tobak och för detta skickas han till uppfostringsanstalten Hall. Karl hade på 

egen hand snattat och stulit för att sedan sälja stöldgodset.
66

 Men det fanns även ett flertal fall 

där flera pojkar gått samman och hjälpts åt med stölderna. År 1918 får man en anmälan från 

stadsfiskalen där det beskrivs hur sex stycken pojkar i åldrarna 13 till 16 år i olika omgångar 

har brutit sig in i källare och förråd. I förråden har de stulit flaskor med saft och grädde, 

syltburkar och äpplen som de har ätit upp.
67

 Vad som låg bakom att pojkarna stal kan vi aldrig 

riktigt säkert veta. Det skulle till exempel kunna ha berott på de dyrtider som rådde under 

första världskriget och bristen på mat som drev ungdomarna till stölderna. En annan 

anledning som Maria Sundkvist lägger fram är att pojkarna gjorde det för att roa sig. Hon ger 
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bland annat ett exempel på en pojke som slängde bröd han fick när han var ute och tiggde 

pengar. 

Trots dyrtid och hungerkravaller verkar det inte som om barnen stal och tiggde bara för att äta sig 

mätta. Även om mycket av det de fick tag i var ätbart, liksom att pengar gick till matvaror, var det 

fråga om någonting mer än att stilla hungern.
68

 

Men det var inte bara pojkar som kunde vara vanartade (även om detta oftast var fallet). När 

det gäller flickorna i min undersökning så anses majoriteten (9 av 13) vara i fara för eller vara 

sedligt försummade. Det är alltså föräldrarna som man anser bär skulden till detta. För tre 

flickor beror kontakten med barnavårdsnämnden på att de inte har varit i skolan som de ska 

och detta lägger man också föräldrarna till last och i de fallen har åtgärderna stannat vid 

varningar.
69

  

Men en av flickorna beskrivs som vanartad. Det är Lisa som är 11 år och bor med sin mamma 

och sin styvfar som uppger att Lisa är olydig, oärlig och att hon dessutom har snattat både i 

hemmet och hos andra som bor i samma hus. Både föräldrarna och flickan är med på 

barnavårdsnämndens möte. Föräldrarna beklagar sig enligt barnavårdsnämnden över att 

varken stränghet eller mildhet hjälper samt att de på senare tid inte använt mycket aga. 

Barnavårdsnämnden beslutar att tiden inte är inne att skilja flickan från hemmet utan man 

nöjer sig med att förmana flickan ”att lägga bot sin vanart och blifva en snäll och lydig 

flicka”. Till föräldrarna har man en uppmaning som sticker ut från övriga i undersökningen då 

det skrivs att de ska ”med allvar men dock med kärlek och vishet fostra detta sitt barn och få i 

sådant sätt det att bättra sig från sin vanart”. I ett brev från folkskoleinspektionen nämns det 

att Lisas lärarinna är av den uppfattningen att hennes styvfar inte är ”riktigt snäll”.
70

 Att Lisas 

styvfar inte var ”riktigt snäll” som det beskrivs skulle kunna tolkas som att flickan utsätts för 

misshandel i hemmet. I uttrycket går det inte att utesluta att även ett sexuellt utnyttjande kan 

ligga dolt. Kanske är det på grund av lärarinnans uttalande som barnavårdsnämnden uttrycker 

sig som de gör i sin uppmaning till föräldrarna i denna deras mer mjukare framtoning jämfört 

med andra fall. 
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När det gäller flickors vanart så nämner Maria Sundkvist i sin bok De vanartade barnen att 

sexuellt utnyttjade flickor sågs som ”sexuellt vanartade”. Det ansågs alltså att flickorna inte 

var offer till händelsen utan de ansågs i stället vara medskyldiga.
71

 Sundkvist nämner ett fall i 

hennes undersökning om Norrköpings barnavårdsnämnd att en elvaårig flicka som lockats 

med gåvor av en man en längre tid skulle vara villig att överlämna sig åt mannen. Historien 

slutar med att flickan får komma till ett fosterhem men vad som händer med mannen framgår 

inte plus att hans namn har blivit överstruket, vilket Sundkvist menar beror på att namnet stört 

någon i nämnden som alltså försökt dölja namnet.
72

 

 

Hälsa och hygien 

Runt sekelskiftet förordades det att föräldrar inte skulle skämma bort sina barn utan det var 

bättre om de fick härdas lite för detta skulle var bättre för hälsan och karaktären. Barnen 

skulle inte ha för mycket kläder på sig utan de skulle fritt kunna röra sig och det fanns även 

förslag om att de skulle doppas i kallt vatten. Att utstå lite obekvämligheter och 

obehagligheter skulle förhindra nervositet.
73

 Men det fanns en gräns för hur långt det ansågs 

att familjer kunde gå i det spartanska levernet och härdandet. När barnen i stället började 

komma med slitna kläder och lort till skolan så slog myndigheterna larm. 

Erik Gustavsson är en åttaårig pojke som bor med sin pappa som är änkling sedan flera år 

tillbaka. 1914 uppmärksammar barnavårdsnämnden hans fall. Familjen har tidigare haft 

kontakt med nämnden då två av Eriks systrar har skiljts från hemmet och blivit placerade på 

barnhemmet. Pappan är byggnadssnickare och om honom står det att han ”super mycket” och 

att han är ”alldeles oduglig och oförmögen” att ge sonen den uppfostran och vård man anser 

att han behöver. De skriver att Eriks pappa inte bryr sig om att ”hålla gossen snygg eller gifva 

honom behöfliga kläder”. Det är genom inspektören Hellner som anmälan har kommit och 

han återger vad han själv har sett och vad han fått fram genom samtal med pojkens lärarinna. 

Både inspektören och lärarinnan närvarar även på det möte som behandlar pojkens fall. 

Protokollet beskriver hur Eriks lärarinna har gett honom kläder vid flera tillfällen men hon 

säger att Erik ”snart därefter varit lika trasig igen”. Av alla de 66 barn som förekommer i 

materialet är Eriks fall det enda där det finns en tillstymmelse till en talan från barnet i fråga. 
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Det är genom inspektören Hellners ögon vi i anmälningsbrevet får reda på att Erik ”erkänner 

att det tjänar ingenting till att göra honom ren, ty det alldeles fullt hemma [sic]”. Det slutar 

med att barnavårdsnämnden beslutar att skilja pojken från hemmet och de gör en ansökan om 

hans intagning på Norrgård. Detta gör man trots att Erik inte anses vara vanartig.
74

 

Det som antagligen är den största anledningen till att barnavårdsnämnden och skolinspektören 

Hellner vill omhänderta Erik är att de är rädda att han ska påverka de andra eleverna i klassen 

på ett negativt sätt. ”Pojken är alldeles full av ohyra, så att de andra barnen ej kunna vara å 

hans grannskap utan att få ohyra på sig”, säger de. Här kan man alltså tydligt se den rädsla 

som personer inom skolan och myndigheter hade för att vanart skulle smitta av sig på andra 

elever i barnets närhet.  

Michel Foucault ger i sin bok Övervakning och straff exempel på en person som hette J-B de 

la Salle som sa att: 

Man måste se till att de som har slarviga föräldrar och har ohyra skiljs från dem som är rena och 

inte har någon ohyra, att en lättsinnig och tanklös lärjunge placeras mellan två som är stillsamma 

och trygga och att en fritänkare sitter ensam eller mellan två fromma.
75

 

Citatet återfinns i avsnittet som handlar om fjärde faktorn ”Rang”.
76

 Att Erik skulle skiljas 

från de andra barnen kan med andra ord ses som en del i de faktorer för disciplin som 

Foucault tar upp i sin bok.  

Eva Palmblad tar även upp hur man i den svenska skolan ville uppnå en hälsoriktig skolmiljö 

som skulle vara ett mönster för renlighet samt att detta i sin tur skulle leda till ett intresse för 

ett hälsosamt liv i hemmen. Hon nämner hur införandet av regelbundna skolbad på 1890-talet 

var välgörande för både elevernas hälsa och för skolmiljön då ”mödrarna började nedlägga 

omtanke och möda på att hålla även barnens underkläder hela och rena från ohyra, då allt 

sådant blev blottat och uppenbart vid baden”.
77

 På ett sätt fick alltså skolan även kontroll över 

de enskilda hemmens hygien. Att hygienen blev allt viktigare i samhället hade bland annat sin 

                                                           
74

 KK, Barnvårdsnämndens protokoll 1911-1918, 1914-03-27, § 1. 

75
 Foucault, 1987, 174. 

76
 Foucault, 1987, 174. 

77
 Thunberg citerad hos Palmblad 1990, 97. 



 

27 
 

bakgrund i att vetenskapen inom hälsa och hygien utvecklades och hur smuts kom att 

förknippas med samhälleliga missförhållanden.
78

  

Just hygienen sågs ofta som ett tecken på fattigdom och vanvård, vilket i sin tur kunde ses 

som ett tecken på tidig vanart. Därför blev också renlighet en viktig dygd. Eva Lis Bjurman 

beskriver synen som myndigheterna hade på barnen om att deras fysiska kondition kunde vara 

ett tecken på vanart att: ”Det gällde att hejda det onda i tid, helst innan det brutit ut”.
79

  

Vilka var de anmälda familjerna? 

I detta avsnitt kommer den del av min undersökning som är mer åt det kvantitativa hållet att 

redovisas och problematiseras.  

Den forskning på området som jag har undersökt säger att det framför allt var familjer från 

under- och arbetarklassen som stod i myndigheternas fokus. Var det endast inom dessa klasser 

som de vanvårdade och vanartade barnen fanns? Det troligaste är att så inte var fallet. 

Uppfostran av barnen skedde inom alla klasser dock med olika tankar om vad som ansågs 

vara ”rätt” sätt. För säkerligen fanns det barn i de övre klasserna vars barn inte heller levde 

upp till den ideala barndomen. Men många gånger hade det övre samhällsskiktet en större 

möjlighet att själva ta tag i problemen utan en statlig inblandning. Från statens sida sågs även 

de övre klassernas problem som något mer individuellt och privat.
80

 

Vilken social bakgrund hade då familjerna som anmäldes till Kalmar Barnavårdsnämnd? För 

att besvara frågan har föräldrarnas yrke kartlagts. Dock är det oftast bara männens yrke som 

nämns i protokollen. I de fall där kvinnans arbete nämns så gäller det änkor eller ogifta som 

alltså inte har någon man som försörjer dem. Ett undantag är en familj där det nämns att 

mannen är hamnarbetare och att frun har haft arbete men den enda specificeringen som ges är 

att hon ”nog arbetat” innan hon blev sjuklig. Det samma gäller hustrun till en sjöman som på 

grund av mannens yrke tvingas vara borta hela dagarna på vad som endast benämns som ”eget 

arbete”. Det var således inte intressant för Barnavårdsnämnden att veta vad hustruns yrke var 

utan det som var av intresse för dem var om barnen lämnades ensamma hemma eller ej. Detta 

gällde främst för de arbetande mödrarna då det ansågs vara fullt acceptabelt för fäderna att 

vara iväg hela dagarna och arbeta.  
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Tabell 1: De anmälda barnens fäders yrke 

Yrke Tjänsteman Hantverkare Arbetare Övriga Summa 

Antal 3 6 32 6 47 

Källa: Kalmar Barnavårdsnämnds protokoll 1911-1918  

När jag har gjort kategoriseringen av fädernas yrken kunde det ibland vara oklart vad de 

egentligen jobbade med. Dels kan de ha bytt yrke men vanligast verkar vara en förändrad 

benämning. Till exempel står en fader som arbetare men senare benämns han som en 

hamnarbetare. Eller en snickare som på ett annat ställe får specificeringen byggnadssnickare. 

Det kan även tilläggas att alla fäderna inte var biologiska utan kunde vara styvfäder eller 

fosterfäder. Även om det alltså finns en felmarginal bedömer jag att den är relativt liten och 

att det inte påverkar statistiken ändå. Till tjänstemän har jag räknat personer med ett yrke som 

folkskollärare och brevbärare, hantverkare är till exempel snickare eller skräddare. Det fanns 

olika typer av arbetare inom just den arbetarkategorin. De vanligaste var hamnarbetare och 

just ”arbetare”. Till kategorin har jag även räknat sjömän, fiskare och gårdskarl. I kategorin 

”Övriga” finns yrken som inte går att tillskriva någon direkt klass. Bland annat finns det en 

man som endast står som änkling men även husägare och vaktmästare har jag räknat in här. 

Som framgår av tabellen tillhörde alltså den övervägande delen av fäderna arbetarklassen. Det 

är egentligen endast de tre ”tjänstemännen” som tillhörde en medelklass. Detta innebär alltså 

att hela 95 % av de anmälda fäderna tillhörde arbetarklassen. Bland familjerna har det inte 

funnits något fall där föräldrarna nämns som fattighjon utan det nämns i stället att de får 

fattigstöd från fattigvården.
81

 

Tabell 2: De anmälda barnens mödrars civilstånd och yrke 

Civilstånd/Yrke Änka Ogift ”Hustru” Frisörska ”Arbete” Tvätterska Fabriksarbeterska Summa 

Antal 5 3 36 1 2 2 2 51 

Källa: Kalmar Barnavårdsnämnds protokoll 1911-1918 

Som nämnts ovan så är det två av de gifta mödrarna som har ”arbete” men att det inte 

specificeras mer än så. Vi får heller inte reda på huruvida de gifta mödrarna arbetar eller ej 
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eftersom de endast benämns som ”hustru”. De kvinnor som arbetar som tvätterska, frisörska 

och fabriksarbeterska är alla antingen ogifta eller änkor. Detta innebär alltså att 26 % av de 

anmälda barnen inte levde tillsammans med båda sina föräldrar. Den övervägande delen av 

barnen bodde med andra ord tillsammans med båda sina föräldrar. Med undantag för de fäder 

vars yrke höll dem borta från hemmet i längre perioder eller i de fall där pappan hade gått 

bort.
82

 Det var alltså mer eller mindre uteslutande familjer från arbetarklassen som fick sina 

barn anmälda till Barnavårdsnämnden i Kalmar. Detta stämmer överens med tidigare studier, 

bland annat Maria Sundkvists om Norrköpings Barnavårdsnämnd där även hon kommer fram 

till att det i första hand är arbetarfamiljer som anmäls till Barnavårdsnämnden.
83

  

Antalet barn som har kartlagts i denna undersökning är 66 stycken varav 53 är pojkar och 13 

är flickor i åldrar mellan 4 och 17 år. Nedan följer en tabell som visar hur fördelningen såg ut 

men det bör tilläggas att ålder inte uppgavs för alla barn, varför antalet inte stämmer överens 

med det totala antalet barn i materialet. 

 

Tabell 3: De anmälda barnens ålder och antal 

Ålder Pojkar Flickor Båda könen 

4-6 år 1 2 3 

7-9 år 7 3 10 

10-12 år 17 4 21 

13-15 år 17 2 19 

16-18 år 4 0 4 

Summa 46 11 57 

Källa: Kalmar Barnavårdsnämnds protokoll 1911-1918 

 

Sifforna visar är att de flesta anmälda barnen var i åldrarna 10-12 år och 13-15 år. (De allra  

Vanligaste enskilda åldrarna var 12 och 13 år). Med anledning av att det är en så pass mycket 

större andel pojkar som anmäls kan det även vara av intresse att se om det fanns några 

skillnadet i vad de anmäldes för jämfört med flickorna. I ett fall har flera skäl kunnat anges 

som orsak till att nämnden tar upp fallet men även att ett och samma barn blir anmäld vid 

flera tillfällen, varför det i tabellen nedan finns fler antal skäl än antalet sammanlagda barn. 
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Tabell 4: Antal angivna skäl i anmälningarna för pojkar och flickor 

Skäl Pojkar Flickor Båda könen 

Vanvård/Sedligt försummad 14 9 23 

Vanart 20 1 21 

Stöld 19 1 20 

Skolk 14 2 16 

Föräldrarnas leverne 11 5 16 

Övrigt 3 1 4 

Källa: Kalmar Barnavårdsnämnds protokoll 1911-1918 

 

Under kategorin ”Övrigt” finns de fall där orsaken till anmälningen är otydlig eller när något 

har hänt en enstaka gång som till exempel en 7-årig pojke som av misstag råkat tända eld på 

en utbyggnad till ett hus tillsammans med hans 4-åriga granne. Jag har valt att föra samman 

orsakerna vanvård och sedligt försummad, dels för att de ofta står i relation till varandra i 

materialet men också för att betydelsen i egentligen mening inte skiljer sig åt. 

Den totala fördelningen mellan orsakerna är förhållandevis jämnt fördelad, vilket skiljer sig 

från Sundkvists undersökning. Hennes slutsats är att hennes kategori ”dåligt hem” som kan 

likställas med min ”föräldrarnas leverne” är med i överlägset flest anmälningar. Näst efter det 

är det stöld som är vanligast.
84

 Anledningen till att våra undersökningar skiljer sig åt kan 

delvis ha sin förklaring i att vi har gjort olika kategoriseringar. Hennes kategorisering har 

delvis fler skäl, vilket gör att hennes resultat blir spridda på ett annat sätt. Eller så var helt 

enkelt förhållandena sådana i Kalmar att det fanns en mer jämn spridning i orsaker till 

omhändertagande av barn. Men vad som man dock tydligt kan se av tabellen är att pojkar i 

betydligt högre grad än flickor blev anmälda på grund av deras vanart. För flickornas del var 

det snarare deras hemförhållanden som låg till grund för anmälningarna vilket även 

Sundkvists undersökning visar på.
85

  

Men vad var det egentligen som gjorde att just dessa barn från arbetarklassen i åldrarna 10 till 

15 år och främst pojkar drog till sig myndigheternas uppmärksamhet? Kanske var det den 

hotbild som arbetarklassen ansågs stå för som låg bakom att just denna grupp kom att 

uppmärksammas. En annan trolig förklaring är att barnen befinner sig i skolåldern. I skolan 
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fanns det personer som dagligen träffade barnen och som kunde anmärka om de var smutsiga, 

hur de betedde sig eller om de skolkade.  

 

Vilka var anmälarna? 

Vi har alltså konstaterat att de flesta anmälningarna som kom till Barnavårdsnämnden i 

Kalmar rörde familjer från arbetarklassen och att barnen bröt mot barndomsidealet. Antalet 

anmälningar totalt under de åtta åren är 54 stycken, vilket alltså ger ett genomsnitt på cirka 7 

anmälningar per år. Vi har kunnat se att de flesta fall antingen berodde på barnets avvikande 

beteende med stöld och vanart eller att deras hem bedömdes som dåliga. 

Men vilka var då de som gjorde dessa anmälningar mot familjerna? Anmälningsrätten var 

nämligen begränsad enligt lagen 1902. Först och främst skulle barnavårdsnämnden själva 

sköta anmälningar, därefter kunde även länsstyrelsen, polis, präster och lärare göra anmälan. 

Men det förekommer även att privatpersoner gjorde en anmälan till exempel en granne eller 

föräldrarna själva. Det var upp till ordföranden att besluta om en anmälan var befogad och om 

man skulle ta ställning till den, vilket alltså verkar ha skett i Kalmar likväl som i exempelvis 

Norrköping.
86

  

Tabell 5: Inkomna anmälningar till Barnavårdsnämnden 1911-1918 

Anmälare Fattigvården Barnavårds-

nämnden 

Skolan Föräldrar Polis Pastor Privatperson Övriga Summa 

Antal 6 8 21 2 9 1 2 6 55 

Källa: Kalmar Barnavårdsnämnds protokoll 1911-1918 

I min studie har jag kommit fram till att nästan 39 % av anmälningarna kom från skolans 

anställda som till exempel kunde vara barnens lärare, lärarinnor och även från överlärare. En 

annan som är flitig i sitt anmälande är folkskoleinspektören Anders Hellner som ofta fanns 

med vid barnavårdsnämndens möten. Näst vanligast är att anmälan kom från polisen (16 %). 

Detta är något i min undersökning som ganska markant skiljer sig från andras 

forskningsresultat. Både Maria Sundkvist och Jessica Karlsson har i sina undersökningar av 

Norrköpings respektive Nyköpings Barnavårdsnämnd funnit att de flesta anmälningarna kom 
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från polisen. I deras undersökning stod polisens anmälningar för 26 % respektive 67,5 % 

medan anmälningar från personer anställda vid skolan visserligen är vanliga men kommer på 

tredje plats i Sundkvist undersökning och i Jessica Karlsson förekommer inga alls.
87

 Vad kan 

då tänkas vara orsaken till att fler lärare än poliser gör anmälningar i min undersökning? 

Kanske ligger förklaringen i som nämnts innan att det var skolans personal som ofta träffade 

barnen i fråga samt att inspektören Hellner verkar ha varit flitig i sitt anmälande. Det var även 

lärare och lärarinnor som kontaktades när Barnavårdsnämnden ville ta reda på mer 

information om barn. I sex fall har jag sett hur Barnavårdsnämnde i Kalmar aktivt har sökt 

hjälp från barnens lärare, vilkas svar vid flera fall kunde ligga till grund för nämndens beslut. 

Om ett barn i stället kom till polisens kännedom så måste de ju först ha begått en förseelse 

medan barnen i skolan ofta inte gjorde sig skyldiga mer än till att deras familj var fattiga. Vad 

som hände med barnen efter att Barnavårdsnämnden fått in en anmälan kommer att diskuteras 

nedan. 

 

Disciplineringsåtgärderna 

De åtgärder om ingripande i barnens liv som Barnavårdsnämnderna i landet hade att tillgå 

enligt 1902 års lag var: samtal, hembesök, aga och skiljande från hemmet.
88

 Samtal innebar 

att barn och föräldrar blev inkallade till barnavårdsnämnden och där kunde både föräldrar och 

barn få som det kallas ”en allvarlig förmaning” eller ”allvarlig tillrättavisning”. För 

föräldrarnas del handlade det ofta om att de skulle ”bättre uppfylla sina uppfostringsplikter”. 

Aga var alltså en disciplineringsåtgärd som Barnavårdsnämnderna hade att tillgå, till exempel 

om man ansåg att föräldrarna var för ”klemiga” för att kunna aga sitt egna barn så kunde 

barnavårdsnämnden utföra uppgiften.
89

 Men i de protokollen från Barnavårdsnämnden i 

Kalmar som jag har undersökt närmare så förekommer det inga fall där Barnavårdsnämnden 

beslutar om aga. Åtgärden ”hembesök” verkar ha kunnat ta sig olika uttryck i form av att en 

person från nämnden utsågs att ”hålla hemmet under uppsikt” eller att de mer uttryckligen 

utses att göra hembesök. Just hembesöken var något som Assessorskan Runbäck ofta fick till 

uppgift vilket visar på vilka uppdrag som nämnden ansåg lämpliga för kvinnor. Det ansågs 

lämpligare för en kvinna att undersöka ett hem då det fanns tankar om att männen inte alltid 
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hade de egenskaper som var nödvändiga i den typen av arbete. Männen i nämndens uppgifter 

var mer kopplade till den auktoritära biten medan Hilma Runbäcks uppgifter mer kopplades 

till hembesöken och de vårdande egenskaperna.  

När det rör åtgärden att skilja barnen från hemmet så behöver den en mer ingående 

diskussion. De olika formerna av skiljande från hemmet som stod till hands för Kalmars 

Barnavårdsnämnds del var: utackordering, intagning på barnhem och antagning på 

skyddshem.
90

 När Barnavårdsnämnden hade beslutat om att skilja ett barn från hemmet så 

skulle föräldrarna/föräldern skriva under ett dokument för att godkänna beslutet som ofta såg 

ut på detta viset: ”Härmed lämnar jag mitt bifall till Barnavårdsnämndens beslut att skilja min 

son/dotter NN från hemmet samt öfverlämnar åt Barnavårdsnämnden mitt målsmanskap öfver 

denne min son/dotter”.
91

 Eftersom likartade formuleringar finns i andra städers 

barnavårdsnämnder kan det sägas att syftet med formuleringen var att få beslutet att se ut som 

en gemensam överenskommelse mellan nämnden och föräldrarna.
92

 

Om barnhemmet som omnämns i materialet så sägs det att barnen skall ”intagas i nämndens 

barnhem”, vilket alltså pekar på att barnhemmet låg i nära anslutning till 

Barnavårdsnämndens verksamhet. När det gäller utackordering så fanns det flera benämningar 

på detta. Till exempel intagning till ”enskilt hem”, ”enskilt hem på landet”, ”inackordering” 

eller ”utackordering”, alla med samma betydelse i egentlig mening. Barnen som 

utackorderades skulle placeras i en familj som helst bodde i en mer lantlig miljö. Barns 

utackorderand verkar ha haft en central roll i Kalmar vilket Johanna Sköld visar på i sin studie 

Fosterbarnsindustri eller människokärlek. Där visar hon på att de barn som blev 

utackorderade från Stockholms län under åren 1903 och 1913 till fosterhem som låg längre 

bort framför allt skickades till Kalmarområdet, samt att många ansökningar om fosterbarn 

också kom från Kalmar län. Hon menar på att Kalmars geografiska läge var bland annat bra 

på grund av den agrara miljön, att det låg långt från Stockholm vilket förhindrade att barnen 

rymde tillbaka samt att dess läge vid kusten och järnvägen gjorde kommunikationerna vid 

inspektioner och överlämnandet av barnen lättare.
93
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Att bli utackorderad eller att få komma till ett enskilt hem betydde med andra ord att barnen 

blev fosterhemsplacerade. Johanna Sköld har i sin doktorsavhandling forskat om 

utackorderingsbyrån i Stockholm mellan 1890-1925 och hur barnen hade det där. Jag menar 

att liknande förhållanden rådde även i Kalmar. Hennes forskning visar att barnen som kom till 

fosterhem kunde uppleva både exploatering och kärlek. Hon pekar även på att barnen som 

hamnade i fosterhem inte alltid i hamnade hos totala främlingar. För hennes undersökningsår 

1913 som även ingår i min undersökningsperiod var till och med över hälften av barnen 

fosterhemsplacerade hos en släkting eller en bekant.
94

  

Vad det innebar för barnen i Kalmar att bli utackorderade till ett fosterhem verkar som sagt ha 

kunnat innebära problem men även kärlek. I ett fall har den snart 13-årige Anders Gustavsson 

sedan hans mors död sedan fem år tillbaka bott i ett fosterhem. Men Anders har bland annat 

stulit ett fickur och anlagt en eld i en källare så därför ber de Barnavårdsnämnden om en 

åtgärd. Anders blir i stället utackorderad till en folkskolelärare och hans hustru som begär en 

summa pengar för att ta de ska ta hand om pojken. Eftersom det är svårt att hitta fosterhem 

just då så går nämnden med på detta. Men när ett år har gått så får Barnavårdsnämnden i 

Kalmar ett brev från folkskoleläraren som säger att Anders är:  

[…] till ytterlighet viljesvag och karaktärslös. Inga goda sidor kunna uppletas att bygga på och 

varigenom man skulle kunna stärka hans vilja. Han är icke blott lögnaktig och oärlig utan 

handskas i hemlighet med eld och ljus på det mest oroande sätt. Vid två tillfällen har han rymt, då 

han väntat sig bestraffning för sina förseelser. [---] Dessutom vilja jag och min hustru inte på några 

villkor ha honom kvar i vårt hem längre än vad som kan vara nödvändigt, tills beslut om hans 

förflyttning skett.
95

 

Ett annat fall menar jag visar på den motsatta varianten där barnet verkar ha det bra i 

fosterhemmet. Det är 12 år gamla Johan Alfredsson som är inackorderad hos en 

hemmansägare Pettersson som bor på Öland. Det är tal om att Johan ska inackorderas hos en 

annan hemmansägare som även han bor på Öland. Men när Barnavårdsnämnden har talat med 

Johans mor om detta så har hon önskat att sonen ska få vara kvar där han är. Det finns dock 

ingen talan från Johan själv men enligt protokollet har hemmansägaren Pettersson ”dels fädst 

sig vid gossen och dels ansåg sig härefter hafva någon hjälp af honom” och vill uppfostra 

honom som sin egen tills han fyllt 15 år.
96

 Hemmansägaren Pettersson vill även avsäga sig 
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den ersättning, den så kallade ”fosterlegan” som han annars skulle fått. Att avsäga sig 

fosterlegan och att säga sig vilja fostra pojken ”som sin egen” gjorde att Barnavårdsnämnden 

inte längre hade ansvaret för barnet. Man skulle kunna säga att det var en form av adoption 

som annars inte hade varit möjlig.
97

 Detta tyder alltså på att Hemmansägare Pettersson 

verkligen ville ha kvar Johan hos sig eftersom Barnavårdsnämnden på grund av att de inte 

längre betalade för Johans vistelse kunde besluta om att ta honom därifrån. Dock finns det ett 

frågetecken kring om hemmansägaren Pettersson verkligen ville ha pojken hos sig på grund 

av kärlek då han fäst sig vid honom eller om det bakom uttrycket att han ”hafva någon hjälp 

af honom” döljer sig ett utnyttjande av Johan som arbetskraft. Men för den delen behöver inte 

det ena utesluta det andra eftersom synen på arbetande barn under denna tid var mer allmänt 

accepterat.
98

 

Den avslutande formen av skiljande från hemmet och som ofta fick prägeln av att vara sista 

utvägen när Barnavårdsnämnden hade använt alla andra former av åtgärder de hade till buds. 

Uppfostringsanstalten Norrgård låg utanför staden och i flera fall kom pojkar som 

betecknades som vanartade eller vanvårdade att skickas dit. I den tidigare undersökningen 

som jag har gjort om Norrgård så hade jag tillgång till brev skrivna av barnen själva och kom 

därigenom fram till att barnen på Norrgård upplevde sin tid där väldigt olika. En del 

vantrivdes och rymde gång på gång medan andra skrev brev till föreståndaren (Valerius 

Olsson bland annat) och var tacksamma för sin tid på anstalten, då de tack vare detta bland 

annat hade fått möjligheten att lära sig ett yrke. Jag fann även i min undersökning av 

Norrgård, som även nämnts tidigare, att straff i form av aga var en vanlig företeelse. I 52 % av 

de fall av straffåtgärder jag undersökte fick barnen aga, varav den vanligaste orsaken var 

rymning eller rymningsförsök.
99

 

I de fall där barnen på Norrgård ansågs för svårt vanartade för att man skulle kunna ta hand 

om dem så förflyttades de till den mer strängare åkerbrukskolonin Hall. Ett exempel på detta 

är Simon Axelsson som i ett och ett halvt år har varit på Norrgård på grund av att han snattat i 

fosterhemmet och att det inte fanns ett nytt fosterhem att tillgå. Han hamnar åter igen på 

Barnavårdsnämndens radar då han har snattat på Norrgård samt att han har lyckats rymma 

fyra gånger. Från Norrgårds sida vill man inte längre ha kvar pojken utan anser att Simon 
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behöver komma till ett skyddshem med strängare regler och bättre förutsättningar för 

övervakande. Barnavårdsnämnden beslutar att skicka Simon till åkerbrukskolonin Hall som 

ansågs vara den strängaste av skyddshemmen i Sverige.
100

 

Skyddshemmen kan på ett sätt ses som den ”slutna miljön” som Foucault menar är en faktor i 

att disciplinera. ”Skapandet av en specifik plats som inte har något samband med andra platser 

och som är sluten om sig själv” är alltså en definition som passar in på hur livet på Norrgård 

och åkerbrukskolonin Hall såg ut. Vilka av dessa beskrivna åtgärder använde sig 

Barnavårdsnämnden i Kalmars då av mellan åren 1911-1918? Detta ska tittas närmare på 

genom tabellen nedan. 

Tabell 6: Barnavårdsnämndens i Kalmars vidtagna åtgärder 1911-1918 

Åtgärd Varning Utackordering Barnhem Skyddshem Hembesök ”Saken 

bero” 

Ingen 

åtgärd 

Summa 

Antal 27 7 5 17 11 12 4 83 

Källa: Kalmar Barnavårdsnämnds protokoll 1911-1918 

När det gäller antalet fall av utackorderingar så kan det tilläggas att i de fall där barnet redan 

varit utackorderat och anmälan leder till en annan åtgärd så är det denna som jag har räknat 

med. Det kan även tilläggas att ett fall kunde ha flera åtgärder. En vanlig kombination är till 

exempel att föräldrar får en varning om att sköta sina barns fostran bättre men att nämnden 

tills vidare låter saken bero. För det är just varningar som är den vanligaste förekommande 

åtgärden. Av de totalt 83 vidtagna åtgärder som Barnavårdsnämnden i Kalmar gjorde mellan 

1911 och 1918 är varning den vanligaste förekommande då det sker i cirka 33 % av fallen.  

Detta stämmer även överens med tidigare forskning gjord av Jessica Karlsson men skiljer sig 

från Maria Sundkvists där övervakning i hemmet är vanligast även om varningar är en vanlig 

åtgärd också i hennes undersökning. Troligtvis beror denna skillnad på att min undersökning 

och Jessica Karlssons har utgångspunkten att varje barn kan ha fått fler åtgärder än en. Denna 

utgångspunkt har inte Sundkvist och därför blir hennes resultat ett annat.
101

 Hade min 

undersökning förts på samma sätt som Sundkvists så kanske det hade visat ett resultat som 
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mer liknar hennes men då tillkommer ju problemet med att urskilja vilken av de antal åtgärder 

som ett barn kunde tilldelas som ska väga tyngst. 

Näst efter varningar är den vanligaste åtgärden att barnen hamnar i skyddshem som sker i en 

femtedel av fallen. Men att hamna i skyddshem var något som enbart skedde för pojkarnas 

del. Flickorna kom i stället att hamna på barnhemmet, vilket i sin tur inte förekom i något fall 

för pojkarna del.
102

 Michel Foucault skriver att:  

Innerst inne i alla disciplinära system finns det en liten straffmekanism. Den besitter en sorts 

rättsskipningsprivilegium, den har sina egna lagar, sina specifika brott, sina särskilda strafformer 

och sina egna domstolsinstanser.
103

 

Detta kan jag tycka stämmer väl överens med en barnavårdnämnds tillförordnade uppgifter 

som ju har ett straffsystem där brottet var att bryta mot den ideala barndomen. När det gäller 

den vanligaste åtgärden med varningar kan det ses som ett sätt för Barnavårdsnämnden att 

befrämja ”hjälp till självhjälp”. De försökte så att säga ”utbilda” föräldrarna i hur de bättre 

skulle uppfostra och sköta sina barn, vilket även kommer att återkommas till nedan. 

 

Samarbete eller konflikt 

Vad gjorde då föräldrarna när de fick höra från Barnavårdsnämnden att de inte längre ansågs 

förmögna att ta hand om sina egna barn? Och vilka möjligheter hade de att göra något åt 

saken? 

Om föräldrarna inte höll med i Barnavårdsnämndens beslut så kunde de överklaga och föra 

frågan till Kungliga Befallningshavandet (Länsstyrelsen). Föräldrarna hade fjorton dagar på 

sig att göra denna överklagan.
104

 I min undersökning är det endast i fyra fall av 62 som 

föräldrar till barnet gör detta överklagande. Detta betyder dock inte att de andra föräldrarna 

frivilligt gick med på Barnavårdsnämndens beslut utan kan även tolkas som föräldrarnas 

oförmåga eller vanmakt. I två av de fyra fallen är det ensamstående mödrar som strider mot 

Barnvårdsnämndens beslut, i de andra två är det gifta par. Alla fallen handlar om att barnen är 

vanartade och ska skickas till skyddshem förutom i ett fall. Det gäller en 5-årig flicka som 

både nämnden och Kungliga Befallningshavande anser vara sedligt försummad av sin mor 
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och beslutet om skiljandet slås även fast eftersom modern inte inställde sig inom de fjorton 

dagarna. Beslutet om avskiljandet från hemmet slås fast i tre av de fyra fallen. I det fjärde 

fallet som rör en pojke som främst gjort sig skyldig till skolk och bor med sin ensamstående 

mor slipper pojken att skiljas från hemmet. Detta beror på att hon har kunnat bevisa för 

Barnavårdsnämnden att pojken har bättrat sig och därför får hon behålla sin son. I de två fall 

där barnen bor med båda sina föräldrar lyckas de inte övertyga nämnden om att deras söner 

har bättrat sig. Det är snarare så att deras söner gör sig skyldiga till fler stölder under tiden 

som beslutet från högre instans ska fattas och därför fastställs det trots att en av mödrarna 

menar att det är andra barn som får hennes son att vara vanartig.
105

 

Detta var alltså de fall av motstånd som Barnavårdsnämnden i Kalmar lämnade över till högre 

instans. Men det finns även exempel på motstånd från föräldrarnas håll när deras barn 

anklagas för en förseelse. Ett exempel är när en folkskolärare har anmält 12-årige Peter 

Karlsson på grund av att han har skolkat. Dels menar nämnden att det är på eget bevåg men 

också att föräldrarna vill ha sonen hemma för att bland annat hjälpa till med vedsågning. På 

mötet som hålls är Peter och hans pappa närvarande och i protokollet återger nämnden 

pappans förklaring om att familjen har det svårt ekonomiskt. Men pappan berättar även om 

hur hans andra son som hållit sig borta från skolan gör det på grund av ”lärarens ’hat’ till 

ifrågavarande gosse, som till följd däraf fruktade ’stryk’ i skolan ifall han icke kunde sin 

läxa”. På grund av detta vill pappan att hans andra son ska få byta lärare. Men han blir inte 

betrodd av barnavårdsnämnden. De säger att den beskyllning som pappan har gjort inte har 

några grunder så de ser inga skäl till att föra saken vidare eller att uppfylla hans önskan om 

byte av lärare. Men i det anmälande brevet från folkskoläraren som har Peter som elev skriver 

han att Peter ”har fått varning av överläraren och aga av mig, men intet tycks bita på 

honom”.
106

 Visserligen står inget om att denna lärare även skulle ha Peters bror som elev men 

det går inte att utesluta. Exemplet visar förutom motståndet från fadern även på hur agan i 

skolan inte var något som barnavårdsnämnden såg som anledning att anmärka på trots att 

faderns beklagade. Det är alltså inte agan som Barnavårdsnämnden reagerar på utan det är 

barnets omoral som de tar fasta på. 

Det finns även fall i min undersökning där föräldrarna spelar en mer aktiv roll i 

omhändertagandet av sina barn genom att de samarbetar med Barnavårdsnämnden. Till 
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 KK, Kalmar Barnavårdsnämnds protokoll 1911-1918. 
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 KK, Kalmar Barnavårdsnämnds protokoll 1916-05-27, § 3. & Bilaga A. 
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exempel i ett av fallen där det är föräldrarna själva som efter att sonen Ragnar blivit förhörd 

av polisen skriver om sitt barn: 

Enär vår son [Ragnar], en längre tid snattat och stulit, samt förövat en del andra ofog, men trots 

aga i hemmet och förmaningar på alla vis, samt förhör och tillrättavisningar flera gånger inför 

stadsfiskalen härstädes: men ingenting tycks hjälpa, utan tvärsom, så få vi undertecknade föräldrar 

vördsamt anhålla, att barnavårdsnämnden ville taga denne vår son; om hand; och få honom 

bortförd till någon därtill lämplig plats för vanartade barn. Och då vi äro medellösa och hafva flera 

barn att försörja, så anhåller vi, att barnavårdsnämnden bekosta de därmed förenade utgifterna.
107

 

Detta brev från föräldrarna visar alltså på hur ett samarbete kunde se ut mellan familjerna och 

Barnavårdsnämnden. Det slutar nämligen med att Ragnar ska skickas till ett skyddshem på 

grund av sin vanart.  

Både i samarbeten och i konflikter med familjerna kan det sägas att Barnavårdsnämnden hade 

makten att ”utbilda” föräldrarna. Det var de borgerliga idealen som de ville skulle ”sippra 

ner” till den breda massan. Det var den bristande viljan eller okunskapen som man menade 

låg bakom de lägre klassernas oförmåga att hålla ett rent och snyggt hem som ju ofta var en 

orsak till att familjerna blev anmälda. Detta var även en något som för det mesta lades de 

arbetande kvinnorna till last. Det var deras oförmåga att ta hand om sitt hem som oroade. 

Renligheten var den dygd som ansågs skulle vara lösningen på problemen med hemmiljöerna. 

Eva Palmblad nämner bland annat hur det införs nya ämnen i skolan som handlar om 

hushållsgöromål, vilket många gånger var inriktade på att utbilda flickorna.
108

 När 

Barnavårdsnämnden i Kalmar fick rätt i sina begärda åtgärder även i Kunglig 

Befallningshavandet så kan detta sägas stärkte detta deras beslut. 

 

Sammanfattande diskussion 

Syftet med den här uppsatsen har varit att visa hur Kalmars Barnavvårdsnämnd mellan 1911-

1918 tog beslut och vidtog åtgärder mot de berörda familjerna. Det är hur samspelet mellan 

Barnavårdsnämnden och familjerna har tagit sig uttryck som fokusen i arbetet har legat på. 

I början av 1900-talet ökade befolkningen i Sverige och allt fler kom att tillhöra 

arbetarklassen. Deras boendeförhållande var ofta trånga och osanitära vilket medförde att 
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 KK, Kalmar Barnavårdsnämnds protokoll 1917-05-08, Bilaga B. 
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 Palmblad, 1990, 114. 
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barnen i hushållen allt mer kom att spendera sin tid utanför hemmen. Över- och medelklassen 

tolkade vad de såg som ett moraliskt förfall hos det uppväxande släktet. En orsak till detta var 

även att de utomäktenskapliga födslarna ökade. Det tillhörde inte de övre klassernas ideal att 

leva ett sådant liv utan de ville i stället se en fader som var ansvartagande och försörjande och 

en mor som inte arbetade utan som stannade hemma och skötte barnen och hushållet. Barnen 

skulle uppfostras till skötsamma samhällsmedborgare genom både skola och lek. För de 

familjer som inte levde upp till detta ideal, till exempel genom att en arbetares lön inte räckte 

till utan att hustrun också fick söka arbete och därmed lämna barnen ensamma, så kunde 

Barnavårdsnämnden kopplas in. 

1902 kommer den lag som innefattar fosterbarns vård, minderåriga förbrytare och uppfostran 

åt sedligt försummade och vanartade barn som låg till grund för Barnavårsnämndens arbete. 

Det är främst denna lags tillämpande som syns i det undersökta materialet eftersom lagen 

1917 om barn födda utom äktenskapet inte kommer på tal förrän i slutet av perioden. Och det 

som visar sig är endast hur nya barnvårdsmän tillsätts vars uppgift blir att övervaka dessa 

barns välfärd.  

De familjer vars ärende som Barnavårdsnämnden behandlar kommer nästan uteslutande från 

arbetarklassen. Detta kan bero på att de som kom från medeklassen hade större resurser att 

själva lösa problem med exempelvis ett vanartat barn. Dessutom sågs de övre klassernas 

problem som något mer privat jämfört med arbetarklassen. Men det fanns tankar om att det 

inte skulle göras någon skillnad mellan de olika samhällsklasserna. Till exempel genom den 

så kallade ”Bottenskolan” där tanken var att alla barn skulle gå i samma skola oavsett kön och 

klass. Men för att de bättre bemedlade skulle vilja placera sina barn tillsammans med de 

fattigas fanns en tanke om att de vanartade och vanvårdade barnen måste omhändertas. Detta 

berodde på synen om att de fattiga barnens sjukdomar och smuts och de vanartiga barnens 

dåliga moral skulle smitta av sig på de andra barnen. Det var alltså nödvändigt för 

Bottenskolans framgång att myndigheterna lyckades plocka bort detta ”störningsmoment”. De 

styrande kan med detta sägas att de ville ha en normalisering i samhället med det borgerliga 

idealet som mall. 

I min studie är det just barn i skolåldern som blir omhändertagna av Barnavårdsnämnden, 

vilket stämmer överens med annan forskning på området. I min undersökning är det dock 

även från skolan som de flesta anmälningarna kommer. Troligtvis beror sambandet på att 

personer inom skolans värld träffade barnen dagligen och upptäckte därmed saker som vanart 
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eller fick reda på dåliga hemförhållanden i större utsträckning än andra instanser i samhället. 

Innan barnen kom upp i skolåldern så var de alltså mer dolda för myndigheternas ögon. 

Polismyndigheten var också en flitig anmälare av barn som ansågs behöva tas om hand. De 

fall som polisen anmälda handlade uteslutande om pojkar och som bland annat gjort sig 

skyldiga till stöld och därmed sågs som vanartiga. Det var just pojkar som oftast kom att 

beskyllas för att vara vanartiga och den vanligaste åtgärden för dem var att bli skickade till 

skyddshem där de skulle vistas tills de inte ansågs vanartiga längre. I min undersökning fanns 

det endast ett fall där en flicka ansågs vanartig. Maria Sundkvist har i sin bok De vanartiga 

barnen skrivit om att flickors vanart handlade om att sexuellt utnyttjade flickor ansågs vara 

”sexuellt vanartade”. Om detta var fallet med den vanartade flickan i min studie går inte att 

besvara för det är hennes olydnad som främst är i fokus. Det finns dock ett uttalande om att 

hennes styvfar inte är ”riktigt snäll” som antingen kan tolkas som hård aga eller eventuellt ett 

sexuellt utnyttjande. 

Flickorna i min undersökning är i minoritet med endast 13 stycken av de sammanlagt 66 

barnen. Om pojkarna främst anmäldes på grund av sin vanart och för detta hamnade i 

skyddshem så var det för flickornas del vanligast att de anmäldes på grund av att de ansågs 

sedligt försummade och kunde på grund av detta hamna på Barnavårdsnämndens barnhem. 

Den sedliga försummelsen och vanvården var något som Barnavårdsnämnden lade föräldrarna 

till last, vilket kan kopplas till att flickor i större utsträckning sågs som värnlösa än vanartiga. 

Det var alltså föräldrarnas dåliga leverne som vid ett flertal tillfällen gjorde att 

Barnavårdsnämnden till exempel beslutade om barnens skiljande från hemmet. 

Vad hade då föräldrarna för möjligheter att strida mot Barnavårdsnämndens beslut och i 

vilken utsträckning gjorde man det? Den instans som föräldrarna kunde föra sitt ärende vidare 

till var Kungliga Befallningshavande. Där fick de argumentera för att det inte fanns någon 

anledning för deras barn att skiljas från hemmet. Endast i fyra fall av 62 stred familjer mot 

Barnavårdsnämndens beslut. I två fall var det ett gift par som stred om sina söner och i två fall 

var det ensamstående mödrar som stred om sin son respektive dotter. Endast i ett av fallen får 

en moder behålla sitt barn då dennes son av nämnden anses ha bättrat sig från sin vanart. 

Det var ofta en mörk bild som barnavårdsnämnden målade upp om barnen och deras familjer. 

Barnen är ”oärliga”, ”smutsiga” och ”trasiga”. Föräldrarna anses vara ”oförmögna”, ”begivna 

på dryckenskap” och att de för ett osedligt liv. Varför är det denna bild som 

Barnavårdsnämnde i Kalmar målar upp om de familjer som de undersöker? Kanske gör de 
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detta medvetet för att de ska få rätt i att ”rädda barnen åt samhället”? Andra institutioner som 

till exempel fattigvården ville ju nämligen inte ge för mycket hjälp åt de fattiga för de tänkte 

att det gör att familjerna hamnar i beroendeställning. Man ville ju inte premiera försumliga 

familjeförsörjare. Samma sak gällde de ensamstående mödrarna. De skulle ju inte få för 

mycket stöd så att de skulle tro att deras osedliga leverne var accepterat. Utan det var ”hjälp 

till självhjälp” som skulle förespråkas. En annan orsak till Barnavårdsnämndens agerande kan 

även ligga i den hotbild som man ansåg att arbetarklassen stod för. De var ju en social grupp 

som växte allt mer och som även kom att ta mer plats i politiska frågor. Genom lydnad och 

uppfostran både i hemmen och i skolan har de så att säga makten över dem. Detta kan kopplas 

till Foucaults tankar om maktperspektiv och den vilja att styra som han menar utövades. 

Det man kan säga om min jämförelse med Maria Sundkvists och andras undersökningar är att 

de skiljer sig på punkter som att de flesta anmälningarna i min undersökning kom från skolan 

medan hennes undersökning visar att det är polisen som står för flest anmälningar. Men detta 

kan ha sin förklaring i att vi har gjort olika kategoriseringar. Det finns ju även en hel del 

likheter som på de punkter som rör pojkarnas ålder och anledningen till att flickor anmäls. För 

det är främst Maria Sundkvist inställning som har legat till grund för den teoretiska ansats 

som jag har tillämpat, vilken alltså är att Foucaults teorier om makt och disciplinering har 

varit viktig för forskningen på området men att det inte alltid behöver vara den enda 

förklaringen. Den kan göra att individen bara ses som ett objekt utan möjlighet att värna sig. 

Om mina resultat tolkas ur ett maktperspektiv så bekräftar de att Barnavårdsnämnden i 

Kalmar vid flera tillfällen kunde utöva makt. Men detta hade de ju även befogenhet att göra 

enligt lagen. Barnavårdsnämnden hade ju även sina egna lagar, brott och straffsystem vars 

yttersta mål kan sägas var att kontrollera den del av befolkningen som inte bedömdes passa in 

i det ideala samhället enligt deras mått mätta. En kontroll som alltså kunde ske både genom 

straff som disciplinering men även straff som bildning. Men tittar jag i stället på materialet 

och bortser från maktperspektivet så visar min undersökning att föräldrar själva hade 

möjlighet att göra något åt sin situation. Föräldrarna själva kunde även söka sig till 

barnavårdsnämnden eller att privatpersoner gjorde anmälningar. De enskilda individerna 

verkar alltså ha haft ett förtroende för barnavårdsnämndens arbete i allmänhet men dock 

kanske inte alltid i samma utsträckning hos föräldrarna.  

För fortsatt forskning inom området så finns det stora möjligheter att utöka undersökningen 

genom att titta på en större period och därmed se om det skedde förändringar över tid. 
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Alternativt att titta på samma faktorer fast på andra orter för att se om samma förhållanden 

rådde även där vilket denna undersökning delvis har försökt visa på.  

 

Pedagogisk diskussion 

Det har inte varit svårt att motivera hur jag ska kunna använda mig av denna forskning rent 

praktiskt i mitt framtida yrke som lärare. De stora huvudteman som finns angående 

kvinnohistoria, barnhistoria och samhällshistoria är ämnen som enligt kursplan ska närvara 

under undervisningen samt att det appellerar väl till värdegrundens mål. Att det är just barnen 

och kvinnorna som intresserar mig beror till stor del på att just de i stor utsträckning antingen 

inte har synts eller inte har fått komma till tals genom historien. Därför tycker jag att det är 

extra viktigt att jag i mitt framtida yrke som lärare i historia uppmärksammar detta problem. 

För annars känner jag att jag bidrar till att kvinnor och barns situation genom historien 

kommer att fortsättas hållas dolda. Helst skulle jag vilja uppmärksamma kvinno- och 

barnhistoria i all historia jag undervisar på ett sätt som förhindrar att det blir en ”parallell 

historia” som inte har en direkt koppling till den ”vanliga” historian.   

I den undersökta perioden runt sekelskiftet 1900 ansågs det att vissa barn inte längre skulle få 

bevista skolan. De passade inte in i den normalitetsmall som skolan hade, de var de onormala 

eleverna. Det var elevernas vanart eller deras fysiska hygien som detta berodde på. Det jag 

frågar mig är: Vilka normer har vi idag? Vilka elever är det som inte passar in i dagens skola? 

Jag kan tycka att det finns en tendens till att vissa normer i skolan styr vad som är normalt och 

accepterat. Det sker inte längre i form av att olydiga och stökiga barn inte får gå i skolan och 

skiljs från sina hem. Det verkar snarare handla om att alla elever ska uppnå de mål som står i 

styrdokumenten och gör de inte det så hamnar de utanför normen. Det förväntas att alla elever 

ska prestera hela tiden. Men det går ju inte att undvika att vissa kommer ha jättesvårt för en 

uppgift medan andra har det lättare. Detta kan ha olika orsaker men en faktor som ofta brukar 

nämnas i samband med elevers prestationer i skolan är att det i hög grad beror på deras 

föräldrars utbildningsnivå. Om föräldrarnas utbildningsnivå är låg så är fallet ofta att elevens 

prestationer i skolan blir låga och vice versa. Då som nu är alltså en elevs familjesituation 

något som uppmärksammas av myndigheterna när de försöker få personer att passa in i en 

normalitetsmall. Men då kan man ju fråga sig om det verkligen är en sådan norm som vi vill 

förespråka. Vi är ju trots allt inte alla stöpta i samma form.  
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