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Abstract

Under the hawks wings

Distribution and sorting at the upptagningshem in Sandsbro between the years 1933-1935

This paper aims to study a so called ”upptagningshem” in Sandsbro, Sweden during the

period 1933 to 1935. All the children during those three years were enrolled in the

upptagningshem is included in the study, a total of 101 children. The main sources studied are

primary sources obtained from the county archive in Kronoberg which is shown in a

quantitative method with the thesis that the upptagningshem works according to Yeheskel

Hasenfelds “people-processing technologies”, which acts as a sorting device which means

categorizing and classifying activities where different kinds of people are sorted and based on

the results taken care of, by appropriate other organization that can provide the right

resources. Added to this thesis is a gender and class perspective with the focus to determine if

the sorting progress were dependent on the gender and “class” of the child.

Based on the hypothesis that the “upptagningshem” continued placement of children was

founded in a sort after not only health but also by gender and class, the survey shows that the

gender of the child has played a role when it comes to how kids later sorted further by the

”upptagningshem”. Class should not have played the same role in the continued placement of

the child from the  ”upptagningshem”. In class, I mean my own design of the concept which

uses children last stay before the upptagningshem as representative of that "class" kids were

coming from.

The conclusion of this essay is that one chooses to place the children on to what for the time

were considered to be most appropriate place, parents or foster care, which mimics the

"normal" family relationships. This is consistent with previous research which confirms the

strong belief in what they consider to be normal family relationships which children should be

educated in order to become good citizens.
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1	Inledning	
Titeln på denna uppsats hänvisar till en lek som jag lekte som barn vars namn är ”Under

hökens alla vingar”. Leken går ut på att en person är ”höken” och står med ryggen vänd mot

resterande medspelare som står cirka tio meter från den som är ”höken”. Höken ropar ut

”Under hökens alla vingar” och de andra svarar med ”vilken färg?”, de som har den färg

vilket höken sedan ropar ut får springa mot höken tills det att denna vänder sig om för då

måste man stanna. Den som först når fram till ”höken” har vunnit leken. Höken symboliserar

här myndigheterna, i det flesta fall barnavårdsmyndigheten vilket i denna uppsats fördelade

och sorterade barnen vidare till vad man ansåg vara en lämplig plats för dessa barn beroende

på olika faktorer vilket i leken symboliseras av den färg som höken ropar ut. Höken är både

domare och den som bestämmer vilken färg det är vilket avgör vilka det är som får röra sig

framåt vilket kan illustrera lagar och bestämmelser som myndigheterna använde vid placering

av barnen. Höken ses här som upptagningshemmet, vilket styrde placeringen av barnen vidare

utifrån de lagar som den svenska staten beslutat om.

I och med framkomsten av stora fabriker så var industrialiseringen ett faktum. Utvecklingen

av kommunikation, städer och tätorter blev en del av detta och tillhörde det moderna. Annat

har dock glömts bort eller trängts åt sidan. Det jag syftar på är den svenska anstaltsvården i

dess olika former som skulle anpassa medborgare som inte passade in i samhället och göra så

att dessa kunde återföras. På dessa olika anstalter rådde strikt ordning där samhällets normer

om , normalitet, hälsa och vad som var rätt och fel skulle inskolas i de intagna. Relativt lite är

skrivet om dessa olika anstalter och institutioner trots att de var vanligt förekommande och en

del av det moderna Sverige. Kontroll var bara en del av omhändertagandet som även handlade

om att hjälpa och ge stöd åt personer som av diverse olika anledningar inte klarade sig själva

och därav menades fara illa. Hjälp och välvilja hängde dock tätt samman med granskning och

inskränkningar av den personliga friheten som ansågs självklar utanför anstalten.1

I fokus för denna uppsats är institutionellt omhändertagande av barn som under första delen

av 1900-talet grundades i två huvudsakliga skäl. För det första, när föräldrarna inte klarade av

att försörja eller fostra barnet och det andra när barnet i sig visade brister, vanligen beskrivna i

termer av vanartighet, osederligt leverne och olydnad. I och med 1902 års barnavårdslag

tillkom en kategori barn som ännu inte var vanartiga men som ansågs ligga i riskzonen då de

1 Eivergård, Mikael, Olofsson, Veronica & Vallström, Maria, På Anstalt: Andra minnen av det moderna, 2012 s.
16ff
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var ”sedligt försummade”, och även dessa barn kunde bli omhändertagna mot föräldrarnas

vilja. Då den nya lagen trätt i kraft skapades två typer av anstalter för barn, barnhemmet som

var mer omhändertagande samt det mer korrigerande ungdomsvårdshemmet som också

benämndes uppfostringsanstalt.2

1924 fick kommuner ansvar för att barnavårdsnämnder inrättades. Dessa blev obligatoriska

kommunala organ med flera uppgifter och befogenheter. Man skiljde på barn som ansågs

vanartade, försummade och vanvårdade där skyddsuppfostran tillämpades. Barn som ansågs

övergivna eller på annat sätt i behov av vård omhändertogs för samhällsvård. I lagen från

1924 beskrivs barnavårdsanstalten som en plats där barn skulle få vård och fostran vilket inte

sjukhus, sjukhem, anstalt för abnorma, vanföra, skyddshem, allmän uppfostringsanstalt eller

skoldistrikt tillhörigt skolhem kunde ge. Det fanns fyra speciella former för

barnavårdsanstalter, spädbarnshem, mödrahem, upptagningshem och barnhem för varaktig

vård. Upptagningshem var ett annat ord för barnhem vilket var avsedda för att ta hand om

barn för akut placering. Dessa var tillfälliga och tog emot barn under 18 år för samhällsvård.

Vilket i regel drevs av kommun eller landsting.3

Sedan 1900 talet har lagstiftningen talat för att barnen i första hand ska placeras i fosterhem

och i andra hand barnhem eller annan institution. Enligt lagen var målet att omhändertagna

barn skulle i slutändan bli samhällsdugliga medborgare. Att fosterhemmen var att föredra

framför barnhem eller annan institution var att dessa liknade det vanliga hemmet mest, då de

andra alternativen ansågs vara konstgjorda.4

1.1	Syfte	
Syftet med denna uppsats är att studera ett så kallat upptagningshem i Växjö mellan åren

1933-1935. Utifrån ett organisationsteoretiskt raster samt med klass och könsperspektiv

studeras vilka barn som hamnade på detta upptagningshem, hur de omhändertogs och hur

deras speciella situation slutligen löstes.

2 Eivergård, Mikael, Olofsson, Veronica & Vallström, Maria 2012 s. 92
3 Socialstyrelsen, Förekom övergrepp och kränkningar vid institutionen inom den sociala barnavården 1950-
1980, 2006, 2006-131-11, s. 15f.
4 Bergman, Ann-Sofie, 2011 s. 46f.
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1.2	Avgränsningar,	källor	och	metod		
Tidsperioden som studeras är den 9/3 1933 – 14/12 1935. Samtliga barn som mellan dessa

datum blev inskrivna på upptagningshemmet ingår i denna studie, sammanlagt 101 barn.

Denna period har valts då journalerna som ligger till grund för arbetet, vilket landstingsarkivet

i Kronoberg innehar först börjar med barn Nr 1 vilket anländer den 9/3 1933. Fram till 1935

är upptagningshemmet beläget i Sandsbro, men flyttas därefter till Öjaby. Då journalen för

Sandsbro blev full i och med ankomsten av barn med nummer 99 så skrevs de två sista

barnen, nr 100 och 101 in i journalen för Öjaby. Denna avgränsning beror på att tiden som har

funnits att studera barnen inte var särskilt lång och därför begränsat arbetets omfång.

De huvudsakliga källorna som studerats är primärkällor inhämtade från upptagningshemmets

liggare/journaler som förts över barnen under tiden 1933-1935 som vid den tiden låg i det lilla

samhället Sandsbro strax utanför Växjö stad i Gårdsby landskommun. Vilket tidigare nämnts

så finns uppgifterna om de två sista barnen i journalen då upptagningshemmet flyttat till

Öjaby, troligen på grund av att det endast fanns plats i var journal för 99 barn. I detta arbete

utgår jag ifrån att dessa två sista barn vilket återfinns i journalen för Öjaby vistades på

upptagningshemmet i Sandsbro, men eftersom flytten troligen var planerad så skrevs de in i

Öjabys journal. Källorna återfinns idag på Landstingsarkivet Kronoberg i Växjö. Journalerna

har fyllts i av upptagningshemmets föreståndare  i samband med barnets ankomst till hemmet

under tiden för vistelsen men även vid tiden för utskrivning.  Uppgifterna som återfinns om

barnen är med andra ord nedskrivna med föreståndarens egna ord. Precis som John Tosh

nämner i sin bok Historisk teori och metod är detta en källa som är exakt vad det gäller tid och

plats för undersökningen och därför kan återspegla personens/samhällets tankar och normer.

Problemet är dock med det skrivna ordet att detta också kan tjäna andra syften, vilka kan

förvränga och/eller försköna beskrivningen av barnen och upptagningshemmets arbete.5 Som

tidigare nämnt så behöver denna enskilde persons anteckningar om respektive barn inte

återspegla samhällets syn på vad som anses vara ”normalt” beteende, däremot så är det högst

troligt då upptagningshemmet endast var mottagare och inte den institution som bedömde

folks lämplighet att vistas ute i samhället före intagandet. Däremot så är det

upptagningshemmet som bedömer barnens lämplighet för vistelse i fosterhem eller på annan

institution efter inskrivning. Tiden för sekretessen på detta material är 70 år och har därmed

gått ut, detta är således en offentlig handling. Med hänsyn till etiska skäl kommer ändå

inblandade personer att anonymiseras. Då information om själva historien om

5 Tosh, John, Historisk teori och metod, 2011, s. 103f se även Kjeldstadli, Knut, Historien är inte vad den en gång
var, 1998, s. 226ff
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upptagningshemmet eftersökt har det visat sig svårt att finna detta. Flera olika orsaker kan

ligga till grund, bland annat att upptagningshemmet kan ha startat som en ideell verksamhet

och därför finns dokumenterat hos denna förening.

Syftet med uppsatsen är att studera hur man på upptagningshemmet i Växjö utifrån ett

organisationsteoretiskt raster med klass och könsperspektiv studera vilka barn som hamnade

på detta upptagningshem, hur de omhändertogs och hur deras speciella situation slutligen

löstes med journalerna från landstingsarkivet i Kronoberg som huvudsaklig källa. Metoden är

därför kvantitativ för att belägga vilka barnen var, vilka omständigheter som låg till grund för

att de hamnat på upptagningshemmet, samt hur deras minsta sagt utsatta situation slutligen

löstes. Kvantitativ metod har valts då denna metod anses bäst då stora mängder information

skall behandlas och ordnas. Genom kvantitativ metod kan data räknas och därefter bearbetas

och illustreras för att på lämpligt sätt redovisa resultaten med hjälp av tabeller som besvarar

frågorna som ställs till det empiriska materialet. På ett lätt sätt kan materialet klassificeras, det

vill säga delas in i grupper vilket besvarar en specifik fråga där inte alla barnen, till exempel

de andra minsta utesluts. Centrala tendenser kan yttra sig och visa på att vissa siffervärden

gestaltas och återkommer vid svaren på mer än en av frågorna.6Fokus ligger på att synliggöra

vilka skäl som angavs till varför barnen hamnade på upptagningshemmet och hur deras

situation senare löstes med vidare placering. Då flera faktorer spelar in då barnen

lämnas/omhändertas för fostran och vård på upptagningshemmet, och det i alla fall inte stå

konkret i journalerna vilket skäl av flera som anses vara det som är det huvudsakliga så får jag

på grund av detta dra egna slutsatser för att dessa barn ska kunna sorteras och med hjälp av

kvantitativ metod analyseras för att nå ett resultat. I uppsatsen kommer framför allt genus och

klass granskas, för att se om detta påverkade hur barnen senare placerades vidare.

Definitionen av ”klass” i denna uppsats kommer utgå ifrån barnets situation och inte enligt

den mer traditionella klassindelningen där klassfrågan sorterar efter kapital och yrke. Barnets

klass kommer därför delas in i om de kom från föräldrar, fosterföräldrar eller från annan

institution innan de hamnade på upptagningshemmet. Genus kommer endast i denna uppsats

utgå ifrån om barnet betecknas som en pojke eller flicka i journalerna från landstingsarkivet i

Växjö och därför görs under denna ”punkt” inga egna tolkningar eller definitioner.

1.3	Frågeställning	
Journaler från Landstingsarkivet i Växjö mellan åren 1933-1935  excerperas och till vart barns

journal ställs tio frågor vilket kommer stå till grunden för detta arbete.

6 Tosh, John, Historisk teori och metod, 2011, s. 218ff.
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Frågorna som arbetet ska besvara är följande:

· Var fördelningen mellan pojkar och flickor jämt fördelad på upptagningshemmet?

· Hur beskrivs barnens situation innan de skrevs in på upptagningshemmet?

· Hur såg åldersfördelningen ut?

· Av vilka anledningar hamnade barnen på upptagningshemmet och var skälen för

omhändertagande samma för flickor och pojkar?

· Hur länge stannade barnen på upptagningshemmet?

· Vilka yrken hade eventuella fosterföräldrar?

· Sorterades barnen efter klass och kön då de senare placerades vidare efter vistelsen på

upptagningshemmet?

1.4	Teori	
Upptagningshemmet i Sandsbro var i mångt och mycket vad vi idag skulle kalla för ett

akuthem. Ett hem där barn hamnade om ursprungsfamiljen av någon anledning inte kunde

eller fick ta hand om dem. Tanken var m.a.o. inte att barnen skulle bo på hemmet en längre tid

utan att där omhändertas under tiden som deras situation utreddes och det efter en

sorteringsprincip beslutades om var de skulle slussas ut till för typ av barnavårdande insatser.

Primära mål i den sociala barnavården och fosterhemsvården är att ha inflytande över

människors välfärd och välbefinnande. Detta är enligt Yeheskel Hasenfeld precis som skolor,

sjukhus, barnomsorg, äldreomsorg eller andra organisationer där socialt arbete utövas så

kallade människobehandlade organisationer där människor är råmaterialet. Specifikt för dessa

människobehandlande organisationer är att dessa har att göra med samhällets omsorg av

medborgarna samt åtaganden mot dessa, vilket kan innebära kontroll, fostran och disciplin.

Dessa kan enligt Hasenfeld delas in i tre olika former av aktiviteter och tekniker där han kallar

den första för people-processingtechnologies, vilket fungerar som sorteringsapparat som

innebär kategoriserande och klassificerande verksamhet där olika sorters människor

identifieras och utifrån resultatet tas om hand av lämplig annan organisation som kan

tillhandahålla de rätta resurserna. Den andra kallas för people-substainingtechnologies vilket

strävar efter att bevara och upprätthålla välbefinnandet och välfärden, utan att förändra

människan specifika egenskaper utan att endast förhindra försämring av människans

möjligheter. Den tredje är people-channging technologies som till motsats från people-
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substaining technoligies vill förändra människans beteende och egenskaper. Dessa tre olika

tekniker är idealtyper vilket kan förekomma inom samma organisation i olika utsträckning.7

I uppsatsen drivs hypotesen att upptagningshem fungerar främst enligt Yeheskel Hasenfelds

första organisationsmodell, vilket sorterar klientelet vidare till annan lämplig organisation. I

Ann-Sofie Bergmans avhandling Lämpliga eller olämpliga hem?: Fosterbarnsvård och

fosterhemskontroll under 1900-talet så används samma teori för att beskriva

barnavårdsnämnden, barnavårdsombudet och barnavårdsassistentens utredningar vilket,

kunde bedöma barnet som lämpligt för fosterhem precis på samma sätt som

upptagningshemmet. Till skillnad från Bergmans avhandling vilket fokuserar på

fosterhemmens lämplighet, så menar jag att i denna teori så görs det ingen skillnad på genus

eller klass vid frågan om barnens vidare placering från upptagningshemmet, utan att endast

barnets psykiska och fysiska förmåga ligger till grund.8

Jag utgår ifrån att barnen i de flesta fall kommer från samhällets lägsta skick, därför behandlas

klassfrågan utifrån om myndigheterna gjorde skillnad på vart barnen kom ifrån innan de

skrevs in på upptagningshemmet och om detta senare kan speglas i vart de senare hamnade

efter utskrivning. Klass definieras i denna uppsats alltså utifrån barnets situation och inte

enligt den mer traditionella klassindelningen där klassfrågan sorterar efter kapital och yrke.

Barnets klass kan därför delas in i om de kom från sina föräldrar, fosterföräldrar eller från

annan institution innan de hamnade på upptagningshemmet. Med denna utgångspunkt

studeras om skillnader görs beroende på placering, hur barnen senare blev placerade efter sin

tid på upptagningshemmet.

Genus kommer i denna uppsats endast behandla om man gjorde skillnad på om barnet var en

pojke eller flicka i frågan om placering.

Genom att använda Yeheskel Hasenfelds organisationsmodell som utgångspunkt för

upptagningshemmet som sorteringsapparat kommer skillnader och likheter studeras i

undersökningen med barnens tidigare hem som grund i klassfrågan och barnets kön som

utgångspunkt i frågan om genus betydelse. Alltså om upptagningshemmet värderar barnen

utifrån var de tidigare vistats och om genus har någon inverkan på vidare placering.

7 Bergman, Ann-Sofie, Lämpliga eller olämpliga hem?: Fosterbarnsvård och fosterhemskontroll under 1900-
talet, 2011 s 45f
8 Bergman, Ann-Sofie, Lämpliga eller olämpliga hem?: Fosterbarnsvård och fosterhemskontroll under 1900-
talet, 2011 s46
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1.5	Tidigare	forskning	
Tidigare forskning kring ämnet upptagningshem är väldigt begränsad då termen

”upptagningshem” inte verkar varit vanligt förekommande. Upptagningshem var en av flera

benämningar på barnhem som tog emot barn under 18 år för akut boende och samhällsvård.

Därav får upptagningshem ses som en underkategori till barnhem vilket uppkom i samband

med de stora förändringarna i samhället under 1900-talets början.9

Tidigare forskning som berör ämnet handlar om de sociala problem som uppstod i början av

1900-talet då barnadödligheten hade minskat, vilket ledde till en stor ökning av antalet barn

och ungdomar i samhället. I och med det ökade antalet barn och ungdomar så blev denna

grupp satt i fokus, då den sågs som ett hot då på grund av otillräcklig uppfostran. I boken

Kontroll, Makt och Omsorg: Sociala problem och socialpolitik i Sverige 1780-1940 skriven

av Roddy Nilsson så behandlas denna situation då ”barn” sågs som  ett problem i samhället.

På grund av de strukturella förändringarna i och med industrialiseringen kunde inte barnen

fostras av föräldrarna i samma utsträckning. Sammanfattningsvis kan sägas att uppfostran

skildes från hemmen och övergick till andra personer då föräldrarna tvingades arbeta.

Strafflagen från 1864 var även utformad så att personer under 15 år inte kunde straffas utan

domstolen kunde endast besluta om lämpliga uppfostringsåtgärder i form av aga eller

placering på uppfostringsanstalt.10

I boken På Anstalt: Andra minnen av det moderna så går författarna Mikael Eivergård,

Veronica Olofsson och Maria Vallström igenom hur anstaltsvården har utvecklats från ett

modernt fenomen till ett kulturarv i skuggan där barnhemmen och uppfostringsanstalterna var

två av dessa. Anstaltens epok sträcker sig mellan åren 1850 och 1960, under denna period

fanns en stark tilltro till anstaltsvården och dennas förmåga att komma till rätta med personers

sociala och medicinska problem.  Flera olika institutioner byggdes: fängelser,

alkoholistanstalter, mödrahem, barnhem, sinnessjukhus, arbetshem, sinnesslöanstalter,

skyddshem, tvångsarbetsanstalter och fattiggårdar. Inte förens vid mitten av 1900-talet

började kritiken mot detta system och utbyggnaden avstannade. Den isolerande anstalten blev

9 Socialstyrelsen, Förekom övergrepp och kränkningar vid institutionen inom den sociala barnavården 1950-
1980, 2006, 2006-131-11, s. 15.
10 Nilsson, Roddy, Kontroll, Makt och Omsorg: Sociala problem och socialpolitik i Sverige 1780-1940, 2003, s.
247f.
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åsidosatt då nya ideal som talade om öppna vårdformer och integrering. De sista stora

mentalsjukhusen uppfördes på 60-talet och de övriga anstalterna/institutionerna

omstrukturerades och ändrade sitt klientel eller uppgift i samhället då olika former av eget

boende blev aktuellt i samband med dessa nya ideal. Endast fängelserna som anstaltsform

berördes väldigt lite, eftersom tilltron på denna och isolationens verksamma effekter här

kvarstår och är stark.11

Synen på de svenska småbarnsinstitutionernas historia illustreras i boken Perspektiv på

förskolans historia författad av Ingegerd Tallberg Broman. Precis som tidigare nämnt så är

det samhällsförändringarna i början av 1900-talet som leder till att kunskaperna som barnen

förväntades kunna förändrades och därför behövde sättet som dessa fostrades i också

utvecklas. Från så kallade Barnkrubbor även kallade ”välgörenhetsanstalter” utvecklades

synen från att endast förvara barnen under tillsyn till att bli en pedagogisk verksamhet för

majoriteten. Kring sekelskiftet 1900 föddes ca 12 % av barnen utom äktenskapet och modern

hade få alternativ. Vilket gjorde att mindre än 1/5 av dessa barn kunde växa upp med sin

mamma. På grund av detta ”problem” så var motivet för inrättandet av barninstitutioner klart.

Man valde att utbilda mödrar i att fostra sina barn, då dessa sågs som de som hade mest

inflytande över barnen i hemmet. Kvinnan sågs i störst behov av kunskap för att det nya

industrialiserade samhället skulle fungera och ända fram till 1900-talets början ansågs

kvinnan vara ett problem i denna fråga. Fosterhem var att föredra för att barnet där kunde

beredas i ”ett riktigt hem”. Fram till 1950 var antalet barn i fosterhem större än i

daghemmen.12 I likhet med Tallberg Bromans text så går Kerstin Holmlund igenom

småbarnsinstitutionerna och barnträdgårdarna och deras framväxt mot deras nuvarande

moderna form, det vill säga daghem och förskola/lekskola. I denna avhandling som heter Låt

barnen komma till oss: Förskollärarna och kampen om småbarnsinstitutionerna 1854-1968

så läggs till skillnad från Tallberg Bromans text fokus på hur fattigvårdens, statsmakternas,

barnkrubbestyrelserna, barnkrubbepersonalens och förskollärarkårens representanter har

agerat.13

I avhandlingen Lämpliga eller olämpliga hem: Fosterbarnsvård och fosterbarnskontroll

under 1900-talet behandlar Ann-Sofie Bergman fosterbarnsvården ur ett historiskt perspektiv.

Hon belyser att det inte handlar om huruvida omhändertagandet blivit bättre eller sämre utan

11 Eivergård, Mikael, Olofsson, Veronica & Vallström, Maria 2012 s. 22.
12 Broman, Tallberg, Ingegerd, Perspektiv på förskolans historia, 1995 s. 15 & 20.
13 Holmlund, Kerstin, Låt barnen komma till oss: Förskollärarna och kampen om småbarnsinstitutionerna 1854-
1968, 1996, s. 18f.	
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om hur synsättet på fosterbarnsvård har förändrats och hur fosterhem och fosterhemsföräldrar

ansetts lämpliga eller ej. Man kan mer eller mindre dra slutsatsen att barnen som placerades

på upptagningshemmet hade som mål att gå vidare till fosterhem om de biologiska föräldrarna

inte kunde ta hand om sina barn. Denna avhandling tar vid där min uppsats slutar, det vill säga

då barnen anses vara lämpliga för fosterhem eller inte lämpliga vilket betydde att barnet

slussades vidare till annan institution.14

Socialstyrelsen fick i uppdrag av regeringen att sammanställa en rapport vilket behandlade

hur omfattningen av regelbundna eller systematiska kränkningar, övergrepp och vanvård vid

institutioner under den sociala barnavården under åren 1950-1980 utifrån befintlig forskning,

annan relevant dokumentation och erfarenheter från Norge. Trots att rapporten främst inriktar

sig på perioden 1950-1980 så behandlas även perioden innan vilken innefattar mitt område.

Främst gällande lagar och regler så under årens lopp från början av 1900-talet utvecklades

från 1924 års barnavårdslag fram till 1980 års socialtjänstlag. 1924 års barnavårdslag ändrade

ansvarsförhållandena mellan kommun och stat när det gällde drift och tillsyn av verksamheten

och sedan dess har ansvarsförhållandena när det gäller tillsynen mer eller mindre varit

oförändrad. Denna rapport blev färdigställd 2006 och framkom då det blivit tal om vilka som

var ansvariga för eventuella övergrepp inom den sociala barnavården.15

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur man på upptagningshemmet i Sandsbro under

åren 1933-1935 beslutade barnens fortsatta omhändertagande efter sorterande principer om

kön och klass. Sammantaget visar tidigare forskning att man inte gör någon skillnad på

huruvida barnet är en pojke eller flicka med tanke på vidare placering, utan att detta endast i

vissa fall spelar roll i frågan om varför barnen omhändertogs från första början. Då jag

använder begreppet klass utifrån vart barnet kom ifrån innan vistelsen på upptagningshemmet

börjar, det vill säga föräldrahem, fosterhem eller annan institution så finns det här ingen

tidigare forskning. Forskningen fokuserar på begreppet klass utifrån den mer klassiska synen

med överklass, medelklass och en lägre klass vilket tydligt visar att det är barnen från den

lägre klassen vilket omhändertags för samhällsvård då det är dessa som man anser utgör ett

hot mot samhället. Konstruktionen av klass vilket jag använder i denna uppsats kan ses som

en uppdelning av den ”lägre klassens” barn utifrån deras senaste hemmiljö för att utröna om

det gjordes skillnad i frågan om vidare placering utifrån denna utgångspunkt.

14 Bergman, Ann-Sofie, Lämpliga eller olämpliga hem?: Fosterbarnsvård och fosterhemskontroll under 1900-
talet, 2011 s. 39f.
15 Socialstyrelsen, Förekom övergrepp och kränkningar vid institutionen inom den sociala barnavården 1950-
1980, 2006, 2006-131-11, s. 7f.
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2.0	Undersökning	
Med utgångspunkt från Yeheskel Hasenfelds första teori, att se människobehandlande

organisationer från den så kallade ”people-processingtechnologies” vilket lägger fokus på att

utreda och sortera människorna som skrivs in på upptagningshemmet i Sandsbro 1933-1935,

så kommer nu barnen gås igenom med en kvantitativ metod för att svara på denna uppsats

syfte. Upptagningshemmet i Sandsbro låg under den studerade tiden i Gårdsby landskommun,

vilket numera är en del av Växjö stad.
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2.1	Bakgrund	
Växjö var innan år 1940 uppdelat i Växjö landskommun och Växjö stad. 1926 blev

barnavårdsnämnden en obligatorisk kommunal nämnd vilket fick uppgiften att kontrollera

fosterbarnsvården i Växjö från hälsovårdsnämnden. Ansvaret blev kontroll över 50-60

fosterhem. Innan barnavårdsnämnden tog över ansvaret hade fattigvårdsstyrelsen tidigare

skött kontrollen av fostervården i landskommunen. I fallen där fattigvårdsstyrelsen lämnat

över barn till fostervård utan ersättning till fosterföräldrarna noterades att dessa inte skulle stå

under barnavårdsnämndens vård. Endast tio barn hade lämnats mot ersättning till

fosterföräldrarna och 21 stycken hade lämnats utan ersättning. Detta betydde att antalet barn

som lämnats till fostervård utan ersättning var fler i landskommunen.16

 Innan landskommunen och Växjö stad sammanslogs var invånarantalet cirka 9300 i Växjö

stad och 3500 i landskommunen år 1920. I början av 1920-talet var cirka 20 % av de

yrkesverksamma involverade inom industrin, men Växjö hade ändå mer karaktären av en

handelsstad. 1922 lades Växjös tändsticksfabrik ner vilket stod för många arbetstillfällen

vilket minskade andelen industriarbete. Istället ökade andelen tjänstemängenom genom

utbyggnad av skolan, regementets inflyttning och utbyggnad av stadens sjukhus. Under 1920-

talet ökade befolkningsmängden i landskommunen till 4560 medan befolkningen i staden

nästan stod stilla och var vid samma tidpunkt 9699. Växjö landskommun hade flera större

jordbruk, herrgårdar, bondgårdar och torp vilket gav en stor yta där jorden brukades vilket gav

Växjö landskommun en lantlig karaktär. Även i landskommunen så var hospitalet St. Sigfrids

sjukhus en stor arbetsplats tillsammans med sanatoriet Lugnet vilket behandlade

tuberkolospatienter.17

1924 fick kommunen ansvaret för upprättandet av barnavårdsnämnder vilket hade det

övergripande ansvaret för att barnavården sköttes. Man skiljde på barn som ansågs vanartade,

försummade och vanvårdade där skyddsuppfostran tillämpades. Barn som ansågs övergivna

eller på annat sätt i behov av vård omhändertogs för samhällsvård. I lagen från 1924 beskrivs

barnavårdsanstalten som en plats där barn skulle få vård och fostran vilket inte sjukhus,

sjukhem, anstalt för abnorma eller vanföra, skyddshem, allmän uppfostringsanstalt eller

skoldistrikt tillhörigt skolhem kunde ge. Det fanns fyra speciella former för

barnavårdsanstalter, spädbarnshem, mödrahem, upptagningshem och barnhem för varaktig

16 Bergman, Ann-Sofie, 2011 s. 77.
17 Bergman, Ann-Sofie, 2011 s 77f.
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vård. Upptagningshem var ett annat ord för barnhem vilket var avsedda för att ta hand om

barn för akut placering. Dessa var tillfälliga och tog emot barn under 18 år för samhällsvård.

Vilket i regel drevs av kommun eller landsting.18

År 1945 kom en reform gällande lagstiftningen vilket ändrade bestämmelserna i 1924 års

barnavårdslag vilket flyttade huvudmannaskapet från kommunerna till landstingen.

Landstingen blev nu ansvariga för att planmässig och behovsanpassad utbyggnad fortsatte.

Benämningen ”barnavårdsanstalt” infördes och syftade bland annat på upptagningshem som

en kategori av dessa. I ändringen av lagen från 1945 beslutades även att statsbidrag för

uppförande, inrättande och drift av barnhem. I lagen från 1924 fanns principen att barn skall

beredas fostran i enskilt hem men underströks ytterligare i lagen från 1945. Endast då det

fanns ”särskilda omständigheter” skulle barn placeras i institutionsvård före fosterhemsvård.

Länsstyrelserna fick rätt att förbjuda om ett barns fortsatta vård på barnhem, vilket ledde till

att tiden då barnen stannade kunde kontrolleras. Upptagningshemmen beskrevs från 1945 som

en plats för barn över ett år som enbart hade ett tillfälligt behov av vård och bedömdes kunna

återvända till sina föräldrar. Ett lämpligt platsantal bedömdes vara 25-30 och tiden för

vistelsen bedömdes inte vara lämplig i mer än ett år. Föreståndaren för ett upptagningshem

ansåg man borde vara teoretisk utbildad och ha praktisk erfarenhet av detta samt skötsel av

hem. Barnen som ansågs vara friska och ”normala” men ändå inte ansågs lämpliga för

placering i fosterhem kunde vistas längre perioder på Barnhem för stadigvarande vård, vilket

inte låg under samma regler som upptagningshemmen.19

2.2	Empirisk	undersökning	
Den 9/3 1933 anländer det första barnet för året 1933 till upptagningshemmet i Sandsbro,

Växjö vilket innebär starten för denna undersökning. Under året 1933 skrivs totalt 29 barn in i

journalerna vilket jag får utgår ifrån är det totala antalet. Av dessa 29 barn är det 15 pojkar

och 14 flickor. Följande år skrivs 30 barn in där 19 är pojkar och 11 är flickor. Det sista året

som ingår i denna undersökning är det sammanlagt 42 barn som skrivs in där flickorna nu är

en majoritet, 24 flickor och 18 pojkar.  Genom att studera fördelningen mellan antalet pojkar

och flickor som skrivs in på upptagningshemmet kan man utröna om någon av dessa grupper

18 Socialstyrelsen, Förekom övergrepp och kränkningar vid institutionen inom den sociala barnavården 1950-
1980, 2006, 2006-131-11, s. 15f.
19 Socialstyrelsen, Förekom övergrepp och kränkningar vid institutionen inom den sociala barnavården 1950-
1980, 2006, 2006-131-11, s. 16f.
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är överrepresenterad, vilket leder till att om så är fallet ställa frågan vad det är som ligger till

grunden för detta.20

Tabell 1. Fördelningen mellan pojkar och flickor intagna på upptagningshemmet i Växjö mellan åren
1933-1935.

År Pojkar Andel % Flickor Andel % Totalt Andel %

1933 15 51,7 14 48,3 29 28,7

1934 19 63,3 11 36,7 30 29,7

1935 18 42,8 24 57,2 42 41,5

Totalt 52 51,5 49 48,5 101 100

Källa: Landstingsarkivet Kronoberg, Liggare/sjukjournal 1933-1935 D1 A:1 Upptagningshemmet för
äldre barn i Sandsbro 1933-1935 och Liggare/sjukjournal 1935-1940 D1 A:1 Upptagningshemmet för
äldre barn i Öjaby 1935-1940.

Då fördelningen mellan pojkar och flickor mer eller mindre är den samma under de studerade

åren är det av intresse att ta redo på hur åldersfördelningen såg ut på upptagningshemmet. Det

är viktigt att ha i åtanke att definitionen av ålder vid denna tidpunkt inte är den samma som

idag. Gruppen som man ansåg blivit ett problem i samhället var det som idag är ett det väl

förankrade begreppet ”ungdomarna” men som då  inte använts tidigare. Att tillhöra gruppen

ungdomar var det stadium då samhället slutade se honom eller henne som ett barn, men ännu

inte kunde ses som vuxen. Förväntningarna på dessa ungdomar varierande även beroende på

vilket samhälle som dessa levde i med tanke på vad som tillåts göras, tvingas eller

förhindras.21 På upptagningshemmet i Växjö fanns både de som betecknades som barn men

även de som hamnade under kategorin som klassificerades som ungdomar. De äldsta som

skrevs in var mellan femton och sexton år vilket kan ses vara unga vuxna.

Indelningen i dessa grupper bygger på vad barnet fyller, vid året för ankomsten till

upptagningshemmet.

Tabell 2. Åldersfördelning vid ankomsten till upptagningshemmet i Växjö 1933-1935

20 Liggare/sjukjournal 1933-1935 D1 A:1 Upptagningshemmet för äldre barn i Sandsbro 1933-1935 &
Liggare/sjukjournal 1935-1940 D1 A:1 Upptagningshemmet för äldre barn i Öjaby 1935-1940.
21 Nilsson, Roddy, Kontroll, Makt och Omsorg: Sociala problem och socialpolitik i Sverige 1780-1940, 2003, s. 85f
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Ålder 1933 1934 1935 1933-1935 Andel %

<2 år 1 0 0 1 0,9

2-4 år 12 4 9 25 24,8

5-7 år 5 10 10 25 24,8

8-10 år 5 6 12 23 22,8

11-13 år 4 8 8 20 19,8

14-16 år 2 2 3 7 6,9

Summa 29 30 42 101 100

Källa: Landstingsarkivet Kronoberg, Liggare/sjukjournal 1933-1935 D1 A:1 Upptagningshemmet för

äldre barn i Sandsbro 1933-1935 och Liggare/sjukjournal 1935-1940 D1 A:1 Upptagningshemmet för

äldre barn i Öjaby 1935-1940.

Jag har valt att dela in barnen som skrevs in vid upptagningshemmet i sju olika

ålderskategorier; barn yngre än 2 år, barn mellan 2-4 år, 5-7 år, 8-10 år, 11-13 år och

ungdomar mellan 14-16 år, dessa delas in i beroende på vilket år de anlände till

upptagningshemmet samt det totala antalet för åren 1933-1935. 1933 var det sammanlagt 29

barn som skrevs in på upptagningshemmet, endast ett barn var under två år gammalt vilket är

det enda i denna grupp som tillkommer under hela perioden mellan 1933-1935. Den största

gruppen under 1933 var barnen som var mellan 2-4 år, vilket bestod av 12 stycken barn. I

grupperna 5-7 år samt 8-10 år var det 5 barn i vardera kategori. Barnen mellan 11-13 år var 4

stycken och i gruppen med de äldsta barnen mellan 14-16 år var endast 2 stycken.

 1934 skrevs det totalt in 30 barn men här är den största gruppen som skrivs in mellan 5-7 år

och består av 10 barn. Den grupp barn som det skrevs in flest av under 1933 det vill säga barn

mellan 2-4 år är nu endast 4 stycken under 1934. Barnen mellan 8-10 år är 6 stycken och i

gruppen mellan 11-13 år är 8 stycken. Endast 2 barn tillkom under 1934 som var mellan 14-

16 år.

Under det sista året för denna undersökning 1935 skrevs hela 42 barn in. Den största gruppen

var då barnen mellan 8-10 år där 12 barn tillkom. Mellan de andra grupperna är det relativ

jämnt, i gruppen för barn mellan 2-4 år tillkom 9 barn, i gruppen för barn mellan 5-7 år 10

stycken och i gruppen mellan 11-13 år 8 stycken. Endast i gruppen för de äldsta barnen är det

en tydligare skillnad där endast 3 barn skrevs in 1935.
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Då fördelningen mellan pojkar och flickor samt åldern på dessa fastställts är det av vikt att se

vart dessa barn kom ifrån, hur många av barnen som kom direkt från sina föräldrar, vilka kom

från fosterhem och vilka kom från annat barnhem/institution innan de skrevs in på

upptagningshemmet. Barnavårdsnämnden kan vara involverat och hämtat barnen från både

fosterhem och biologiska föräldrar då inspektioner ibland utfördes men följande kommer inte

att gås igenom utan fokus ligger endast på vart ifrån barnens senaste ”hem” var oavsett om

barnavårdsnämnden var inblandad och hämtade barnen där ifrån eller inte.

Tabell 3. Sammanställning av tidigare hemvist, vilket barnen kom ifrån innan inskrivning på

upptagningshemmet.

Pojkar Andel % Flickor Andel % Totalt Andel %

Föräldrahem 30 57,7 31 63,2 61 60,4

Fosterhem 14 26,9 8 16,3 22 21,8

Barnhem/institution 6 11,5 9 18,4 15 14,9

Hemlös 2 3,8 1 2,0 3 2,9

Summa 52 100 49 100 101 100

Källa: Landstingsarkivet Kronoberg, Liggare/sjukjournal 1933-1935 D1 A:1 Upptagningshemmet för

äldre barn i Sandsbro 1933-1935 och Liggare/sjukjournal 1935-1940 D1 A:1 Upptagningshemmet för

äldre barn i Öjaby 1935-1940.

Mellan åren för undersökningen kom som tidigare nämnts sammanlagt 101 barn in på

upptagningshemmet. 61 av dessa kom från sina föräldrar, 30 pojkar och 31 flickor. Från

fosterhem kom 22 barn, 14 pojkar och 8 flickor. Från andra barnhem eller institutioner kom

15 barn varav 6 pojkar och 9 flickor. 2 pojkar och en flicka var hemlösa när de hittades vilket

ger dessa en egen kategori ”hemlös” då inget av de andra grupperna på lämpligt sätt beskriver

situationen som barnen befanns i.

Majoriteten av barnen kom under de tre undersökta åren från föräldrahemmet innan

barnavårdsnämnden eller föräldrarna bad om att få barnen omhändertagna. Sett över det totala

så står denna grupp för 60 % av barnens tidigare hemvist, 57,7% av pojkarna och 63,2% av

flickorna. Gruppen som efter föräldrahemmet stod för den näst högsta andelen av barns

tidigare hemvist innan överlämnande till upptagningshemmet var fosterhemmen som stod för
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totalt 21,8% av barnen. I denna grupp utgör pojkarna den största delen, 26,9% av det totala

antalet pojkar kom från fosterhem och endast 16,3% av flickorna. Även i detta fall kan det

vara så att fosterföräldrarna själva bad om att få barnet omhändertaget, eller att

barnavårdsnämnden ej ansåg fosterhemmet lämpligt. Från barnhem eller annan institution

kom 14,9% av barnen, 11,5% av pojkarna och 18,4% av flickorna. Endast 3 stycken barn

totalt var klassificerade som hemlösa vid omhändertagandet, 2 pojkar och en flicka.

Då barnen kom från olika ”hem” innan de placerades på upptagningshemmet kommer nu

orsaken till intagandet gås igenom. Viktigt att ha i åtanke är att det är flera orsaker som ligger

till grund för att ett barn omhändertas men endast ett ses som den huvudsakliga orsaken. För

att få fram den ”huvudsakliga orsaken” till intagandet riktas fokus på frågan ”Orsaken till

intagandet” i journalerna från landstingsarkivet i Kronoberg. Om inte frågan besvaras under

denna punkt utläses svaret från punkten ”Uppgifter om barnets förhållande före intagningen i

barnhemmet” för att se vad som ligger till grund för omhändertagande/överlämnandet av

barnet/barnen.

För att kunna dela upp barnen och placera dessa i rätt grupp har barnen delats upp i nio

stycken olika kategorier vilka illustrerar orsaken till att barnavårdsnämndens, föräldrarnas

eller fosterföräldrarnas lämnat barnet på upptagningshemmet. Den första gruppen ”Endast

fadern kunde ej fostra” hamnade barn vars mor var död eller frånvarande på grund av

exempelvis sinnessjukdom eller annat. Fadern ansågs inte kunna fostra barnet/barnen själv

därför lämnades/omhändertogs dessa. I den andra kategorin ”Sjukdom i hemmet” hamnade

barn vars vårdnadshavare var sjuka och därför inte längre kunde vistas där. Den tredje

gruppen ”Vanart” hamnade barn vilket inte ansågs ”normala”, här kan det både handla om

barns beteende och eventuella psykiska/fysiska sjukdomar. I kategorin ”Olämpliga

fosterhem” hamnade barn som tidigare varit placerade på fosterhem som nu inte ansågs

lämpliga av barnavårdsnämnden eller då fosterföräldrarna lämnade tillbaka barnet av olika

anledningar. I kategorin ”Fattigdom” sätts barn vars enda uttalade anledning till placering på

upptagningshemmet sägs vara fattigdom. I kategorin ”Alkoholism” hamnar barn vars

föräldrar/förälder kunde tagit hand om barnen om det inte vore för nyttjandet av alkohol i

ohälsosamma mängder.

 ”I väntan på fosterhem” innefattar barn som är precis som det låter, i väntan på fosterhem.

Dessa kan ha vistats på andra institutioner men anses nu vara mer mogna  för utplacering i

fosterhem. ”Olämpliga föräldrahem” är liknande kategorin olämpliga fosterhem med
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skillnaden att i denna grupp är det föräldrahemmet som anses vara olämpligt av diverse olika

anledningar, dock ska barnen heller inte passa in i någon av de övriga kategorierna  till

exempel  sjukdom, vanart eller alkoholism. I den sista gruppen ”Svårfostrad” hamnar barn

som bedöms som svårfostrade och därför inte kan vistas hemma, i fosterhem eller på annan

institution. I likhet med gruppen ”vanart” så bedöms här barnet själv vara problemet, men inte

på grund av fysisk eller psykisk sjukdom.

Kategorierna är en egen sammansättning och inget som journalerna från landstinget i

Kronoberg använder. Denna indelning görs för att kunna se eventuella skillnader i varför

flickor och pojkar hamnade på upptagningshemmet för att senare i uppsatsen kunna analysera

och dra slutsatser kring sorteringsproblematiken. Följaktligen är indelningen baserad på min

bedömning av orsaken till omhändertagandet med utgångspunkt från journalerna skrivna av

föreståndaren på upptagningshemmet, vilket betyder att andra indelningar kan göras och

föredras av andra personer.

Tabell 4. Orsak till intagning på upptagningshemmet i Växjö fördelat mellan pojkar och flickor mellan

åren 1933-1935.

Pojkar Andel % Flickor Andel % Totalt Andel %

Endast fadern
kunde ej fostra

7 13,5 6 12,2 13 12,9

Sjukdom i
hemmet

14 26,9 6 12,2 20 19,8

Vanart 3 5,8 6 12,2 9 8,9

Olämpligt
fosterhem

11 21,1 7 14,3 18 17,8

Fattigdom 1 1,9 2 4,0 3 2,8

Alkoholism 4 7,7 1 2,0 5 4,9

I väntan på
fosterhem

1 1,9 4 8,2 5 4,9

Olämpligt
föräldrahem

11 21,1 12 24,5 23 22,8

Svårfostrad 0 0 5 10,2 5 4,9

Summa 52 100 49 100 101 100

Källa: Landstingsarkivet Kronoberg, Liggare/sjukjournal 1933-1935 D1 A:1 Upptagningshemmet för

äldre barn i Sandsbro 1933-1935 och Liggare/sjukjournal 1935-1940 D1 A:1 Upptagningshemmet för

äldre barn i Öjaby 1935-1940.
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De största skillnaderna i fördelningen mellan pojkars och flickors orsak till intagning på

upptagningshemmet ligger under ”Sjukdom i hemmet”, ”Olämpligt fosterhem”, ”Vanart” och

”Svårfostrad”. I gruppen ”Sjukdom i hemmet” är det 14 pojkar och 6 flickor vilket nästan står

för 20 % av barnens totala antal, även i gruppen ”Olämpligt fosterhem” är pojkarna i klar

majoritet med 11 pojkar mot 7 flickor.  I gruppen ”Vanart” utgör flickorna en majoritet med 6

flickor jämfört med 3 pojkar. Termen ”Svårfostrad” innefattar endast flickor där dessa 5

flickor ändå utgör nästan 5 % av det totala antalet barn som studerats.

För att förtydliga hur det kan ha sett ut för dessa barn och hur olika deras situationer kan ha

sett ut innan inskrivningen på upptagningshemmet kommer nu några exempel ges. Ett tydligt

och återkommande scenario i hemmet är då någon eller båda föräldrarna lider av sjukdom,

nästan uteslutande tuberkolos. Många av barnen som kom till upptagningshemmet på grund

av att det fanns sjukdom i hemmet hade tidigare vistats på annan institution för att kontrollera

att sjukdom inte utvecklats men grunden till intagandet var fortfarande att det fanns sjukdom i

hemmet. Flicka med Nr. 2 från journalerna blev redan fem dagar intagen på dispensärhemmet

i Växjö då modern var klen och föräldrahemmet fattigt. Både modern och en syster vistades

på sanatorium då de behandlades för TBC och flickan kom till upptagningshemmet 3 år

gammal i väntan på lämpligt fosterhem vilket senare hittades. Denna flicka hamnar i gruppen

”i väntan på fosterhem” men vars situation absolut påverkats av sjukdom i hemmet. Pojke Nr.

3 från journalerna som hade vistats med sin moder i sin sjuke mormoders hem, ansågs inte

lämplig av dispensärssköterskan för ett först påtänkt fosterhem på grund av att modern bodde

i närheten. Man fruktade att modern skulle ta tillbaka pojken för att vistas hos mormodern

som led av TBC i smittsamt skede. Om modern bodde hos mormodern framgår inte i

journalen men kan antagas då pojken är född utom äktenskap och fadern är okänd. Även detta

barn hamnade hos fosterföräldrar.

Tre exempel på hur olika fosterhem såg ut vilket inte ansågs lämpliga kommer nu förklaras

utifrån anteckningarna från journalerna från landstingsarkivet i Kronoberg. Det första

exemplet är en flicka på 11 år med Nr. 39 vilket vistades i fosterhem hos lantbrukare.

”Dryckesgillen” förekom ofta i fosterhemmet och ”en skrämmande osederlighet”. Vid besök

påträffades flickan i samma säng med fosterfadern. Flickan omhändertogs och förflyttades till

upptagningshemmet i väntan på att ett lämpligare kunde hittas vilket skedde och flickan

förflyttades till ett nytt fosterhem vilket även dessa var lantbrukare. Det andra exemplet är en
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9 årig pojke med Nr. 55 vilket hade ett skafferi som sin ”plats” i fosterhemmet. Fosterhemmet

var mycket trångt, endast 1 rum och kök med två vuxna och två egna barn utöver pojken.

Anmälan gjordes till Barnavårdsnämnden och pojken förflyttades till upptagningshemmet i

väntan på att ett lämpligare kunde hittas vilket så gjorde. Det tredje och sista exemplet är en

12 årig pojke med Nr. 67 som vid besök påträffades väldigt mager och av behov av läkarvård.

Pojken omhändertogs och förflyttades efter en tid på upptagningshemmet till ett nytt

fosterhem.

Två exempel på så kallad vanart är pojke 6 år gammal med Nr. 45 och flicka 15 år gammal

med Nr. 51. I flickans fall beskrivs hennes förhållanden innan upptagningshemmet som ”ett

osederligt liv” och att en anmärkning till polisen gjorts för könssjukdom. Flickan är hård och

oberörd och svarar inte på förmaningar. Flickan har vistats i sitt föräldrahem men även haft

plats på ett Café inne i samhället i Alvesta och är tydligen ”allmänt känd”. Pojken har vistats i

fosterhem men tillsynen har varit mindre god och har fått springa mycket ute. Han har under

vistelsen snattat och stulit och under perioden hamnat i dåligt umgänge. Skillnaden på deras

handlingar är stor men de hamnar båda under kategorin vanart då deras beteende inte är

accepterat. Pojken hamnade efter sin tid på upptagningshemmet hos nya fosterföräldrar och

flickan blev överflyttad till skyddshem.

Endast flickor hamnar under kategorin svårfostrad. Ett exempel av en så kallad svårfostrad

flicka var Nr. 56. Flickan var 13 år gammal och hade på sin fars begäran blivit omhändertagen

och satt på barnhem på grund av att hon ansågs svårfostrad. Flickan hade tidigare vistats i

föräldrahemmet med sin far och sin styvmor. Flickan förflyttades från barnhemmet då hon

ansågs svårhanterlig och olydig och hamnade på upptagningshemmet. Efter en kortare period

hamnade flickan hos fosterföräldrar vilket bedrev lantbruk.

Ett av de mest extrema fallen som under hela undersökningens gång uppdagats gällde en 9

årig flicka med Nr. 48. Flickan bodde med sin ”imbecille” moder i ett ”ruckel”. Modern hade

på nätterna besök av luffare och andra vilket brukade ta med sig kakor och annat gott för att

flickan skulle ”bli glad i dem”. Enligt moderns uppgifter brukade de besökande även ligga hos

flickan, trots att modern själv tyckte att flickan var lite ”väl ung”. Flickans skolgång var

oregelbunden och när hon väl infann sig verkade hon slö och trött. Ingen matlagning i

hemmet förekom förutom kaffe. Flickan fick även springa ute till sent på nätterna. Barnet var

enligt moderns uppgifter utsatt för sederlighets sårande handlingar, vilket i dagens tal
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förmodligen skulle motsvaras av våldtäkt. Flickan överlämnades efter sin 8 månader långa

vistelse på upptagningshemmet till lantbrukande fosterföräldrar.

Då tiden för vistelsen inte var bestämd vid inskrivning på upptagningshemmet kommer

följande avsnitt behandla hur länge barnen stannade. Perioderna är indelade från mindre än 2

veckor till över ett år där skillnader mellan pojkar och flickors längd på vistelsen ska

behandlas. Gruppen som stannade kortast tid hamnar i gruppen <2 veckor. Därefter följer

grupperna ordningen 2-4 veckor, 1-2 månader, 3-4 månader, 5-6 månader, 7-8 månader, 9-10

månader, 10 månader – 1 år och gruppen som stannade längst >1 år det vill säga längre än 1

år.

Tabell 5.  Tid för vistelsen på Upptagningshemmet fördelat mellan pojkar och flickor mellan åren 1933-

1935.

Pojkar Andel % Flickor Andel % Totalt Andel %

< 2 veckor 3 5,8 3 6,1 6 5,9

2-4 veckor 8 15,3 5 10,2 13 12,9

1-2 månader 7 13,5 12 24,5 19 18,8

3-4 månader 8 15,3 10 20,4 18 17,8

5-6 månader 5 9,6 2 4,0 7 6,9

7-8 månader 6 11,5 9 18,4 15 14,9

9-10 månader 2 3,8 1 2,0 3 2,9

10 månader-1 år 5 9,6 3 6,1 8 7,9

1 < år 8 15,3 4 8,2 12 11,9

Summa 52 100 49 100 101 100

Källa: Landstingsarkivet Kronoberg, Liggare/sjukjournal 1933-1935 D1 A:1 Upptagningshemmet för

äldre barn i Sandsbro 1933-1935 och Liggare/sjukjournal 1935-1940 D1 A:1 Upptagningshemmet för

äldre barn i Öjaby 1935-1940.

Ovanstående tabell visar att de flesta barnen oavsett kön lämnade upptagningshemmet inom

de fyra första månaderna. Endast i gruppen som stannade 7-8 månader är flickorna i majoritet

efter de fyra första månaderna. Killarna är i övriga grupper i majoritet vad det gäller tiden på

vistelsen på upptagningshemmet.
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Då tiden för vistelsen fördelat mellan pojkar och flickor är fastställd ändras fokus på att ta

reda på var barnen tog vägen efter dem skrivits ut från upptagningshemmet. Det finns fyra

potentiella nya ”hem” för barnen efter sin vistelse på upptagningshemmet. Det första av dessa

är att återvända hem till sina biologiska föräldrar/förälder då livssituationen kan ha förändrats

till det bättre. Den andra är att återvända till sina tidigare fosterföräldrar då likt i den första

gruppen situationen som ledde till intagande på upptagningshemmet kan ha förändrats. Den

tredje gruppen behandlar barn som kommer till fosterföräldrar där man tidigare inte vistats,

alltså kan barn i denna grupp komma från både biologiska föräldrar, tidigare fosterhem och

institution. Den sista gruppen behandlar barn som kommer till barnhem eller andra

institutioner, vilket även kan innebära sanatorium eller andra anstaltsformer.

Tabell 6. Placering av barn efter utskrivning från upptagningshemmet i Växjö 1933-1935.

Pojkar Andel % Flickor Andel % Totalt Andel %

Återlämnad till
föräldrarna

15 28,8 20 40,8 35 34,7

Återlämnad till
fosterföräldrarna

3 5,8 1 2,0 4 3,9

Fosterfamilj 24 46,1 20 40,8 44 43,6

Barnhem/institution 10 19,2 8 16,3 18 17,8

Summa 52 100 49 100 101 100

Källa: Landstingsarkivet Kronoberg, Liggare/sjukjournal 1933-1935 D1 A:1 Upptagningshemmet för

äldre barn i Sandsbro 1933-1935 och Liggare/sjukjournal 1935-1940 D1 A:1 Upptagningshemmet för

äldre barn i Öjaby 1935-1940.

Hela 43,6 % av det totala antalet barn hamnade hos fosterfamilj efter dem lämnat

upptagningshemmet, 46,1 % av pojkarna och 40,8 % av flickorna, till skillnad från gruppen

som fick återvända till sina tidigare fosterföräldrar vilket endast utgör 3,9 %. 34,7 %

återlämnades till sina biologiska föräldrar/förälder efter en tid på upptagningshemmet, av

flickorna återvände hela 40,8 % till skillnad från endast 15 pojkar vilket utgör 28,8 %. Till

barnhem eller annan institution skickades totalt 18 av de 101 barnen som skrevs in mellan

åren 1933-1935 vilket utgör 17,8 %, 10 pojkar och 8 flickor.
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Då hela 43,6 % av barnen hamnade hos fosterföräldrar är det av intresse att ta reda på vad de

hade för yrke, fanns det någon vinning i att ta emot fosterbarn eller gjordes detta av alla olika

yrkeskategorier. Kan man se några skillnader på vilka som valde att ta emot pojkar respektive

flickor. För att illustrera vilka yrkesgrupper som tog emot barn delas dessa upp i sex olika

grupper. Grupperna är; Lantbrukare, hantverksyrken, handel/försäljning, arbetare, kyrkligt,

och okänt.

Tabell 7. Fosterföräldrars yrke, vilket valde att ta emot barn från upptagningshemmet 1933-1935.

Pojkar Flickor Totalt Andel %

Lantbrukare 13 6 19 38,8

Hantverksyrken 5 0 5 10,2

Handel/försäljning 2 3 5 10,2

Arbetare 0 2 2 4,0

Kyrkligt 2 3 5 10,2

Okänt 5 8 13 26,5

Summa 52 49 101 100

Källa: Landstingsarkivet Kronoberg, Liggare/sjukjournal 1933-1935 D1 A:1 Upptagningshemmet för

äldre barn i Sandsbro 1933-1935 och Liggare/sjukjournal 1935-1940 D1 A:1 Upptagningshemmet för

äldre barn i Öjaby 1935-1940.

Den största delen av barnen som hamnade i fosterfamilj, hela 38,8 % hamnade hos

fosterföräldrar vilket drev lantbruk i någon form. Fosterföräldrar med hantverksyrken,

handel/försäljning och kyrkligt, vilket innefattar yrken vilket har någon koppling till kyrkan.

Dessa tre yrken ligger allihop på 10,2 % av barnen, men i gruppen för fosterföräldrar vilket

hade hantverksyrke som inkomstkälla tog endast emot pojkar. I gruppen som fick

fosterförälder med titeln ”arbetare” hamnade endast 2 flickor. Då yrket på fosterföräldrarna är

okänt hamnar barnen under denna kategori.

I följande tabell gås barnen igenom med tidigare nämnda klasskonstruktion, där barnens klass

utgörs av deras tidigare hem innan de omhändertas för vård och fostran på

upptagningshemmet (fet stil) och placeringen efter tiden på upptagningshemmet. Pojkarna och

flickorna illustreras vart för sig för att senare kunna analyseras, men även totalt för att se hur
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stor andel av det totala antalet barn som kom från liknande omständigheter och om dessas

situation löstes på liknande sätt.

Tabell 8. Illustration av sortering utifrån vistelse innan upptagningshemmet (fet stil) och placering efter

upptagningshemmet i Växjö 1933-1935.

Pojkar Andel % Flickor Andel % Totalt Andel %

Föräldrar-
Fosterhem

12 23,1 6 12,2 18 17,8

Fosterhem-
Fosterhem

11 21,2 7 14,3 18 17,8

Föräldrar-
Institution

7 13,5 5 10,2 12 11,9

Institution-
Fosterhem

2 3,8 8 16,3 10 9,9

Föräldrar-
Föräldrar

13 25,0 20 40,8 33 32,7

Institution-
Föräldrar

1 1,9 0 0,0 1 0,9

Fosterhem-
Institution

1 1,9 1 2,0 2 2,0

Institution-
Institution

2 3,8 1 2,0 3 3,0

Fosterhem-
Föräldrar

1 1,9 0 0,0 1 0,9

Hemlös-
Institution

0 0,0 1 2,0 1 0,9

Hemlös-
Fosterhem

2 3,8 0 0,0 2 2,0

Summa 52 100 49 100 101 100

Källa: Landstingsarkivet Kronoberg, Liggare/sjukjournal 1933-1935 D1 A:1 Upptagningshemmet för

äldre barn i Sandsbro 1933-1935 och Liggare/sjukjournal 1935-1940 D1 A:1 Upptagningshemmet för

äldre barn i Öjaby 1935-1940.

I ovanstående tabell är det de fem första ”grupperna” som utmärker sig då antalet barn här är

betydligt fler än i de övriga. Gruppen Föräldrar-Föräldrar utgör hela 32,7 % av det totala

antalet barn och är störst. Av barnen som innan upptagningshemmet befann sig hos sina

föräldrar och efter vistelsen återlämnades till föräldrahemmet står flickorna för en klar

majoritet i denna grupp, hela 40,8 % av flickorna återlämnades till sina föräldrar medans

”endast” 25 % av pojkarna som kom från föräldrahemmet återlämnades. Även i gruppen som



27

kom från annan institution innan inskrivning från upptagningshemmet vilket senare lämnades

till fosterföräldrar (Institution-Fosterhem) utgör flickorna en klar majoritet med 16,3 % (8

stycken) jämfört med pojkarnas 3,8 % (2 stycken). I de övriga tre grupperna som behandlar

den största mängden barn står pojkarna för dubbelt så många barn i gruppen som kom från

föräldrahem vilket efter tiden på upptagningshemmet hamnade i fosterhemsvård (Föräldrar-

fosterhem), 12 stycken pojkar (23.1%) och 6 flickor (12,2%). I det två sista grupperna vilket

även dessa behandlar mer än totalt 10 barn så är pojkarna i majoritet (Fosterhem-fosterhem)

med 11 pojkar (21,2%) och 7 flickor (11,2%), och Föräldrar-Institution där pojkarna är

något fler med sina 7 ställt mot 5 flickor.

	

	

	

	

	

3.0	Analys	
Syftet med denna uppsats var att studera upptagningshemmet i Sandsbro strax utanför Växjö

åren 1933-1935. Utifrån hypotesen att upptagningshemmets fortsatta placering av barnen

grundades i en sortering efter inte endast hälsa utan också efter kön och klass visar

undersökningen att könet på barnet det vill säga genus spelade en viss roll när det kommer till

hur barnen senare sorterades vidare från upptagningshemmet. Klass ska inte ha spelat samma

roll vid fortsatt placering från upptagningshemmet. Med klass menar jag den egna

konstruktion av begreppet vilket använder barnens vistelse innan upptagningshemmet som

representativt för vilket ”klass” barnen ansågs komma ifrån. Det vill säga, föräldrahem,

fosterhem och annat barnhem/institution.
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Fördelningen mellan pojkar och flickor var under åren för undersökningen lika. Detta

överensstämmer med tidigare forskning som visar på att båda grupperna var under behov av

uppfostran och vård men att anledningarna till omhändertagande skiftade beroende av vad

barnet hade för kön, det vill säga orsaken till att barnet lämnades av föräldrarna eller

omhändertogs av myndigheter. En förklaring till detta kan vara att det fanns en tydlig

funktionsuppdelning i hushållet vid tiden för undersökningen, vilket var indelat i manliga och

kvinnliga områden. Pojkar uppfostrades både inför det offentliga livet och hushållet, då det

var mannen som representerade hushållet utåt och formellt tog de viktigaste besluten då det

var dem som stod för inkomsten till hemmet.22

Majoriteten av barnen som kom till upptagningshemmet var mellan åldrarna 2-13 år, denna

grupp vilket stod för det stora antalet barn på upptagningshemmet följer de riktlinjer som

förelåg en barnavårdsanstalt i och med 1924 års lag. Det vill säga att barnen skulle vara över

ett års ålder och som äldst vara 18 år då de omhändertogs för vård och fostran. Trots att

diverse olika anledningar kunde ligga till grunden för omhändertagande, så var det dessa

åldrar som svenska myndigheter gav till upptagningshemmens uppgift att fostra och ge vård

för att de senare skulle bli lämpliga att i första hand återvända hem till sina föräldrar eller

hamna i fosterfamilj. Institutionsvård eller annat barnhem ansågs inte lika lämpligt då detta

sågs som konstgjorda ”familjeförhållanden”.

I Hasenfelds teori delar han upp olika människobehandlande institutioner i tre olika

sorterande kategorier. Likheten mellan dessa institutioner är att dessa alla har inflytande över

människors välfärd och välbefinnande samt har människor som materialet som behandlas.

Barnen som kom till upptagningshemmet får ses som materialet som upptagningshemmet ska

behandla för att senare avgöra vad som anses vara är en lämplig vidare placering. Majoriteten

av barnen kom från sina föräldrar innan de skrevs in på upptagningshemmet, därefter var det

fosterhem och den minsta gruppen barn kom från annat barnhem/institution. I min metod

använder jag dessa tre olika tidigare ”hem” som grunden för hur myndigheterna såg på

barnens ”klass”. Anledningen till barnens intagande för vård och fostran kan studeras i tabell

4, vilket är en egen sammanställning utifrån journalerna där egna grupper har skapats för att

sortera barnen.

 I grupperna med det största antalet barn, ”Sjukdom i hemmet”, ”Olämpligt fosterhem” och

”Olämpligt föräldrahem” utgör pojkarna en majoritet i de två förstnämnda och flickorna är

22 Nilsson, Roddy, Kontroll, Makt och Omsorg: Sociala problem och socialpolitik i Sverige 1780-1940, 2003, s. 74
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procentuellt en större grupp som ansågs komma från olämpliga föräldrahem. Sjukdom i

hemmet var vid tiden för undersökningen mer eller mindre uteslutande förknippat med

tuberkolos, att pojkarna var en större grupp som kom från detta hos föräldrarna kan ha att göra

med att flickorna på ett bättre och vad man ansåg som ett lämpligare sätt fortfarande kunde

hjälpa till i hemmet då föräldrarna var sjuka och därför inte i samma utsträckning lämnades

bort då hushållet kämpade för att fungera. I Ann-Sofie Bergmans avhandling studeras hur

man hos fosterfamiljer omhändertog barn vilket var utsatta för tuberkulossmitta eller befann

sig i en omgivning där det fanns tuberkulos. Skillnaden är att barnavårdsnämnden här utför

kontroller vilket inte förekom hos ”vanliga” familjer utan anmälan eller annan orsak.23

”Olämpliga fosterhem” stod även de för en majoritet av pojkar vilket omhändertogs/lämnades

till upptagningshemmet. Flera olika anledningar kunde ligga till grunden för att ett fosterhem

skulle klassas som olämpligt, och precis som i Bergmans avhandling så använder jag exempel

för att illustrera hur olika dessa kunde se ut. De två exempel som används är pojke med Nr. 55

och flicka med Nr. 39 vilket båda anses befinna sig i olämpliga fosterhem. I pojkens fall

handlar det om att han har ett skafferi som ”sin” plats i hemmet vilket inte anses passande, då

barn skulle ha en egen säng enligt barnavårdsnämnden. I flickans fall handlar det främst om

att denna delade säng med sin fosterfader vilket inte heller ansågs lämpligt. Båda dessa fall

överensstämmer med Ann-Sofie Bergmans forskning av orsaker till omhändertagande från

fosterhem.24

I likhet med fosterhem som ansågs olämpliga kom barn från sina föräldrahem vilket även

dessa inte kunde förse barnen med rätt fostran och vård. Alla barn som kom till

upptagningshemmet kan antas komma från ett ”fattigt” hem, då de med största sannolikhet

inte hade hamnat där om föräldrarna var välbärgade. I gruppen som anses ha ett olämpligt

föräldrahem som orsak till sin vistelse på upptagningshemmet är flickorna något fler än

pojkarna. Barn som ansågs vanvårdade och i många fall undernärda hamnade i denna kategori

då familjerna inte kunde förse barnen med mat vilket gjorde dessa till olämpliga.

Tydliga tendenser visar sig vilket återspeglar synen på flickor speciellt under grupperna

”Vanart” och ”Svårfostrad”. Förväntningarna på flickorna verkar vara andra än dem hos

pojkar, då man lättare har överseende med pojkars humör och lite stökiga beteende i helt

23 Bergman, Ann-Sofie, Lämpliga eller olämpliga hem?: Fosterbarnsvård och fosterhemskontroll under 1900-
talet, 2011 s. 100.
24 Bergman, Ann-Sofie, Lämpliga eller olämpliga hem?: Fosterbarnsvård och fosterhemskontroll under 1900-
talet, 2011 s. 96ff.
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annan utsträckning. Detta bekräftas i Roddy Nilssons studie vilket beskriver att flickor

övervakades och kontrollerades hårdare än pojkarna. Vilket ger svar på varför flickorna kan

ha utgjort majoriteten i dessa grupper.25

I journalerna står det inte alltid konkret varför barnet omhändertagits eller lämnats av

föräldrar, eller så står det flera olika orsaker och då har egna tolkningar av den ”största”

anledningen till intagandet fått göras. Detta leder till att om samma undersökning skulle göras

av någon annan, så kan andra anledningar värderas högre än de som jag ansett vara

huvudorsaken.

Tiden barnen stannade på upptagningshemmet varierade mest bland pojkarna vilka är relativt

jämt fördelade över tidsspannet. Flickornas vistelse sträckte sig i majoriteten av fallen som

granskats från en månad till åtta månader. Den enda slutsats som kunnat dras är att man i

flickornas fall möjligtvis väntade på att situationen i föräldrahemmet skulle lösa sig i fler fall

än pojkarnas, med hjälp från kommunen via bidrag exempelvis. Dock står det klart att

upptagningshemmet inte sågs som någon ”lösning” på barnens problem, vilket följaktligen

leder till att dessa behöver flyttas vidare, till sina föräldrar eller till fosterföräldrar då dessa

sågs som de bästa lösningarna.

I frågan vilka yrkesgrupper det var som tog emot fosterbarn, så överensstämmer detta med

Ann-Sofie Bergmans avhandling. Från upptagningshemmet hamnade nästan 40 % av barnen

som kom till fosterföräldrar på gårdar vilket bedrev lantbruk i någon form. Livet på landet

ansågs som bra för barnen då de fick frisk luft och kunde hjälpa till på gården. Även kunde

både flickor och pojkar utföra sysslor på dessa gårdar vilket gynnade hela ”familjen”. Övriga

grupper som tog emot fosterbarn var främst fosterföräldrar vilket sysslade med

handel/försäljning, hantverkare eller personer involverad i kyrklig verksamhet och hade sin

arbetsplats i relation till kyrkan. Sammantaget visar tidigare forskning att det främst var

familjer från ”arbetarklassen” vilket tog emot fosterbarn vilket även min undersökning

påvisar.

Undersökningen visar att könet och vilken ”klass” barnet hade spelade en viss roll i frågan om

hur barnen placerades vidare. Detta illustreras tydligast i gruppen som kom från sina

föräldrahem och hur de senare placerades vidare där ifrån. Hela 40,8 % av flickorna återvände

tillbaka till föräldrahemmet men endast 25 % av pojkarna återfördes.  De övriga barnen i

25 Nilsson, Roddy, Kontroll, Makt och Omsorg: Sociala problem och socialpolitik i Sverige 1780-1940, 2003, s 74f.
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gruppen som kom från sitt föräldrahem placerades 23,1 % av pojkarna i fosterhem och endast

12,2 % av flickorna. Dessa resultat visar att Hasenfelds teori om upptagningshemmet som

sorterande verksamhet stämmer men bevisar egentligen inte att upptagningshemmet gjorde

skillnad på vilken klass barnen hade utifrån min egen uppdelning av barnens ”klass”.

I tabell 3 finns en sammanställning vilket illustrerar vart barnen kom ifrån innan de skrevs in

på upptagningshemmet för fostran och vård. Majoriteten av barnen, 60,4 % kom från sina

föräldrahem lika fördelat mellan pojkar och flickor. Den näst största gruppen kom ifrån

fosterhem där pojkarna utgör den största gruppen med fjorton individer (26,9%) ställt mot åtta

flickor (16,3%). Från barnhem eller annan institution kom det störst antal flickor, nio stycken

ställt mot sex stycken pojkar och i den sista gruppen vilket klassificerades som hemlös kom

totalt tre barn, två pojkar och en flicka. För att svara på frågan om man på

upptagningshemmet gjorde någon skillnad på könet på barnet vid fortsatt placering får

resultaten sättas i kontrast till tabell 8 vilket illustrerar hur man väljer att placera barnen vidare

utifrån deras tidigare vistelse innan upptagningshemmet. Det framgår att antalet barn oavsett

kön som återlämnas till föräldrarna eller sätts i fosterhem är lika stort. Skillnad görs dock då

flickorna är betydligt fler i kategorin som tidigare vistats i föräldrahemmet vilket återlämnas

dit. Detta tyder på att flickorna kan ha ansetts vara mer användbara i hemmet för föräldrarna

än vad pojkarna var.

Det viktigaste i barnens fall var att dessa skulle överföras till vad man ansåg ett så ”normalt”

och fungerande hem som möjligt. Även barn som kom från annan institution/barnhem fördes i

de flesta fall vidare till vad man ansåg vara ett bättre hem, alltså hem till föräldrarna eller

vidare till fosterhem. Endast en flicka och två pojkar sattes i institutionsvård efter sin vistelse

på upptagningshemmet. Viktigt att i denna grupp påpeka är att i gruppen barnhem/institution

hamnade barn som kom från barnkolonier och sanatorium, vilket inte behövde ha med barnets

fysiska och psykiska hälsa att göra.
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4.0	Sammanfattning	
Syftet med denna uppsats var att studera upptagningshemmet i Växjö mellan åren 1933-1935.

Utifrån ett organisationsteoretisktraster med klass och könsperspektiv så studerades vilka barn

som hamnade på detta upptagningshem, hur de omhändertogs och hur deras speciella situation

slutligen löstes. Detta gjordes med hjälp av en kvantitativ metod för att illustrera

undersökningen av det empiriska materialet från landstingsarkivet i Kronoberg. Det

huvudsakliga materialet kommer från landstingsarkivet Kronoberg vilket ligger beläget i

Växjö. Detta material fungerade som primärkälla i denna uppsats vilket har stått till grunden

för resultatet i analysen av denna uppsats. Teorin att upptagningshemmet fungerade likt

Yeheskel Hasenfelds första organisationsmodell, vilket sorterar klientelet vidare till annan

lämplig organisation har genomsyrat hela uppsatsen. Till denna sorterande

organisationsmodell har genus och klass gåtts igenom för att se om tendenser vilket visar på
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att sorteringen, det vill säga den vidare placeringen har påverkats av barnets kön och den egna

definitionen av barnens ”klass” vilket använder barnens tidigare hemvist som

klassredogörelse. Genom att ha studerat detta material från landstingsarkivet Kronoberg och

illustrerat detta med hjälp av tabeller där framförallt genus blivit framträdande har följande

resultat kunnat tolkas.

Fördelningen mellan pojkarna och flickorna var för den studerade perioden 1933-1935 lika på

upptagningshemmet i Växjö vilket överensstämmer med tidigare forskning vilket visar på

båda grupperna var i behov av fostran och vård. Däremot så är anledningarna till intagandet

på upptagningshemmet till viss del beroende av vilket kön barnet hade. I grupperna som

ansågs komma ifrån omständigheter vilket angav ”Sjukdom i hemmet”, ”olämpligt

fosterhem” och ”olämpligt föräldrahem” som huvudsaklig orsak var pojkarna i majoritet i det

två förstnämnda. I gruppen som kom från vad som ansågs vara ett ”olämpligt föräldrahem”

var däremot flickorna procentuellt fler. Dessa tre grupper står för cirka 60 % av barnen och

används för att illustrera båda hur olika barnens situation innan intagning kunde se ut men

även för att visa på skillnader gällande genus. Särskilt framträdande blir genus i frågan om

barn som ansågs ”vanartade” och ”svårfostrade” där flickorna utgör en klar majoritet vilket

bekräftar tidigare forskning som förklarar att flickorna i många fall var övervakade och

kontrollerade på ett striktare sätt än pojkarna, vilket kan ger svar på varför flickorna kan ha

utgjort majoriteten i dessa grupper.

Majoriteten av barnen som skrevs in på upptagningshemmet var mellan 2-13 år gamla. Detta

kan ses som att lagen för barnavårdsanstalt följdes eftersom barnen ligger inom ramen för vad

lagen från 1924 ansåg lämpligt. Tiden för vistelsen på upptagningshemmet var bland pojkarna

relativt jämt fördelad över tidsperioden medan för flickorna var majoriteten av dessa på

upptagningshemmet mellan 1 till åtta månader innan dessa placerades vidare. Att tillägga är

att upptagningshemmet inte sågs som någon ”lösning” utan att detta endast fungerade som en

tillfällig plats för vård och fostran för att sen placera barnen vidare till vad som ansågs

lämpligt. Slutsatsen som har kunnat dras från detta är att man i flickornas fall ibland valde att

vänta med att vidare placera dessa i fosterhem och istället vänta tills det att föräldrahemmet

kunde ta emot dessa då eventuella problem lösts till skillnad från pojkarnas fall. Viktigt att ha

i åtanke är att situationen som barnen kom ifrån spelade stor roll i frågan om denna kunde

lösas med till exempel bidrag från kommunen eller liknande.
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Då barnen placerades vidare till fosterhem visar undersökningen på att yrkena som

fosterföräldrarna var verksamma i överensstämmer med tidigare forskning. Barnen hamnade

hos fosterföräldrar i arbetarklassen, främst hos jordbrukare men även hos hantverkare och

personer verksamma inom handel/försäljning. Detta till stor del beroende på att barnen här

kunde tillföra inkomst eller bidra till att deras vistelse inte blev en ”förlustaffär” för

fosterföräldrarna.

Genom att använda Yeheskel Hasenfelds första organisationsmodell med klass och

genusperspektiv har analysen visat på att upptagningshemmets vidare placering av barnen till

viss del bygger på vad dessa har för kön samt vilken ”klass” dessa tillhör. Detta yttrar sig

starkast i frågan vilket behandlar barnens kön och ”klass” i tabell 8. Vilket visar på att

flickorna som kom från sina föräldrahem i relation till pojkarna i mycket större utsträckning

lämnas tillbaka dit. Pojkarna hamnade i fler fall hos fosterföräldrar av de som kom från sina

föräldrahem än flickorna. Det är tydligt att man väljer att placera barnen vidare till det som för

tiden ansågs vara mest lämpligt, det vill säga föräldrahem eller fosterhem vilket efterliknar

”normala” familjeförhållande. Detta överensstämmer med tidigare forskning vilket bekräftar

dåtidens starka tro på det man anser vara normala familjeförhållanden vilket barn bör

uppfostras i för att bli goda samhällsmedborgare oberoende av om man är pojke eller flicka.

Det som talar mot att ”klass” ska ha påverkat den vidare placeringen från upptagningshemmet

är att även de barn som kom från annan institution/barnhem vilket får ses som den ”lägsta

klassen” i de flesta fall placerades vidare till fosterhem.
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6.0	Bilagor	

6.1	Bilaga	1,	Didaktisk	Reflektion	
I styrdokumentet Gymnasieskola 2011 (Gy 2011) gås den nya reformen av gymnasieskolan

igenom vilket blev verklighet 2011. Syftet var att öka förståelsen av gymnasieskolan och de

överväganden som låg bakom reformen. Detta styrdokument innehåller examensmål och

programstruktur för vart och ett av de nationella programmen som finns i gymnasieskolan. I

det så kallade ”centrala innehållet” anges vad undervisningen ska behandla i kursen, vilket

kan special anpassas till viss del utifrån elevernas behov och intressen då det centrala

innehållet inte anger tiden som måste läggas på de olika delarna. Genom att ange vad det
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centrala innehållet är i kursen samt blir det på ett tydligare sätt framhävt vad kursens mål och

hur nivån på kursen ligger. Målen för kursen går hand i hand med det centrala innehållet då

det centrala innehållet motiveras med hjälp av målen för respektive kurs. Allt som har med

kursen att göra återspeglas i målen vilket kan sägas vara en sammanfattning om varför

kurserna är utformade som de är.26

I ämnesplanen för historia på gymnasieskolan för Historia 1b formuleras det centrala

innehållet med fokus på förändring över tid med speciell fokus på bland annat

industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige men även globalt.

Även vilka av dessa förändringsprocesser som till exempel resursfördelning, ökat välstånd,

mänskliga rättigheter och jämställdhet har ändrats med tiden och i takt med samhället. I dessa

nya ämnesplaner är området vilket behandlar kunskap om sexualitet, genus, normer och

samlevnad tydligare utformade vilket innefattar stor del av min uppsats ämne och syftet med

denna. 27

Syftet med min uppsats var att studera upptagningshemmet i Sandsbro utanför Växjö mellan

åren 1933-1935 utifrån om barnen placerades vidare beroende på klass eller genus. Detta hade

absolut kunnat användas i undervisning vilket behandlar samhällsutvecklingen i början av

1900-talet och hur dessa förändringar i samhället påverkade barnen. Skiftande åsikter om vad

som ansågs vara normalt beteende hos barnen och hur dessa skulle ”vara” för att passa in i det

nya modernare Sverige under industrialiseringsprocessen speglas i hur man från

myndigheternas sida styrde barnens placering utifrån vad man ansåg vara bäst för tiden. I

uppsatsen behandlas barn från samhällets lägsta skick och visar på hur man ville att dessa i

den mån som det var möjligt skulle ut i ”normala” familjer för att förberedas för arbete.

Uppsatsen kan användas både för att diskutera hur synen på klass och genus har förändrats

med tiden men även som en mer historisk text vilket behandlar Växjös lokala historia utifrån

uppgifterna från upptagningshemmet vilket illustrerar Växjös barnavårdsnämnds fördelning

och sortering av barnen för perioden som gås igenom.

Främst lämpar sig uppsatsen för undervisning i historia, men skulle även kunna tänkas vara

användbart i ämnet samhällskunskap då den på många sätt även behandlar områden kring

myndigheters ”syn” och agerande, vilket påverkade hur barnen sorterades vidare från

upptagningshemmet.

26 Skolverket, Gymnasieskola 2011, 2011, s 12 & 51
27 Skolverket, Sexualitet, genus och relationer i gymnasieskolans styrdokument, 2011
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