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Abstract 

During the nineteenth century there was a series of reforms in the Swedish poor relief system. 

These changes laid the basis for the Swedish social policies implemented in today’s modern 

society. It is also during this period of time this paper has its focus. There were specific gender 

roles and citizenship ideals in the society and the aim of this paper is to illustrate how these roles 

and ideals took place in the poor relief system as well. This will be done by a comparative study 

of the poor relief organization in Karlstad and Kristinehamn in the county of Värmland. When 

the poor relief board had meetings they kept strict protocol of the discussions and those protocols 

are the subject of this qualitatively interpretive study. 

 

In this paper the study is chronologically presented from the year 1871 to 1918. Previous 

research shows that there were strict roles and ideals in the society and in the poor relief system 

as well and the material of this study shows that it comprises these two cities also. This paper 

shows that gender-related discrimination in fact did exist within the poor relief. The poor relief 

did offer some chores to the poor people in exchange for care and these chores were gender-

related as well. The conclusions of this paper are based on comparison with previous research 

and the theoretical basis presented in the study. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

Under 1800-talet skedde en rad reformer inom den svenska fattigvården och det är dessa som i 

hög grad ligger till grund för den socialpolitik som genomförs idag. Det är också under samma 

period som denna undersökning har sitt fokus. Genom en komparativ studie mellan Karlstads 

och Kristinehamns fattigvårdsorganisationer är uppsatsens syfte att belysa hur fattigvården 

styrdes av de genusnormer och medborgarideal som fanns i samhället. När nämnda städers 

fattigvårdsstyrelser hade sammanträde fördes detaljrika protokoll och det är dessa som är föremål 

för denna kvalitativt tolkande undersökning. 

 

I uppsatsen presenteras undersökningen rent kronologiskt från och med 1871 fram till 1918. Likt 

tidigare forskning visar går det att utläsa i det granskade materialet att det fanns tydliga 

genusnormer och ideal i samhället och att dessa också infann sig i städernas respektive 

fattigvårdsorganisationer. Studien visar att könsrelaterad särbehandling i viss mån faktiskt 

existerade. Fattigvården erbjöd olika sysselsättningar till de som var i behov av understöd och det 

framgår att också dessa var könsspecifika. Undersökningens slutsatser grundar sig i jämförelse 

med tidigare forskning och de teoretiska utgångspunkter som presenteras i studien. 
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1. Inledningskapitel 

 

1.1 Problemformulering 

1800-talet var århundradet då det moderna skyddsnätet för samhällets mest utsatta grundlades. 

Under mitten av 1800-talet fick fattigvården en fastställd organisation inom kommunerna till 

skillnad från de tidigare socknarna. Någon form av fattigvårdsstyrelse skulle därmed tillsättas 

inom varje kommun.1 Fattigvårdens ansvar låg dels på den offentliga fattigvårdsstyrelsen som 

följde statliga direktiv och dels på en mer privat välgörenhet. Denna välgörenhet går att spåra 

tillbaks till medeltiden och det stora kyrkliga inflytandet som gav folk möjligheten att hjälpa de 

hjälplösa och på så sätt säkerställa sin plats i paradiset. Förutom att rent konkret hjälpa de mest 

nödställda och fattiga i samhället spelade fattigvården en roll som uppfostrare.2 Det är svårt att 

fastställa några konkreta mål med uppfostringsuppdraget. Men som det kommer att framgå 

senare, så handlade det i huvudsak om att skapa skötsamma och samhällsnyttiga medborgare. I 

detta var genus och könstillhörighet en viktig aspekt. I detta avseende spelar medborgarskap en 

stor roll då just medborgarskapet och könstillhörigheter i högsta grad hänger samman. 

Medborgarskap var per definition ett manligt privilegium då de medborgarskapsliga rättigheterna 

var typiskt manliga fördelar. Med andra ord kan rådande könsnormer antas ha legat som grund 

för fattigvårdens uppfostringsuppdrag.3 Vidare skriver Birgitta Jordansson i sin avhandling Den 

goda människan från Göteborg om ”fostran till kön”. Enligt Jordansson hade fattigvården till 

uppgift att uppfostra skötsamma människor som skulle följa tidens genusnormer.4 Ett exempel på 

uttryck för dåtidens genusnormer finner vi i en broschyr från 1907: 

 

… att man och kvinna är hänvisade till olika uppgifter i livet, att vår kultur vilar på en 

fördelning av plikter och ansvar, att mannen har rätt att fordra, att kvinnan skall leva för 

barnen och hemmet, där hennes naturliga livslycka är fästad, och att kvinnan har rätt att 

fordra, att mannen skall skydda och uppehålla familjen och samhället, i vilkas vård han 

har sin stolthet och glädje.5 

Adolf Hallgren 

 

Historikern och genusforskaren Yvonne Hirdman skriver att synen på män respektive kvinnor 

var ytterst olika under 1800-talet. Gamla ideal med mannen som kvinnans försörjare och i någon 

mån beskyddare bestod alltjämt. Kvinnan skulle helst stå bakom mannen och fungerade i första 

                                                           
1 Wångmar, Erik. Att skriva stads- och kommunhistoria. Stockholm, 2005. s. 134. 
2 Jordansson, Birgitta. Den goda människan från Göteborg. Lund, 1998. s. 76. 
3 Björk, Gunnela. Att förhandla sitt medborgarskap. Lund, 1999. s. 15. 
4 Jordansson, 1998. s. 82. 
5 Hallgren, Adolf. Kvinnorättens konsekvenslinjer. Stockholm: broschyr, 1907. s. 30. 
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hand som en barnaföderska och uppfostrare. Denna norm gjorde sig gällande i samhället i 

allmänhet men bland de mer välbeställda i synnerhet. Välbeställda behöver i sammanhanget, 

enligt Hirdman, inte innebära familjer av högre börd eller högre upp på samhällets stege, snarare 

familjer där normen kan appliceras; de som inte är i behov av fattigvårdens tjänster. 

Kompensation i form av arbete kunde erfordras av personer som var i behov av, och fick stöd av 

fattigvården.  Detta gällde både män och kvinnor vilket i sin tur kunde innebära att det normativa 

inte efterföljdes. De som var föremål för fattigvården kunde tvingas arbeta för sitt uppehälle och 

det tvingade ut kvinnor på den mansdominerade arbetsmarknaden. Vid den aktuella tiden hade 

förvisso industrialiseringen tvingat allt fler kvinnor i arbete men den allmänna uppfattningen 

kring detta var alltjämt att kvinnor i största mån skulle hålla sig till sina domän i hemmen. Det 

sågs ner på arbetande kvinnor.6 

 

Med detta som bakgrund kommer uppsatsen undersöka hur genusnormen genomsyrade 

fattigvården och uppfattningar kring medborgarskapet i allmänhet. Uppsatsen kommer att utgå 

från Karlstad och Kristinehamn, i Värmlands län, som exempel. En komparativ undersökning 

mellan de båda städernas fattigvårdsstyrelser kommer att genomföras för att urskilja eventuella 

skillnader inom fattigvården mellan stiftsstad och huvudort (Karlstad) och en mer industri- och 

arbetsinriktad stad (Kristinehamn). Poängen med den komparativa undersökningen är att på ett 

tydligt sätt undersöka fattigvårdens likheter och skillnader i hur normer kring genus och 

medborgarskap kom till uttryck i Karlstad respektive Kristinehamn. Komparationen genomförs 

för att undersöka och på ett tydligare sätt visa eventuella skillnader i hur städers fattigvårdsarbete 

särskilde sig. Vidare kommer undersökningens tidsperiod behandla åren mellan 1871 och 1918. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vilka normer som kommer till uttryck i de båda städernas 

fattigvårdsstyrelsers arbete. Genom jämförelse mellan Karlstads och Kristinehamns 

fattigvårdsstyrelser ämnar uppsatsen undersöka skillnader och likheter mellan hur de båda 

styrelserna behandlade olika ärenden, samt hur de fattade beslut, i förhållande till tidens rådande 

uppfattning om medborgarskap och könsnormer. Slutsatser kring detta kommer dras baserat på 

en studie över den övergripande synen på hur fattigvården behandlade män respektive kvinnor, 

bland annat genom att undersöka om det fanns könsspecifika sysslor kopplade till fattigvården. 

Vidare ska uppsatsen undersöka hur fattigvårdsstyrelserna betraktade medborgarskapet och 

huruvida medborgerliga frågor var något man tog hänsyn till. Utgångspunkten är att genus och 

                                                           
6 Hirdman, Yvonne. Genus – om det stabilas föränderliga former. Malmö, 2003. s. 84. 
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medborgarskap är tätt sammankopplat. Därmed avser studien att besvara följande 

frågeställningar: 

 

 Hur betraktade man inom fattigvårdsstyrelserna de fattiga i relation till samtidens 

medborgarideal och i vilken mån intog fattigvården en fostrande roll? 

 

 Hur behandlades manliga respektive kvinnliga understödstagare? 

 

1.3 Tidigare forskning 

Fattigvården som forskningsobjekt finns i många olika skepnader och former. Det finns dels 

såväl bredare internationella som nationella undersökningar och dels mer lokala exempel. 

Dessutom används olika ingångsvinklar för att problematisera olika aspekter av 

forskningsområdet. I studien Gamla plikter och nya krav undersöker Ulla Rosén hur äldrevården 

har utformats ur 1800-talets fattigvård och hur denna fattigvård alltså har förändrats över tiden. 

Att se på fenomenet ur ett genusperspektiv är inte ett helt vanligt men det är ett grepp som Rosén 

tar för att undersöka hur fattigvården bemötte understödstagare. Detta genomförs ur ett mer 

nationellt perspektiv genom jämförelse av två kommuner i olika delar av landet.7 

Genusperspektivet har också Birgitta Plymoth antagit som diskuterar sambandet mellan 

fattigvård och filantropi i Norrköping i avhandlingen Fostrande försörjning. Avhandlingen 

behandlar främst kvinnors situation i en stad där industrialiseringen tagit fart mellan åren 1872 

och 1914. Plymoth visar hur klassamhället och genus präglar fattigvården och hur det påverkar 

kontrasterna för fattiga i ett borgerligt samhälle. Dessutom visar avhandlingen hur 

fattigvårdsarbetet individanpassades i samtal med de fattiga.8 I doktorsavhandlingen I fattiga 

omständigheter undersöker författaren Elisabeth Engberg fattigvårdens utveckling, utformning 

och funktion i Skellefteå socken, som representerar vad Engberg menar är ett traditionellt 

landsbygdssamhälle på 1800-talet. Författaren ämnar också undersöka bland annat vilka som 

ansågs vara fattiga och i vilka sammanhang det yttrade sig. Detta görs genom ett 

socioekonomiskt perspektiv där författaren bland annat konstaterar att de nationella 

föreskrifterna kom i andra hand till förmån för lokalt operationaliserande.9 I Mikael Sjögrens 

avhandling Fattigvård och folkuppfostran diskuteras fattigvårdens nationella arbete och 

utformande. De huvudsakliga frågorna som tas upp behandlar i första hand hur stadgar uppfördes 

och varför fattigvårdens skulle inrikta sig på uppfostran. Med en mer politisk teori närmar sig 

                                                           
7 Rosén, Ulla. Gamla plikter och nya krav. Växjö, 2004. s. 184-189. 
8 Plymoth, Birgitta. Fostrande försörjning. Stockholm, 2002. s. 136, 310. 
9 Engberg, Elisabeth. I fattiga omständigheter. Umeå, 2005. s. 335-338. 
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författaren problemet och kan konstatera att förutom den rent konkreta ekonomiska hjälpen, hade 

vården till uppgift att genom uppfostring stärka individer till att stå på egna ben.10 

 

1.3.1 Fattigvården 

Historikern Birgitta Jordansson skrev 1998 en avhandling vid namn Den goda människan från 

Göteborg. Avhandlingen syftar till att ge ett historiskt perspektiv till den rådande 

samhällsdebatten angående socialpolitikens olika inriktningar. Genom studie av 

fattigvårdsdebatten på 1800-talets andra halva visar författarens verk på likheter och olikheter 

med dagens debatter kring liknande ämne. Med Göteborg som lokalt fokus och en utgångspunkt i 

den aktuella tidens genusnormer diskuterar Jordansson hur det borgerliga samhället växt fram 

och hur fattigvårdspolitiken mellan 1847 och 1871 på olika sätt legat till grund för 2000-talets 

socialpolitik.11 

 

Författaren diskuterar att man värdesatte att ”göra rätt för sig” och att sköta de skyldigheter som 

ålagts personen. Jordansson menar att det varit på detta sätt sedan den agrara tiden och att de 

båda könens skyldigheter såg olika ut. Mannen stod för ekonomisk försörjning medan kvinnan 

tog hand om hem och familj.  Dessa värderingar fördes på ett naturligt vis sedan in i fattigvården 

och hur den genomfördes. Man skulle göra rätt för sig och fattigvårdens försörjning var snarare 

en belöning än en rättighet. Vidare talar Jordansson om att vara ”rätt” fattig, alltså att göra sig 

nyttig i utbyte mot omsorg vid sjukdom eller ålder. Trots att man försökte göra rätt för sig var det 

sällan någon som såg det på ett speciellt positivt sätt. Fanns behov av fattigvårdens stöd ansåg 

man att ett fel någonstans begåtts av personen. Ett fel i detta sammanhang innebar många gånger 

att det normativa brutits. Kvinnor som tog för stor plats och utmärkte sig i samhället kunde i 

sammanhanget vara ett brott mot det normativa, vilket i sin tur innebar att kvinnan behövde 

anpassas till vad man ansåg vara rätt. I och med detta ansåg sig fattigvården ha skyldigheten att 

utbilda och fostra intagna in i tidens rådande könsnormer.12 

 

Kerstin Holmlund som är kunnig inom pedagogiskt arbete har skrivit en bok som tar upp 

fattigvården i ett större och mer nationellt perspektiv. Boken Fattigdom, arbete & fostran 

behandlar till stor del tiden 1871 till 1918 där fokus kommer läggas också för denna uppsats. I 

boken pratar Holmlund om att fattigvård på det lokala planet inte var lika restriktiv som de 

nationella föreskrifterna. Inom den lokala organisationen skapades en kontakt på individnivå som 

hade en större inverkan än de trycka föreskrifterna. Trots detta skuldbelades ofta individen för att 

                                                           
10 Sjögren, Mikael. Fattigvård och folkuppfostran. Stockholm, 1997. s. 11, 158-163. 
11 Jordansson, 1998. s. 12. 
12 Jordansson, 1998. s. 277. 
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denne hamnat i en situation där personen inte kunde försörja sig. Olika anledningar som 

exempelvis missbruk och lättja var vanliga orsaker till att folk hamnade under fattigvårdens 

ansvar. I dessa fall blev fattigvårdens roll att uppfostra än viktigare. I och med 

fattigvårdsförordningen 1871 skärptes reglerna och alla arbetsföra skulle arbeta. Personer som 

blivit intagna på grund av tidigare nämnda orsaker tvingades till rehabilitering för att sedan 

skickas ut i arbete. Svårare var det för personer som av mer djupgående anledningar tvingades 

söka sig till fattigvården. En vanlig orsak var att man hade för många barn för att klara av att 

försörja hela familjen. Detta ofta i kombination med bortgång av en försörjande förälder eller 

annan anhörig. Holmlund menar också att en överhängande del av de vårdsökande var ogifta 

kvinnor, oavsett om det fanns barn inblandade eller inte. Kyrkan såg inte med blida ögon på 

kvinnor som födde barn utanför äktenskapet och det ledde till fördömande mot dessa kvinnor. 

Vid den aktuella tiden hade kyrkan mycket stor makt och kyrkans fördömande blev av naturliga 

skäl hela samhällets fördömande. Vidare menar författaren att många kvinnor vid händelse av 

inskrivning i fattigvården snarare betecknade sig som hustru och inte sin yrkesroll, om sådan 

fanns. Det var ett resultat av rädslan av och skammen i att misstagas för att vara ogift.13 

 

Holmlund talar om att fattigvårdens uppfostringsuppdrag gick ut på att få in de fattiga i en social 

ordning med sedan tidigare fastställda levnadsregler. Dessa levnadsregler var fastställda av staten 

men också vida accepterat bland befolkningen. Författaren menar dock att det fanns vissa 

motsägelser i och med dessa levnadsregler. Reglerna i sig var utsatta för att vara samhällets 

medborgare till gagn samtidigt som ekonomi, moral och tidens rådande normer samt värderingar 

fungerade som ledsagare. Det var snarare vad myndigheter av olika slag ansåg vara rätt och 

egentligen inte de mest utsattas behov som stod i fokus. Holmlund menar att välbeställda och 

högt uppsatta inte nödvändigtvis hade särskilt stor insyn i vad som gagnade de allra fattigaste, 

detta baseras främst på att diskussion inom myndigheterna många gånger gick före kontakten 

med de utsatta. Ytterligare motsättningar fanns i det faktum att förordningar och lagar i många 

fall splittrade familjer och exempelvis lämnade barn utan sina föräldrar. Detta skapade i sin tur 

ett behov för nya inrättningar och mer kostnader för myndigheter och i slutändan för hela 

samhället.14 

 

1.3.2 Medborgarskapet 

Gunnela Björk, historiker, beskriver olika aspekter av medborgarskap i sin avhandling Att 

förhandla sitt medborgarskap. Avhandlingen undersöker kvinnor i Örebro under 1900-talets 

första halva och hur dessa fick kämpa för sin rätt att betraktas som fullgoda medborgare. Björks 

                                                           
13 Holmlund, Kerstin. Fattigdom, arbete & fostran. Välfärd i dåtidens Sverige. Umeå, 2013. s. 30. 
14 Holmlund, 2013. s. 232. 
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slutsatser mynnar ut i att kvinnor i någon mån fick fler och större rättigheter i och med 

framförallt rösträtten, men att kvinnors rättigheter fortsatt kom i andra hand i en mansdominerad 

värld. Detta går att ses på från olika vinklar, menar författaren, men kvinnor som politiska 

aktörer i samhället fick inte någon genomslagskraft. Det visade sig behövas flera kraftmätningar 

inom den politiska arenan för att nå jämlikhet, något som blev ifrågasatt. Samtidigt som männens 

positioner aldrig diskuterades.15 

 

Medborgarskap och dess innebörd är något som genom åren varit diskuterat. Detta främst på 

grund av att det finns en mängd olika perspektiv att se begreppet ifrån. Rent juridiskt handlar 

medborgarskap om relationen mellan individ och stat medan begreppet också kan innefatta olika 

gruppers relation till staten. Relationen i denna bemärkelse innebär framförallt hur skyldigheter 

och rättigheter har sett ut mellan de olika parterna. Det är viktigt att se medborgarskapet genom 

historien som något föränderligt och därför har rättigheter respektive skyldigheter varit av 

varierande karaktär vid olika tidpunkter. Eftersom människor hade olika livsförutsättningar var 

relationen mellan stat och individ också varierande beroende på just dessa förutsättningar. Vidare 

menar Björk att ett medborgarskap utgörs av två faktorer, de statusbaserade rättigheterna och det 

rent praktiska, fysiska handlandet. Medborgarskap har genom historien främst förknippats med 

autonoma och fria individer samt att ha vissa rättigheter och valmöjligheter. Detta är faktorer 

som länge har setts som typiska manliga privilegier. Björk hävdar att detta inte helt uteslöt 

kvinnor och andra ”icke-medborgare” ur samhället. De var istället medlemmar i en familj där 

mannen stod för medborgarskapet och därmed stod under hans beskydd. Män med exempelvis 

dålig ekonomi eller andra begränsningar kategoriserades ofta också som ”icke-medborgare”. En 

faktor till att dessa mer begränsade män uteslöts som juridiska medborgare, kunde vara att 

exempelvis fattigvården fråntog dem vissa rättigheter.16 

 

Fram till 1900-talet innebar medborgarskap i grund och botten att man var myndig. Det gav 

individer rätten att själva bestämma över sina liv och företräda sig själva i olika sammanhang. 

Därför går det att göra skillnad på gifta och ogifta kvinnor, eftersom dessa hade vissa skilda 

rättigheter. Under 1800-talets andra halva kunde ogifta kvinnor bli myndiga medan gifta kvinnor 

hade sin make som ansvarstagare och förblev därmed omyndiga. I själva verket var det först när 

en kvinna blev änka som denne fick något som går att kalla för myndighet. Hon fick då rätten att 

i viss mån företräda sig själv och ansvara för sin ekonomi.17 Detta är faktorer som begränsar 

kvinnors autonomitet och därmed fråntar dem deras juridiska medborgarskap. 

                                                           
15 Björk, 1999. s. 294-299. 
16 Björk, 1999. s. 14-15. 
17 Björk, 1999. s. 18. 



7 
 

 

1.3.3 Manliga och kvinnliga ideal 

Sara Backman Prytz gav ut doktorsavhandlingen Borgerlighetens döttrar och söner 2014. Denna 

behandlar synen på män och kvinnor samt manligt och kvinnligt mellan åren 1880 och 1930. 

Centralt är hur könsideal framträder i samhället samt hur man såg på dessa ideal. Avhandlingen 

har huvudfokus på perspektivet från pojkar och flickor i skolåldern under just de aktuella åren. 

Författarens slutsatser är att det manliga idealet och mannen som överordnad inte ifrågasattes 

bland de manliga representanterna. Å andra sidan började kvinnor under undersökningsperioden i 

större utsträckning visa uttryck för att vilja förändra och problematisera mäns och inte minst 

kvinnors roll i samhället. Backman Prytz menar således att ett feministiskt tänkt allt mer smugit 

sig in bland de yngre kvinnorna även om detta hade en liten effekt på genusbaserade ideal och 

stereotyper.18 

 

För att få kontext i diskussionen beskriver Backman Prytz de manliga och kvinnliga idealen. 

Enligt författaren var mannens huvudsakliga syfte att vara dominant gentemot både sin familj 

och olika grupper i samhället, det lades ett stort uppfostringsfokus på detta.  Det ansågs vara 

viktigt att ha en stark och vältränad kropp. Ett vackert och välvårdat yttre utgjorde grunden för 

mannen och manligheten. Vidare skulle mannen besitta disciplin samt vara behärskad och etisk. 

Författaren betonar vikten av kamratskap som typiskt manligt, lätthet att knyta kontakter och 

vänskapsband. Dessa egenskaper var a och o för att passa in i den manliga normen. Det fostrades 

till ansvarstagande ledare.19 

 

Backman Prytz beskriver den kvinnliga idealtypen också, trots att denna anses vara mer oklar. 

Denna oklarhet grundar sig främst i att kvinnor ansågs vara mer eller mindre karaktärslösa. 

Typiskt för en kvinna var ändock att stå tillbaka gentemot mannen och helst vara relativt 

åsiktslös.  Kvinnan beskrivs som en snäll och god individ men på grund av sin okunskap i största 

allmänhet i kombination med att vara en känslostyrd varelse behövde hon en man som styrde upp 

hennes liv. I övrigt skulle kvinnan ha ett gott och beräkneligt temperament samt vara mjuk och 

behaglig. Kvinnans ideal förändrades dock så sakteliga under 1800-talets absoluta slutskede och 

över sekelskiftet. Förändringen innebar ett större fokus på att vara lydig, flitig och glad.20 En 

mindre förändring som mycket väl kan ha grundat sig i det faktum att allt fler kvinnor av olika 

skäl tvingades ut i arbete jämsides med männen. 

 

                                                           
18 Backman Prytz, Sara. Borgerlighetens döttrar och söner. Uppsala, 2014. s. 199-204. 
19 Backman Prytz, 2014. s. 21. 
20 Backman Prytz, 2014. s. 19. 



8 
 

Yvonne Hirdman skriver i sin bok Genus – om det stabilas föränderliga former om de kvinnliga 

normerna genom historiens gång. Hirdman beskriver bland annat hur bilden på kvinnan var, inte 

minst den arbetande kvinnan. I och med 1800-talets industrialisering behövdes kvinnlig 

arbetskraft av olika anledningar. Detta gjorde att kvinnorna i större utsträckning tog sig in i de 

manliga domänen. Industrierna skapade så mycket jobb att endast manlig arbetskraft var 

otillräcklig, därför eftersöktes kvinnliga arbetare. Det faktum att kvinnor fick betydligt lägre lön 

än männen kan man också antaga var en faktor bakom arbetsgivarnas plötsliga välkomnande. 

Påpekas bör dock att den rådande genusnormen inte såg med särskilt blida ögon på de arbetande 

kvinnorna. Trots deras uppenbara samhällsanvändning vändes de ofta ryggen av vad man kan 

kalla mer välbeställda personer, inte sällan kvinnor. Det ansågs ofint att arbeta trots att det för 

många kvinnor var enda chansen till ett drägligt liv och för andra var det enda chansen för 

överlevnad. Sällan togs hänsyn till sådant. Samhället menade att kvinnan hade tillräckligt med 

arbete i hemmet för att varken hinna med eller orka något annat. Att en kvinna stod utan varken 

barn eller make var näst intill otänkbart. Med andra ord föll normbrytande kvinnor ofta utanför 

samhällets ramar.21 

 

Normen under större delen av 1800-talet menade alltså att kvinnor fortsatt bör hålla sig inom 

hemmets trygga väggar medan mannen stod för försörjning av familj och samhällets fortsatta 

utveckling. I och med industrialiseringen och den medföljande kapitalismen började denna 

kvinnliga norm att modifieras. Samtidigt som de kvinnliga arbetarna till viss del utnyttjades av 

arbetsgivare påbörjades resan mot ett brott med det dåtida normativa. Kapitalismen förde med sig 

liberala samhällstankar och det var först då frågan om kvinnans roll verkligen började 

ifrågasättas.22 

 

1.3.4 Sammanfattning 

Den tidigare forskningen har visat att den svenska fattigvården hade fler roller än att endast 

fungera som en försörjande organisation. Under senare delen av 1800-talet fanns specifika 

genusnormer att anpassa sig efter och ett av fattigvårdens olika uppdrag var att lära folket att leva 

upp till dessa. En annan väsentlig del av arbetet som bedrevs var att få arbetsföra människor i 

arbete och genom detta vara till nytta för såväl sig själva som samhället i stort. Med tanke på de 

normer som fanns kunde inte vem som helst jobba var som helst, åtminstone fanns speciella 

mans- respektive kvinnodominerade arbeten. I och med industrialiseringen tunnades gränserna 

för könsindelade arbeten ut och skapade nya normer.23 Trots detta fanns tydliga könsspecifika 

                                                           
21 Hirdman, 2003. s. 103. 
22 Hirdman, 2003. s. 104. 
23 Backman Prytz, 2014. s. 19. 
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roller i samhället som präglades av den framstående mannen och kvinnan som mer 

tillbakadragen och känslostyrd. Den kommunala fattigvårdens roll som uppfostrare kan ses på 

olika sätt. Det faktum att någon tog ansvar för de som av olika anledningar hade hamnat snett i 

livet var viktigt för att få ett friskt och välmående samhälle. Däremot är det svårt att bortse från 

problematiken i att det många gånger förstörde för enskilda familjer och istället slog tillbaka mot 

samhället rent ekonomiskt. En annan problematik var att de styrandes motiv med fattigvårdens 

uppfostran avspeglade sig i de styrandes egna värderingar snarare än vad som var till fördel för 

de utsatta. De som styrde var mer välbeställda människor med en något, jämförelsevis, 

annorlunda syn på hur samhället och hur dess normer bör se ut. Trots att olika samhällsklasser 

hade annorlunda syn på hur det ”verkliga” samhället såg ut var det den högre klassen som var 

bestämmande och därmed deras verklighetsuppfattning som ansågs vara normativ. Denna norm 

var därför den vedertagna för alla samhällsklasser.24 

 

Medborgarskap är ett begrepp som definierar en invånares rättigheter och skyldigheter. 

Definitionen av medborgarskapet har genom historien sett olika ut men klart är att de privilegier 

som medborgarskap innebär är typiskt manliga. Autonomitet och valfrihet är de främsta 

faktorerna som medborgarskapet innebär och dessa var begränsande till följd av rådande lagar 

och normer. Fattigvårdens krav och motkrav är ett exempel på hur individers frihet inskränktes, i 

denna bemärkelse hade dock könstillhörighet ingen betydelse.25 Uppsatsen ämnar undersöka hur 

könsspecifika normer och medborgarskapets ideal syns i materialet från Karlstads och 

Kristinehamns fattigvårdsstyrelser mellan 1871 och 1918. 

 

1.4 Teoretisk utgångspunkt 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkt tar delvis avstamp i historikern Yvonne Hirdmans bok 

Genus – om det stabilas föränderliga former, som behandlar teorier kring genussystemet och de 

könsuppdelade normerna. Genussystemet som begrepp grundar sig i maktrelationerna mellan 

män och kvinnor. Systemet i sig bygger på gamla kulturella och sociala tolkningar och utgår i 

huvudsak från två principer, dels vikten som enligt tradition läggs vid att sära på manligt och 

kvinnligt och dels att mannen/manligheten fungerar som norm i samhället och som med ytterst få 

undantag alltid har fungerat som sådan. Med det sagt skall det även konstateras att kvinnliga 

normer också existerade, dock endast inom den kvinnliga sfären. Det fanns med andra ord 

stereotypiska idealtyper för både kvinnor och män. Hirdman menar däremot att kvinnans ideal 

var att stå osynlig i skuggan av mannen. Författaren använder sig av begreppet genuskontrakt. 

Med det menas ett osynligt kontrakt som sätter upp reglerna i förhållandet mellan könen. 

                                                           
24 Holmlund, 2013. s. 232. 
25 Björk, 1999. s. 15. 
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Genuskontraktet är olika utformat beroende på kultur och olika sociala strukturer, dock bör man 

utgå från det mer generella kontraktet med en överlägsen man kontra den underlägsna kvinnan 

för att få en tydlig bild av samhället i stort.26 

 

Hirdman menar att genuskontraktet har varit rörligt och förändrats över tid. Baserat på rådande 

normer och förändringar inom just dessa normer, justeras kontraktet hela tiden vilket i sin tur 

förändrar rollerna för såväl kvinnor som män. Det aktuella genuskontraktet på den största delen 

av 1800-talet grundades i mångt och mycket på religiösa övertygelser och då med Bibeln som 

främsta måttstock. Man menade att kvinnor sedan begynnelsen i princip skapades för ett syfte, 

fortplantning. I denna uppgift att ansvara för mänsklighetens fortplantning ingick således 

uppfostring av sina avkommor och det skedde i hemmen. Mannen var ämnad för högre ändamål 

trots det uppenbara i mannens del i fortplantningen, nämligen att försörja och bygga upp ett 

stabilt samhälle. Detta var värderingar som under en lång tid florerat i Sverige men också större 

delen av det vi kallar västvärlden.27 Det rådande genuskontraktet kommer att undersökas genom 

att sätta fattigvårdens verksamhet i centrum: behandlades män och kvinnor lika inom 

fattigvården, med avseende på rättigheter och skyldigheter. Vad uppfattades som normativt 

lämpliga manliga respektive kvinnliga sysselsättningar? 

 

Tillsammans med Hirdmans teori om genuskontraktet kommer uppsatsen utgå från det så kallade 

medborgarbegreppet. Begreppet som sådant är relativt svårdefinierat och går att se på utifrån 

olika aspekter. Gunnela Björk delar upp medborgarbegreppet och dess utgångspunkter i 

huvudsakligen tre delar: det civila medborgarskapet, det politiska medborgarskapet samt det 

sociala medborgarskapet. Den relevanta utgångspunkten är i detta sammanhang det civila 

medborgarskapet som bland annat innefattar personlig frihet, myndighet och rätten att själv välja 

profession.28 Medborgarskap som begrepp kan i sig vara mer oklart än det ter sig. Det är 

framförallt i jämförelsen mellan begreppen medborgare och invånare som en särskiljning bör 

göras. Detta åtminstone enligt den allmänna uppfattningen av de bådas betydelse och eventuella 

uppfattning om att de är mer eller mindre synonyma. Jakob Svensson skriver i sin avhandling att 

en medborgare likt en invånare har specifika rättigheter men att det krävs aktiva handlingar för 

ett medborgarskap. En medborgare tillhör ett större sammanhang än invånaren som är mer 

sammanhangslös.29 Björk menar däremot att den rent juridiska definitionen av det civila 

medborgarskapet är det preciserade förhållandet mellan individ och stat och de rättigheter som 

individen tillåts inneha. Detta innebär på ett mer konkret plan huruvida man hade rätt till att själv 

                                                           
26 Hirdman, 2003. s. 85. 
27 Hirdman, 2003. s. 102. 
28 Björk, 1999. s. 16-17, 20, 23. 
29 Svensson, Jakob. Kommunikation, medborgarskap och deltagardemokrati. Lund, 2008. s. 21. 
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avgöra vilket yrke man ville inneha samt att staten i sådana fall skulle respektera detta. Vidare 

skriver Björk att en rättighet också var att man som medborgare skulle ansvara för sina egna ägor 

och egendom. Att föra sin egen talan som en myndig person är också något som krävs för att 

passa in i mallen som en fullgod medborgare. Detta är exempel på skyldigheter som staten och 

dess institutioner skulle upprätthålla för att en individ kunde passa in i medborgarmallen.30 

Inskränktes dessa rättigheter inskränktes också möjligheten att ses som en medborgare i 

samhället. Det ur ett perspektiv där just det civila medborgarskapet belyses. Rättigheten att ses 

som en medborgare var allmängiltiga och inte kopplades till något specifikt kön. Som kontrast 

till detta går det däremot att hävda att medborgarnas skyldigheter var mer könsbundna. Överlag 

skulle man bidra till allmänhetens bästa och vara samhällsnyttig. Detta varierade däremot 

beroende på genus. Kvinnors samhällsnytta skulle helst vara i den mer privata sfären och i sina 

hem. Exempelvis att uppfostra barn till goda samhällsmedborgare i sin tur. De manliga 

skyldigheterna handlade mer om försörjning av i viss mån samhället men också sin familj. 

Kunde inte mannen försörja sin familj på ett fullgott sätt hade denne i någon mån misslyckats 

med sina medborgerliga skyldigheter. Vidare var en annan av de manliga skyldigheterna att 

försvara landet genom militär insats om så behövdes.31 I uppsatsens kontext är det fattigvården 

som är den statliga institutionen. Detta förklaras genom att fattigvården ligger inom kommunens 

ansvar som i sin tur är underordnad staten. Teorins operationalisering sker genom att den lokala 

fattigvårdsinstitutionens uppfattningar om fattigvårdens målsättningar sätts i fokus: inskränktes 

de medborgerliga rättigheterna då man blev föremål för fattigvården? 

 

Likt Hirdmans teori kring genuskontraktet ska medborgarbegreppet ses som en dynamisk och 

föränderlig process. Individen och staten förändras kontinuerligt och har gjort så genom 

historien. De två påverkar varandra i allra högsta grad och tvingas därför förändras i samma takt. 

Förhållandet mellan stat och individ beskrivs av Björk som rättigheter och skyldigheter till 

varandra. Individen har skyldigheter att utföra gentemot staten som i sin tur ”belönar” med 

rättigheter och vice versa. Detta utbyte kan se olika ut beroende på personers samhällssituation 

och klass. Det ställs med andra ord olika höga krav på olika personer eller grupper. Det resulterar 

sedan i en rad olika kategorier av medborgarskap.32 För att närmare förstå hur nämnda 

skyldigheter och rättigheter har förändrats över tid har Yvonne Hirdmans genuskontrakt tagits 

som utgångspunkt för och applicerats på det som i denna uppsats kommer refereras till som 

medborgarkontraktet. Genuskontraktet bygger på relationen mellan kvinnor och män medan 

medborgarkontraktet alltså syftar till relationen mellan statlig institution och medborgare.  

                                                           
30 Björk, 1999. s. 14, 17-20. 
31 Björk, 1999. s. 24-25. 
32 Björk, 1999. s. 14. 



12 
 

 

Uppsatsen utgår från det osynliga genuskontraktet samt medborgarkontraktet som kontinuerligt 

förändras utifrån rådande normer och värderingar. Undersökningen ämnar undersöka hur den 

aktuella tidens normer och värderingar träder fram i den traditionella fattigvården, och på så sätt 

också synliggöra de båda kontrakten. Undersökningens tidsperiod är från 1871 till 1918, som var 

året då den sista stora reformen inom fattigvården kom. Efter 1918 ändrades fattigvårdens 

karaktär till något som snarare går att likna vid äldrevård.33 

 

1.5 Metod och material 

Uppsatsens undersökning kommer utföras genom en kvalitativ, komparativ fallstudie av 

Karlstads respektive Kristinehamns fattigvårdsstyrelser mellan åren 1871 och 1918. Det primära 

källmaterialet är i form av protokoll från städernas respektive fattigvårdsstyrelser. Protokollen är 

förda av sekreterare vid de båda styrelsernas sammanträden. Dessa sammanträden genomfördes i 

regel med jämna mellanrum en gång i månaden och behandlade olika ärenden som fattigvården 

ansågs ansvara för. Analys och tolkning av styrelseledamöternas diskussioner och beslutstagande 

ligger till grund för studien och dess slutdiskussion.34 Nämnda protokoll är så kallade 

kombinationsprotokoll där beslut tas samtidigt som olika ansökansunderlag samt diskussionen 

kring dessa är antecknat. 

 

Den kvalitativt tolkande metoden används för att skapa en uppfattning om den generella tonen i 

diskussionerna och på så sätt avkoda eventuella mönster i ledamöternas värderingar och 

tankesätt. I denna studie är det dessa människor som är föremål för analysen och alltså de som är 

fattigvårdens representanter i sammanhanget. Tidigare nämnda avkodning ämnar belysa tankar 

kring strukturer under den aktuella tiden och på så sätt applicera dessa på tidens normer. Rent 

konkret eftersöks diskussioner som lägger någon som helst betoning på genus och 

medborgarskap i något avseende. Under detta faller sådant som benämning av personer och 

huruvida exempelvis yrkesutdelning av olika slag baserades på kön. Också hur man betraktade 

personer som ansågs vara onyttiga samhällsmedlemmar. Detta baserat på de medborgerliga 

skyldigheter respektive rättigheter som beskrivs i kapitel 1.4 Teoretisk utgångspunkt. Eventuella 

avvikelser från direktiv och praxis kommer vara en utgångspunkt för att se huruvida man 

efterföljde satta stadgar. Även religiösa inslag är av vikt för att förstå en väsentlig del av 

fostringsuppdraget. På detta sätt ämnar uppsatsen synliggöra genus- och medborgarkontrakten. 

 

                                                           
33 Jordansson, 1998. s. 12. 
34 Florén, Anders. Ågren, Henrik. Historiska undersökningar. Andra upplagan. Lund, 2006. s. 55. 
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För att på ett tydligare sätt belysa mer eller mindre drastiska förändringar inom fattigvårdens 

utförande över tid, görs ett urval med fem års mellanrum från och med 1871 till 1918. De 

undersökta åren är alltså: 1871, 1876, 1881, 1886, 1891, 1896, 1901, 1906, 1911, 1916 samt 

1918. Givetvis blir det ett visst bortfall vid denna typ av urval men det är inte på något sätt 

avgörande för studien då tanken är att få en övergripande blick av materialet. Det, för tiden, 

normativa kan antas vara mer eller mindre konstant med få, långsamma förändringar. Att 

undersöka materialet med det aktuella urvalet skapar möjligheten av på ett skarpare och mer 

tydligt sätt se de förändringar som eventuellt skedde. 

 

För att sätta undersökningen i perspektiv kommer kortare bakgrunder inleda själva 

undersökningsmomenten. Bakgrunderna tar i stora drag upp hur fattigvården bedrevs fram till 

aktuella undersökningsår samt placerar de politiska strömningarna i kommunerna. Protokollen 

som använts har hämtats från Karlstads kommuns stadsarkiv samt Kristinehamns stadsarkiv. Det 

är kronologiskt uppbyggda protokoll förda av utvalda sekreterare. Antalet ledamöter vid 

sammanträdena varierade trots att det sedan tidigare fanns utsedda representanter. Vid mötena 

diskuterades vitt skilda spörsmål även om ansökningar från olika personer stod i fokus. Utan 

undantag deltog minst en representant från kyrkan vid fattigvårdsstyrelsernas sammanträden, 

ibland som vald ledamot och ibland som åhörare med egna synpunkter. Kyrkans närvaro sågs 

som självklar av såväl städernas styrelser som kyrkan själv. Det tyder på att kyrkans åsikter inom 

fattigvården värdesattes och kan därför haft inverkan och påverkan på fattigvårdens diskussioner 

och beslut.35 Det är av vikt att påpeka det faktum att de muntliga diskussionerna som hölls vid 

styrelsernas sammanträden med stor sannolikhet hade en annan ton än den som framträder i 

dokumenten. Det är med andra ord de nedtecknade fragmenten av vad som sades som står i fokus 

för undersökningen. Det innebär inte i sin tur att protokollen som studerats på något sätt är 

missvisande eller på annat sätt skulle vara mindre trovärdiga. Med detta sagt, menar jag dock att 

detta källmaterial och det urval av källor som använts, kan belysa samtida normer och 

värderingar ifråga om genus och medborgarskap i fattigvårdssammanhang. 

 

1.5.1 Komparationen 

I nästkommande kapitel presenteras de båda städernas förutsättningar och komparationen avser 

att undersöka om fattigvårdsarbetet skiljde sig åt eller liknade varandra i de båda städerna. 

Komparationen ämnar i huvudsak till att jämföra de utvalda städerna och se eventuella likheter 

och/eller skillnader hur normer kring genus och medborgarskap kom till uttryck i en industristad 

kontra en ämbetsmannastad. Jämförelsen är inte tänkt att på något sätt vara generaliserande eller 

                                                           
35 Thurén, Torsten. Källkritik. Tredje upplagan. Stockholm, 2013. s. 64. 
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spegla hela landets olika fattigvårdsinrättningar på lokala plan. Däremot kan den komparativa 

metoden undersöka om de statliga föreskrifterna eventuellt tolkades och verkställdes på 

avvikande sätt i olika kommuner. Komparationens avsikt är alltså att undersöka hur normer och 

värderingar kom till uttryck i två städers fattigvårdsstyrelser. Detta baseras på städernas olika 

förutsättningar och ska vidare visa eventuella skillnader eller likheter i hur de understödstagande 

personerna behandlades. 

 

Thomas Denk, professor i statsvetenskap, skriver i boken Komparativa analysmetoder om 

jämförelse som metod och pekar ut vissa egenskaper i ett sådant tillvägagångsätt. En viktig 

egenskap är att komparation skapar en möjlighet att analysera likheter och/eller skillnader i 

specifika fall. De fall som jämförs behöver nödvändigtvis inte ha liknande förutsättningar för att 

ge en rättvis bild, så länge objektens förutsättningar sedan tidigare är fastställda.36 I kommande 

kapitel fastställs de aktuella undersökningsorternas förutsättningar. Den jämförande metoden 

kommer vidare att utgå ifrån dessa och analyseras utifrån den presenterade empirin. 

 

1.6 Avgränsningar 

Områdesavgränsningen för undersökningen kommer begränsas till Karlstad och Kristinehamn i 

Värmlands län. På grund av sin ställning som stiftsstad med en ytterst verksam kyrka samt i 

egenskap av huvudort är Karlstad en relevant ort att ställa i en komparativ undersökning mot den 

mer industri- och arbetsinriktade men också närliggande staden Kristinehamn. Det är viktigt att 

understryka att det är städernas politiska styressammansättning i förhållande till sina 

fattigvårdsinstitutioner som kommer ligga i fokus för uppsatsens undersökning. Valet av städer 

är inte representativt för hela Sverige vilket inte heller är tanken. 

 

1871 genomfördes den stora fattigvårdsreform som kom att bli den sista större reformen innan 

fattigvården gick över till det vi idag kan kalla äldrevård. Den nya socialpolitiska inriktningen 

inleddes i och med 1918 års fattigvårdslag och lade större fokus på just äldrevård.37 I och med 

dessa reformer och förändringar kommer uppsatsen behandla tiden mellan 1871 och 1918. 

 

I och med att undersökningen ämnar belysa tidens genusnormer ur fattigvårdens perspektiv 

kommer endast vuxna män och kvinnor ingå i uppsatsens forskning. Dels på grund av det faktum 

att barn i regel inte vistades på fattigvårdens inrättningar och dels för att de av naturliga skäl 

ansågs vara icke arbetsföra. 

 

                                                           
36 Denk, Thomas. Komparativa analysmetoder. Lund, 2012. s. 11. 
37 Jordansson, 1998. s. 12. 
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1.7 Disposition 

I det följande kapitlet redovisas bakgrund till fattigvården samt den empiriska undersökningen. 

Kapitlet är kronologiskt disponerat och uppdelat med presentationen av materialet från Karlstad 

först och avslutas sedan med materialet från Kristinehamn. Undersökningen av de båda städerna 

inleds med lokala bakgrunder och några av de förutsättningar som finns. Den empiriska 

presentationen är därefter presenterad med en mer övergripande bild av fattigvårdsstyrelsernas 

arbete, för att sedan gå över till fattigvårdens fostringsuppdrag och efterföljs av städernas syn på 

medborgarskap. Avslutningsvis presenteras i de lokala undersökningarna fattigvårdens samt de 

understödstagandes sysselsättningar. Därefter följer den komparativa analysen. Avslutningsvis 

redovisas studiens teoretiska återkoppling samt slutsatser och resultatet diskuteras utifrån tidigare 

forskning och den komparativa studien. 
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2. Fattigvården 

 

2.1 1800-talets fattigvård 

Den svenska socialpolitik som har genomförts under större delen av 1900-talet och fortfarande är 

aktuell har sin grund i den rad av förändringar som ägde rum på 1800-talet.38 Under hela tiden 

som fattigvårdsfrågan varit på agendan har de fattiga, enligt Hans Mattsson, delats upp i något 

man kan likna vid klasser. Indelningen grundar sig i första hand i den fattiges förmåga att arbeta 

eller ej. Ansågs personen vara fullständigt arbetsoförmögen har denne rätt till grundläggande ting 

som mat, kläder och i värsta fall boende. Anses en person ha någon som helst möjlighet att arbeta 

skall denne göra detta så länge orken räcker till. Detta arbete fungerade sedan som betalning 

gentemot de tjänster fattigvården kunde bistå med och som personen var i behov av. Vid den 

aktuella tiden var det inte ovanligt att fattigvårdens inrättningar fungerade som en sorts förvaring 

för de som ansågs vara oordentliga. Har någon form av mildare brott eller annan störning av 

allmänheten begåtts kunde den som begått detta placeras i någon av fattigvårdens inrättningar för 

att avlasta andra mer relevanta institutioner. Också de fick krav på sig i form av utfört arbete och 

ett ordentligt uppförande. Som en reaktion på de arbetskrav man hade på de intagna infördes 

vissa specifika arbetsinrättningar. Dessa hade större inriktning på att försörja de arbetsföra, även 

om de flesta inrättningar utgick från grundtanken att de arbetsföra bör arbeta. Det var inte heller 

ovanligt att fattigvårdens lokaler och inrättningar fungerade som en kombination av fattighus, 

hospital och arbetsinrättning, allt för att effektivisera. Arbetarna som endast var i behov att 

försörjning i form av mat blandades med arbetsoförmögna och personer i behov av rehabilitering. 

Också föräldralösa barn och andra ”lösdrivare” omhändertogs om så behövdes. På så sätt blev 

fattigvården en form av myndighet som ansvarade för samtliga former av utsatthet.39 

 

Inom fattigvården var 1800-talet reformernas århundrade. Under en lång tid fanns bestämmelser 

kring vad som gällde men det var först under mitten av 1800-talet som det uppkom mer konkreta 

lagar kring hur fattigvården skulle skötas. I och med 1847 års fattigvårdsförordning kom de 

första lagarna som skulle göra sig gällande på ett nationellt plan. För att administrera 

organisationen och för att försöka uppnå nationell likhet inom vården skulle varje socken införa 

en fattigvårdsstyrelse. Kraven på fattigvårdsstyrelsen varierade beroende på om det gäller stad 

eller landsort. I staden skulle styrelsen bestå av minst fem ledamöter medan det på landet räckte 

med tre. Inom samtliga styrelser var både män och kvinnor valbara som ledamöter. Införandets 

genomförande skiftade dock i landets olika socknar och ofta var det sockenstämman och dess 

                                                           
38 Jordansson, 1998. s. 12. 
39 Mattsson, Hans. Den goda förmyndaren. Stockholm, 1984. s. 26, 30. 
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ordförande som stod för besluten. Det bör tilläggas att kyrkan i hög grad var delaktig i omsorgen 

av de fattiga och fattigvårdens genomförande, om än på ett mer frivilligt plan.40 Utöver 

införandet av fattigvårdsstyrelser fanns tre övergripande punkter som man beslutade om vid 

fattigvårdsförordningen 1847, de övergripande punkterna utgick man ifrån vid genomförandet av 

samtliga förordningar. Dessa tre punkter rörde bestämmelser kring tiggeri och lösdriveri, 

bestämmelser kring enskilda personers försörjningskrav och eventuella påföljder för brott mot 

detta samt fattigvårdens ansvar, speciellt om vilka som bör få hjälp.41 Det var förhållandevis dyrt 

att bedriva fattigvård och kunde därför orsaka osämjor socknar/kommuner emellan. Det var vid 

den aktuella tiden stora diskussioner kring förordningen från 1847 då den ansågs vara för liberal 

och inte ställde tillräckliga krav på de fattiga. 1853 års förordning gjorde inga större förändringar 

utan det var de fastslagna lagarna som gällde fram till 1871, då fattigvårdens principer och 

förhållningssätt skärptes än mer.42 

 

Det ansågs att fattigvården bedrev en barmhärtig organisation som snarare arbetade genom Guds 

nåd än att man ansåg att de fattiga förtjänade hjälp. Från och med 1847 fanns överseende för 

fattighjonens missnöje, även när denna gällde otacksamhet och missnöje mot fattigvården. Detta 

överseende försvann i och med 1871 års fattigvårdsförordning. När den trädde i kraft fråntogs de 

fattigas talan och vilja att påverka sin försörjning. Otacksamhet i form av överklagan tilläts inte 

längre. Detta var ett steg mot en mer skärpt lagstiftning, helt enligt den allmänna diskussionens 

vilja. Kommunalförordningen som började gälla vid årsskiftet 1862-1863 gav kommunerna 

större rättigheter till självbestämmande. Detta gällde också fattigvårdens genomförande. 

Eftersom kostnaderna för vården var höga ville de flesta kommuner hålla nere kostnaderna 

genom att införa hårdare regler kring vilka som faktiskt ansågs vara berättigade till fattigvårdens 

försörjning. Vilka som ansågs vara arbetsföra skärptes, hårdare kontroller kring varifrån personer 

faktiskt kom, förbud mot tiggeri samt striktare reglering när det gäller närståendes 

försörjningsansvar är några av de ändringar som genomfördes i och med 1871 års 

fattigvårdsförordning.43 Denna förordning gällde sedan fram till 1918 då hela fattigvården 

genomgick en stor förändring och inriktades i första hand till äldrevård. Uppsatsen kommer 

behandla tiden då fattigvården löd under 1871 års fattigvårdsförordning.  

 

 

                                                           
40 Jordansson, 1998. s. 87-89. 
41 Fattigvård. Nordisk familjebok. Sjunde bandet. Stockholm, 1907. s. 1042. 
42 Jordansson, 1998. s. 78-79. 
43 Montgomery, Arthur. Svensk socialpolitik under 1800-talet. Stockholm, 1951. s. 170-171. 
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3. Karlstad 

 

Karlstad är Värmlands huvudort och fungerar som stiftsstad. På grund av stadens roll som just 

huvudort och framstående ställning i utvecklingen under 1800-talet kommer studien till stor del 

utgå från Karlstad och dess fattigvårdsstyrelse. 

 

Likt många andra av Sveriges städer brandhärjades staden på 1800-talet. På bagaren P. J. 

Erikssons gård, den 2 juli 1865, startade den förödande brand som kom att ödelägga större delen 

av staden under loppet av ett knappt dygn.44 Trots att mycket stora delar av Karlstad brann ner 

under dessa kritiska timmar var man i brandens efterdyningar fast beslutna att återställa staden. 

Stadsfullmäktige som höll sitt första företräde 1863 spelade en viktig roll i detta. De 25 

ledamöterna bestående av ämbetsmän, hantverkare och köpmän tog ett stort ansvar och snart 

efter branden började återuppbyggnaden.45 Karlstad fungerar, då som nu, som stiftsstad och har 

därmed en biskop. Eftersom kyrkan hade stort inflytande på samhället hade denne god insyn i 

stadslivet och var också en aktad personlighet. Vidare var staden residensstad i Värmlands län 

och hade därför landshövdingen bosatt i staden. Detta innebar i sin tur att Karlstad som stad var 

präglad av ämbetsmän av olika slag. Vid den aktuella tiden var det endast höginkomsttagare som 

hade någon som helst talan i fullmäktige vilket i sin tur skapade ett relativt svalt intresse för 

stadens politiska arbete. I och med en intensivare industrialisering och en växande arbetarklass 

utökades dock makten för låginkomsttagare. På ett nationellt plan låg det demokratiska 

genombrottet i sin linda och Karlstad var inget undantag. På 1880-talet började det allmänna 

intresset för valen till stadsfullmäktige öka. Tidningarnas tilltagande politiska rapportering 

bidrog till intresset och den allmänna uppfattningen om stadens politiska läge växte. Detta till 

trots var valdeltagandet under åren av varierande karaktär.46 Staden var främst uppdelat i två 

politiska läger; liberala mot de mer konservativa moderata. Under tiden då undersökningen är 

genomförd började dock ett mer socialdemokratiskt inflytande ta sig in på den politiska arenan i 

Karlstad. Inom loppet av de första 10-20 åren av undersökningsperioden stod ett mer 

konservativt styre för stadens politik. Däremot förändrades läget under slutskedet av 1800-talet 

och socialdemokratin fick mer plats. Detta resulterade bland annat i att fackliga arbetarrörelser 

och liknande började få sina röster hörda. Trots det mer relativt konservativa styret började 

staden förändra sin politiska skepnad. Fattigvården styrdes visserligen genom statliga föreskrifter 

men dessa realiserades trots allt på ett kommunalt plan. I och med detta faktum är Karlstads 

                                                           
44 Dalgren, Lars. Moberg, Ove. Karlstads stads historia. Tredje delen. Karlstad, 1954. s. 104. 
45 Karlstads kommuns hemsida. Länkas i käll- och litteraturförteckning. 
46 Dalgren. Moberg, 1954. s. 236, 239. 
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politiska inriktning av vikt för att eventuellt se dessa konservativa och sedermera 

socialdemokratiska strömningar också inom fattigvårdens utförande.47 

 

Några år under slutet av 1860-talet led befolkningen likt en stor del av övriga Sverige av 

missväxt. Under uppsatsens aktuella år, från och med 1871, hade dock jordbruket återhämtat sig. 

Detta var en förutsättning för ett fungerande samhälle och likaså en fungerande fattigvård. Till 

viss del låg 1860-talets missväxt till grund för den hårdare socialpolitiken i hela landet.48 

Karlstads näringar var av skiftande karaktär och det var snarare en stad som inriktade sig på 

förädling av råvaror än att ta fram råvaror. Med tanke på stadens läge är detta föga förvånande. I 

Karlstad fanns vid tiden bland annat ett stort mejeri som hade många anställda och järnförädling 

var heller inte ovanligt att arbeta med. I staden fanns ett stort antal hantverkare och arbetare av 

olika slag. Det stora antalet hantverkare och dess betydelse kan förstås med tanke på stadens 

tidigare brandhärjning. Fabriksarbeten i största allmänhet var stadens huvudsakliga näring vilket 

också har sin grund i tidens industrialisering.49 Industrialiseringen ledde också till urbanisering 

vilket syns i invånarantalets skillnad från 1871 och framåt. Enligt prästerskapets summariska 

uppgifter levde 5 704 personer i Karlstad i december 1871. Information från samma 

uppgiftslämnare sträcker sig endast till december 1905, då var invånarantalet i Karlstad 14 834.50 

 

Efter 1871 års fattigvårdsförordning ändrades reglementet för Karlstads fattigvårdsstyrelse i 

februari 1872. Stadsfullmäktige tillsatte sju ledamöter i den nya styrelsen som bestod av en av 

varje inom olika yrkeskategorier, dessa yrken var: komminister, länsnotarie, rådman, stadsläkare, 

handelsman, gästgivare, och bruksförvaltare. För stadsläkaren var det obligatoriskt att närvara 

vid sammanträden och i regel deltog också kyrkoherden och stadsfiskalen vid dessa, även om de 

sistnämnda inte deltog som ledamöter.51 Detta visar att kyrkans inblandning i fattigvården 

alltjämt spelade en roll. Fattigvårdsstyrelsens uppdrag var i första hand att bestämma vilka som 

var berättigade till försörjning och i vilken grad. Det var också denna styrelse som ansvarade för 

inkomster och utgifter, uppköpande av inrättningar, anställningar och liknande uppgifter. I slutet 

av 1860-talet köpte man upp den anläggning som blev Karlstads fattigvårds hjärta och 

utgångspunkt, Klaraborg. Det fungerade till en början endast som arbetsinrättning men blev med 

tiden ett allmänt fattighus som både distribuerade arbete och mat samt stod för vård av gamla och 

sjuka.52 Sammanfattningsvis bör Karlstad kategoriseras som en ämbetsmannastad med tanke på 

                                                           
47 Ljung, Ragnar: lokalred. Svenska stadsmonografier – Karlstad, Kristinehamn, Arvika, Filipstad, Hagfors, Säffle. Uppsala, 

1952. s. 206-207. 
48 Dalgren. Moberg, 1954. s. 240. 
49 SCB. Kungl. Maj:ts Befallningshafandes Femårsberättelser Värmlands län 1871 – 1875. 
50 SCB. Kungl. Maj:ts Befallningshafandes Femårsberättelser Värmlands län 1901 – 1905. 
51 Dalgren. Moberg, 1954. s. 368. 
52 Dalgren. Moberg, 1954. s. 370. 
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dess position som stiftsstad och residensstad i länet. Det politiska engagemanget är vid tiden 

dessutom stort och förändringar inom stadens politiska arbete har börjat ta fart. 

 

3.1  Arbetet i Karlstads fattigvårdsstyrelse 

Den 7 januari 1871 hade Karlstads fattigvårdsstyrelse sitt första sammanträde för året. Förutom 

stadens borgmästare tillika styrelsens ordförande herr A.A. Waldenström, närvarade nio herrar 

med varierande yrken i staden vid sammanträdet. Inräknat bland dessa var den självskrivne 

stadsläkaren samt en representant från kyrkan. Sammanträdet tog plats i Karlstads stadshus. 

Sammanträden hölls i regel en gång i månaden varje år, ibland kunde extrainsatta sammanträden 

äga rum. De protokollförda diskussionerna var av varierande karaktär men med allra störst fokus 

på personer som av olika anledningar behövde stöd från stadens fattigvård. I protokollen står att 

finna sökandenas argumentation samt styrelsens beslut kring dessa. Utöver de fattigvårdsbenägna 

går det att finna information om exempelvis arbetsansökningar, löneförhandlingar, reparationer 

och underhåll, domstolsmål och en rad andra, liknande spörsmål som fattigvården ansågs vara 

delaktig i.53 

 

Materialet från den tidiga undersökningsperioden visar att ensamstående kvinnor eller änkor 

nämns vid namn i betydligt större utsträckning än de som är gifta. De gifta kvinnorna benämns 

snarare som någons hustru, exempelvis: ”Magnus Jonssons hustru anhöll om kläder åt sina 

flickor…”, medan det om änkan Larsdotter skrevs: ”Enkan efter aflidne P.G. Andersson, Maja 

Larsdotter, begärde understöd i wed.”. Denna typ av benämning är genomgående genom hela det 

tidiga undersökningsmaterialet.54 Detta fenomen går att appliceras normen som sade att kvinnor 

inte kunde framstå som något mer än sin man utanför hemmen. Det går enligt detta resonemang 

att hävda att kvinnans medborgarskapsrättsliga privilegier därmed inskränktes. Gunnela Björk 

menar att medborgarskap och dess rättigheter var något typiskt manligt och det kan vara en 

förklaring till att männen har större framtoning i fattigvårdsstyrelsens protokoll.55 

 

Vid 1876 hade den nya fattigvårdsförordningen antagits fullt ut och dess rutiner samt åtgärder 

var väl inarbetade. Klaraborg hade börjat fungera som Karlstads fattigvårds kärna och det var på 

Klaraborg som sammanträdena ägde rum. Då hade också det tidigare bestämda kravet på sju 

ledamöter antagits. Dessa sju inkluderar ordförande och vice ordförande. Utöver ledamöterna 

närvarade alltjämt representant från kyrkan. Ledamöternas arbeten var liksom tidigare av 

                                                           
53 Karlstad stad, Fattigvårdsstyrelsen. Protokoll, 7 januari 1871. A1: 11. 
54 Karlstad stad, Fattigvårdsstyrelsen. Protokoll, 7 januari 1871. A1: 11. 
55 Björk, 1999. s. 15. 
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varierande karaktär. Man ville ha olika yrkesutövare och personligheter för att få en mer varierad 

bild av samhället.56 

 

Tecken på samarbete över kommungränser går att urskilja. Karlstad och Arvika hade flera 

utbyten av tjänster, i regel vård för städernas fattiga, som tidigare nämnt krävdes alltid ersättning 

för detta och inte sällan förflyttades intagna till sin egentliga hemort. Ansökningar till 

fattigvården kom ofta i form av brev direkt till styrelsen. Det var också vanligt att den kyrkliga 

representanten kom med anslag, detta kan tyda på att folk sökte sig till kyrkan i första hand för 

att få hjälp. Trots att det vid denna tid valdes ledamöter vart fjärde år bestod samma 

styrelsemedlemmar under åren.57 

 

Från och med de protokollförda diskussionerna år 1886 går det att urskilja en viss förändring i 

hur det talades om kvinnor, framförallt de som var gifta. I viss mån tillskrevs kvinnor fortsatt 

benämningen som sin manlige anhöriges ”tillhörighet” men det är tydligt att även gifta kvinnors 

namn figurerar allt mer. Exempelvis fick ”Hustru Britta Jansson” igenom sin ansökan om 

understöd då hennes make varit sjuk en tid. Detta relativt nya fenomen blev allt mer påtagligt 

vilket visar att kvinnor individualiserades allt mer. Under nästkommande år syns en betydande 

ökning av detta nya benämningssätt för kvinnor.58 

 

3.1.1 Den fostrande fattigvården i Karlstad 

Det lades stor vikt vid vad personer gjorde, eller inte gjorde i sina liv. Arbetare som av olika 

anledningar inte kunde arbeta hade i regel lättare att få stöd än folk som inte arbetade. Detta 

gäller i första hand arbetsföra män. Hade personen inget arbete togs denne ofta in på 

arbetsinrättningen och sattes i arbete på det sättet. Det görs däremot en särskiljning mellan 

kvinnor och män utifrån denna aspekt. Icke arbetsföra män misstänkliggjordes ofta och mer eller 

mindre omfattande undersökningar genomfördes för att fastställa om en man kunde arbeta eller 

ej. Kvinnors eventuella arbetsförmåga ifrågasattes ytterst sällan. Hävdade en kvinna att hon ej 

var arbetsför togs hon på sitt ord, det vill säga om hon var gift.59 Detta stämmer överens med det 

Hirdman menar att det inte var normativt för kvinnor att arbeta. Fattigvården, liksom samhället i 

stort, utgick med andra ord många gånger efter de givna normer som existerade.60 

 

                                                           
56 Karlstad stad, fattigvårdsstyrelsen. Protokoll, 13 januari 1876. A1: 16. 
57 Karlstad stad, fattigvårdsstyrelsen. Protokoll, 7 januari 1881. A1: 21. 
58 Karlstads stad, fattigvårdsstyrelsen. Protokoll 1891 A1:31, 1896 A1:36, 1901 A1:41. 
59 Karlstad stad, fattigvårdsstyrelsen. Protokoll, 22 februari 1876. A1:16. 
60 Hirdman, 2003. s. 103. 
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Arbetskarlen Eric Ericsson som genom värk i sitt ena ben, och går på träben, men har 

legat i sängen och kan ej orka företaga sig något arbete, har hustru och barn, är i behof af 

understöd för att försörja sin familj.61 

 

Ovanstående citat visar att det lades en viss tyngd vid att Ericsson var en arbetskarl som inte 

kunde arbeta. Det nämns också i protokollet att hans hustru inte arbetar utan istället är hemma 

och vårdar barnen. Ericssons understödsansökan gick igenom utan några krav på att hans hustru 

sattes i arbete eller annan motprestation. Ensamstående och ogifta kvinnor blev i betydligt större 

utsträckning tvingade ut i arbete i den mån de var arbetsföra. Följande citat är ett exempel på 

diskussionen kring en ogift och arbetsför kvinna. Ärendet behandlades under samma 

sammanträde som närmast ovanstående citat: ”Äldsta dottern till arbetskarlen Sven Andersson 

begärde understöd om hyresbidrag af bristande tillgång. Dottern ansågs av öfverläkaren vara 

arbetsförmögen och därmed erbjöds arbete å inrättningen…”.62 Änkor och fruar till arbetande 

män fick stöd från fattigvården som en form av tacksamhet gentemot deras makes tjänst till 

samhället. Utbetalningar till dessa kvinnor skedde ofta utan någon som helst diskussion från 

styrelsen: ”Enkan efter aflidne bagaren Larsson erbjöds wed efter dennes förolycka.”.63 

 

Från 1881 fram till 1886 går det på ett tydligare sätt att urskilja det fostrande uppdrag som 

fattigvården ansåg sig ha. Inte minst för barnen och de yngre invånarna i samhället men också de 

vuxna och äldre skulle anpassas till samhälleliga normerna med kyrkan som ledstjärna. 

Protokollen berättar att diskussioner kring afton- och söndagsskola har hållits och också införts 

för såväl vuxna som barn. Detta för att lära ut de kristna, moraliska idéerna till de som av olika 

anledningar ansågs vara vilsna individer. Det skrevs dessutom deltagarlistor för att kartlägga och 

försäkra sig om att de intagna personerna delgavs det som sades vid dessa undervisningar: 

”Aftenskolan och söndagsskolan är i fortsatt och lyckad gång…”.64 Inför beslutet om att införa 

dessa skolor beskrevs behovet av att väcka folkets kristna moral för att få bukt med det missbruk 

som florerade: ”Behofet af kristen lära ter sig mer aktuellt än på lång tid, de som af fylla eller 

annan villoväg närmar sig vården tyckes öka…”.65 Ännu ett exempel på fattigvårdens 

tillvägagångssätt med syfte att fostra till medborgare som ansågs nyttiga för samhället enligt 

tidens värderingar.66 

 

                                                           
61 Karlstad stad, fattigvårdsstyrelsen. Protokoll, 22 februari 1876. A1: 16. 
62 Karlstad stad, fattigvårdsstyrelsen. Protokoll, 22 februari 1876. A1: 16. 
63 Karlstad stad, fattigvårdsstyrelsen. Protokoll, 22 februari 1876. A1: 16. 
64 Karlstad stad, fattigvårdsstyrelsen. Protokoll, 21 september 1886. A1: 26. 
65 Karlstad stad, fattigvårdsstyrelsen. Protokoll, 19 april 1881. A1: 21. 
66 Jordansson, 1998. s. 76. 
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Vid 1911 hade för förstå gången två kvinnor valts in som medlemmar av Karlstads 

fattigvårdsstyrelse.67 Också det visar på kvinnors förändrade ställning i samhället. Vid slutskedet 

för undersökningens tidsram nämndes dessutom alla, helt undantagslöst, vid sina namn utan att 

kopplas ihop med någon annan. Detta gällde både män och kvinnor, vare sig de var ogifta, gifta 

eller änkor. Utan tvivel den mest märkbara förändringen sett till undersökningens begynnelse år 

1871.68 

 

3.1.2 Medborgarskapet enligt fattigvårdsstyrelsen i Karlstad 

I protokollen förs diskussioner kring utomstående personer som inte tillhörde Karlstads 

fattigvårds ansvar. Ofta tog man om hand om personer som behövde hjälp men utan undantag 

begärdes ersättning från den kommun personen egentligen hemmahörde i. ”En från Göteborgs 

fattigvård räkning tagen å berusning. /…/ Betalning erhålles från Göteborgs fattigvård.”.69 Vid 

senare sammanträde går att läsa att betalningen för just denne person inkommit från Göteborgs 

fattigvårdsstyrelse och att personen förflyttats till Göteborgs fattigvårds ansvarsområde.70 

Förflyttningar av detta slag förekom och är ett tydligt exempel på fattigvårdens arbetssätt 

gentemot de behövande. Det togs ingen större hänsyn till den intagnes egen vilja utan det var 

ekonomiska förutsättningar som styrde. Autonomin och självstyrandet som är förutsättningar för 

ett fullvärdigt medborgarskap inskränktes i fostrandets namn.71 

 

Hjonen under fattigvården delas ofta in i två kategorier; försörjningshjon och arbetshjon. De 

hjonen som ansågs dyrare i sin omvårdnad än andra intogs i större utsträckning till fattighusen. 

Följande är ett citat från ett brev, inkommit från en kvinna som ansöker om hjälp å sin mors 

vägnar i första hand, men också till sig själv. För att dra ner på kostnaderna beslutades att 

modern togs in och dottern fick bistånd i sitt hem. Detta var ett krav från fattigvården för att 

överhuvudtaget hjälpa till med någon form av stöd.72 

 

Anhålles härmed ödmjukligen om inrättningens fulla vård för enkan Maria Kristina 

Andersson Sjögren som i sex år saknat medel till sitt underhåll och till följd av någon 

rubbning i sitt förstånd under denna tid varit oförmögen till utförande af något arbete. Och 

                                                           
67 Karlstads stad, fattigvårdsstyrelsen. Protokoll 11 januari 1911. A1:51. 
68 Karlstad stad, fattigvårdsstyrelsen. Protokoll, 8 januari 1918. A1: 58. 
69 Karlstad stad, Fattigvårdsstyrelsen. Protokoll, 7 januari 1871. A1: 11. 
70 Karlstad stad, Fattigvårdsstyrelsen. Protokoll, 14 oktober 1871. A1: 11. 
71 Björk, 1999. s. 15. 
72 Karlstad stad, fattigvårdsstyrelsen. Protokoll, 8 januari 1886. A1: 26. 
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såsom jag själv är i mindre goda omständigheter nödgas jag på detta sätt i att ödmjukast 

anhålla om hjälp, dottern Maria Engvall Anderson.73 

 

Fattigvårdsstyrelsens svar på ovanstående begäran: ”Då vårdbördan ej bli för stor erbjöds modern 

plats å inrättningen. Dotter Engvall Andersson erbjöds hyrestöd a 2 mån…”.74  Man inskränkte 

än en gång på personers autonomi som ett motkrav för omhändertagande. För de flesta av de 

personer som ansökte om hjälp fanns inga alternativ utan tvingades underställa sig den högre 

ställda institutionen och därmed avskriva sig de rättigheter som fastställts i medborgarkontraktet. 

I det specifika fallet rätten att själv avgöra huruvida intagning på institutionen var av intresse 

eller ej. 

 

3.1.3 Fattigvårdens och de understöddas sysselsättning i Karlstad 

Personer under fattigvården blev ofta sysselsatta av vården för att kompensera för den hjälp de 

fått. Vad som skulle utföras varierade mellan helt olika sysslor och arbeten. Prioritet lades vid att 

få ut de som var arbetsföra i arbeten runt om i samhället. Fanns inte sådan möjlighet skapade 

fattigvården själva sysslor i form av mindre hemslöjd eller liknande. De arbetsföra 

understödstagarna hade arbetsbakgrund av varierade karaktär och bland de manliga hjonen lade 

inrättningen vikt vid att återinföra dem tillbaka till sina respektive yrkesgrupper. Dessa 

yrkesgrupper bestod bland annat av skräddare, gårdskarl, målare, stenarbetare och snickare. 

Eftersom de kvinnliga hjonen sällan hade någon uttalad arbetsbakgrund är det svårt att göra en 

liknande koppling. Däremot skapade fattigvården olika sysselsättningar för dessa. Att arbeta som 

hushållerska eller kokerska på inrättningen förekom. Dessutom hade inrättningarna någon form 

av annan sysselsättning som exempelvis strumpstickning, spånad och linhäckling. Detta gällde 

dock enbart för de kvinnliga understödstagarna. Dessa former av sysselsättning tycks dock ha 

minskat mot undersöksperiodens senare del. Kvinnorna blev utplacerade inom nya områden 

utanför inrättningarna, trots att detta inte var påtvingade arbeten. Däremot innebar denna 

omplacering att kvinnor i hög grad hamnade inom det som tidigare ansågs vara manliga 

yrkeskategorier. Inom industrierna var det i vanligaste.75 

 

 

                                                           
73 Karlstad stad, fattigvårdsstyrelsen. Protokoll, 8 januari 1886. A1: 26. 
74 Karlstad stad, fattigvårdsstyrelsen. Protokoll, 8 januari 1886. A1: 26. 
75 Karlstad stad, fattigvårdsstyrelsen. Aktuella protokoll A1: 11 – A1: 58. 
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4. Kristinehamn 

 

Kristinehamn är beläget dryg 40 kilometer öst om Karlstad. Kristinehamn tillhör Värmlands län 

och ligger likt Karlstad vid Vänerns strand. Uppsatsen ämnar som nämnt göra en komparativ 

studie av Kristinehamns respektive Karlstads fattigvårdsstyrelsers arbete. Städerna ligger rent 

geografiskt relativt nära varandra men det faktum att det fanns olika politiska och näringsmässiga 

förutsättningar gör det intressant att komparera de två och belysa eventuella skillnader och 

likheter i dess respektive fattigvårdsorganisationer. 

 

Kristinehamn hade en betydande industrinäring. Sedan länge hade järnindustrin spelat en stor roll 

för staden och det i kombination med sitt läge vid Vänern sågs Kristinehamn som en knutpunkt 

för sjötransport. Det var från Kristinehamn som Bergslagens produkter skeppades ut för att 

slutligen nå Göteborg och sedan vidare ut i världen. Vid sidan av den dominerande järnindustrin 

fanns under 1800-talets första halva ett stort antal hantverkare i staden. Det stora antalet 

specialiserade hantverkare är anledningen till den industriella utvecklingen under 1800-talets 

senare halva. När möjligheten gavs sadlade flera hantverkare om till fabrikörer inom sina 

områden och det kom att starta ett större och bredare fokus på stadens industrinäring.76 Under 

1840-talet anlades bland annat en stor tobaksfabrik och det fanns ett fåtal mindre 

tändsticksfabriker. På 1850-talet startades Kristinehamns Mekaniska verkstad, det var i och med 

denna som stadens industrier verkligen tog fart. Bland annat anlades ett framstående gjuteri och 

en borstbinderifabrik, tillsammans utgjorde de tre sistnämnda industrierna det sena 1800-talets 

största arbetsgivare i Kristinehamn. Järnvägsanläggningen genom staden påbörjades 1849 och 

liksom för övriga landet vid den aktuella tiden var det en avgörande faktor för industriernas 

välmående och utveckling.77 

 

Kristinehamn har gamla anor som affärsstad. Redan innan den aktuella undersökningsperioden 

bedrevs en mängd affärsverksamheter i staden, något som var aktuellt också under 1800- och 

början av 1900-talet. Som redan nämnts utgjorde stadens läge vid Vänern en stor fördel vid 

affärsverksamheter. Detta sysselsatte relativt många människor i staden även om det skilde en del 

jämfört med industrierna.78 

 

Under senare delen av 1800-talet tog väckelserörelserna fart på allvar. Kristinehamn räknades 

som ett centrum för dessa och det avspeglades i såväl inhemska tidningar som hos befolkningen i 

                                                           
76 Ljung, Ragnar, 1952. s. 250, 268. 
77 Ljung, Ragnar, 1952. s. 329. 
78 Ljung, Ragnar, 1952. s. 337. 
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stort. Bland annat hade Svenska Missionsförbundet ett utbildningscentrum i staden. Dessa 

nyreligiösa strömningar satte avtryck hos flera av de styrande i staden vilket resulterade i ett 

relativt konservativt samhälle. Detta avspeglade sig sedermera i stadens olika kommunalt styrda 

organisationer, däribland fattigvården.79 När de statliga direktiven om ny fattigvårdsförordning 

inkom i början av 1870-talet avvaktade man med att införa dessa nya regleringar till början av 

1872.80 

 

Precis som för Karlstad innebar tidens urbanisering och snabba utveckling inom såväl arbeten 

som sjukvård en ökad befolkningsmängd. Det som utmärker Kristinehamn i jämförelse med 

Karlstad var dess mer tydliga industri- och produktionsinriktning. Kristinehamn var mer 

förknippat med sina näringar än Karlstad, som i sin tur snarare kunde kategoriseras som en 

ämbetsmannastad. Vid undersökningens början hemmahörde enligt prästerskapets summariska 

uppgifter totalt 3 666 personer i Kristinehamns kommun.81 Uppgifter från samma 

uppgiftslämnare sträcker sig endast till 1905 och det är därför dessa data som redogörs för här. 

Vid slutet av 1905 bodde det i Kristinehamns kommun totalt 7 894 personer.82 

 

4.1 Arbetet i Kristinehamns fattigvårdsstyrelse 

Den 7 januari hade Kristinehamns fattigvårdsstyrelse sitt första sammanträde för året, 1871. Den 

dåvarande styrelsen bestod av 8 ledamöter som samtliga var män och arbetade inom flera olika 

yrkeskategorier. Utöver styrelsens 8 medlemmar deltog alltid någon från kyrkan, i regel 

kyrkoherden. Sammanträden ägde rum en gång i månaden under året. I de förda protokollen från 

sammanträdena diskuterades i första hand olika ansökningar från folk som var i behov av 

understöd. Utöver det diskuterade man bland annat fattigvårdens anställda och samarbeten med 

närliggande kommuner.83 

 

I protokollen nämns kvinnor sällan vid sina namn. Istället pratades om en mans hustru, en mans 

dotter eller en mans änka. Det stämmer väl överens med vad den tidigare forskningen på området 

menar. Hirdman beskriver bland annat hur den kvinnliga normen var att stå i skuggan av en man, 

i regel sin make men också sin fader eller liknande.84 Följande är några rader ur protokollen som 

visar tonen i handlingarna: ”Ledamoten N.O. Norén anmälde Jonas Jonssons hustru som var sjuk 

till erhållande af mjölk och beviljade henne ¼ kanna dagl. Under 14 dagar.”, ”Enkan efter aflidne 

Bleckslagaren Andersson anhöll om hyresbidrag…”, Erik Larssons dotter anhöll om understöd i 

                                                           
79 Ljung, Ragnar, 1952. s. 300. 
80 Kristinehamns stadsarkiv, fattigvårdsstyrelsen. Protokoll och handlingar, 7 januari 1871. A1: 2. 
81 SCB. Kungl. Maj:ts Befallningshafandes Femårsberättelser Värmlands län 1871 – 1875.  
82 SCB. Kungl. Maj:ts Befallningshafandes Femårsberättelser Värmlands län 1901 – 1905. 
83 Kristinehamns stadsarkiv, fattigvårdsstyrelsen. Protokoll och handlingar, 7 januari 1871. A1: 2. 
84 Hirdman, 2003. s. 85. 
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form av rågmjöl…”. Nästan undantagslöst placerade man kvinnor som var i behov av fattigvård 

bakom en mans benämning. Vid ett flertal av de undantag som faktiskt finns tillades ofta ett 

smeknamn eller ett sorts tilläggsnamn som exempelvis Lovisa Olsdotter ”Knapp” och Anna Lisa 

Andersdotter ”Troll Erik”. Detta för att påvisa kvinnornas ”tillhörighet”.85 

 

Hjonen i Kristinehamns fattigvårdsorganisation delades upp i försörjnings- respektive arbetshjon. 

Arbetshjonen fick ofta matersättning som avhämtades på arbetshuset. Det var en jämnt fördelad 

indelning mellan arbetande kvinnor och män som fick understöd från arbetshuset. Det tyder på 

att arbetsföra kvinnor och män, genom fattigvården, tvingades ut i arbete i utbyte mot 

fattigvårdens försörjning, i samma utsträckning. Denna företeelse är något som sticker ut i 

jämförelse med organisationen i Karlstad. Intressant är att det också i viss mån går emot det som 

ansågs normativt för tiden. Medan man i Karlstad tillät understöd till kvinnor utan någon större 

motprestation så krävde Kristinehamn betydligt mer av sina hjon. Det gjordes i regel liknande 

undersökningar kring kvinnors och mäns möjlighet att utföra ett gott arbete och ansågs de 

understödda vara arbetsföra gjordes ingen större skillnad mellan könen. Däremot kunde 

utplaceringarna och typen av arbeten se olika ut: ”Jonas Barkby sökte till hushyra. Då Barkby är 

arbförmögen erbjöds anställning. P. A. Jons erbjöd plats som målarassist.”:86 ”Per Fhalen dotter 

begärde wedunderstöd. Dotter Fhalen ansågs af läkare vara arbetsförmögen och erbjöds kort 

kokanställning a inrättningen.”.87 

 

I Kristinehamn avvaktade man med att införa den nya förordningen. Dock hade den trätt i kraft i 

och med årsskiftet 1871 – 1872. Det innebär att förordningen var relativt väl applicerad vid 1876 

års första fattigvårdssammanträde, som ägde rum den 24 januari. Detta år bestod styrelsen av 11 

manliga ledamöter inom olika yrkeskategorier varav en var stadens kyrkoherde. Det framgår 

tydligt att det är just kyrkoherden, Jonas Bernhard Unger, som står för sammanträdets flesta 

anslag angående fattigvårdssökandes ärenden. Att Unger går de fattigas ärenden tyder på att folk 

sökte sig till kyrkan för att få hjälp. Följande är exempel på anförande från Unger: ”Till 

ordföranden hade Herr kyrkoherden Unger anmält att arbetskarlen Per Ekberg här i staden hade 2 

gossar, som gång efter annan eftersökt hälsovård…”.88 

 

4.1.1 Den fostrande fattigvården i Kristinehamn 

Det är en mycket stor majoritet kvinnor som söker sig till fattigvården. Det betyder inte 

nödvändigtvis att kvinnorna på något sätt är ensamma om sin försörjning utan snarare att det 

                                                           
85 Kristinehamns stadsarkiv, fattigvårdsstyrelsen. Protokoll och handlingar, 7 januari, 1871. A1: 2. 
86 Kristinehamns stadsarkiv, fattigvårdsstyrelsen. Protokoll och handlingar, 4 juni 1871. A1: 2. 
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krävdes betydligt mer för en man att söka hjälp. Däremot var det inte ovanligt att män sökte hjälp 

å någon annans vägnar, som soldat Lans: ”Soldaten Lans från Warnum begärde understöd åt sin 

sjukliga moder…”.89 

 

Fattigvårdsstyrelsen i Kristinehamn införde allt striktare kontroller kring vilka som ansågs 

behöva fattigvård och ej. Avslag gjordes trots att de bara några år tidigare mycket väl var 

kandidater för understöd. Ofta kontrollerades i högre grad vilka personer som fanns i den 

sökandes omgivning och om dessa kunde ansvara för försörjningen. Följande är exempel på 

beslut och hur diskussionen fördes av hur styrelsen: 

 

Enkan Brita Lisa Ekberg, född år 1807, företrädde med begäran dels om hyresbidrag och 

dels tillfälligt understöd i wed. /…/ enkans måg Nyqvist hade god arbetsförtjänst och 

följaktligen hade försorg om sin svärmoder, så hon ej behöfde ligga fattigvården till 

tyngd, afslogs den gjorda framställningen om hyresbidrag, men beviljades för denna gång 

1/12 famn wed.”.90 

 

I ovanstående beslut talas det också om att ligga fattigvården till tyngd vilket ger en bild av hur 

man såg på de nödställda och dess relation till fattigvård. De fattiga framstod snarare som 

utnyttjande och relativt oansvariga som stod den ”barmhärtiga” fattigvårdsorganisationen till 

tyngd. Det diskuteras också om en ensamstående trebarnsmor som har fosterlön för två av barnen 

men vill ha för det tredje också. Kvinnan fick avslag då man menade att hon redan fick stöd för 

två av barnen och ansågs därmed ligga fattigvården ”till tyngd” sedan tidigare. 

 

För familjer med minst en arbetande man i hushållet gjordes endast undantag till understöd om 

denne varit sjuk eller skadad en längre tid. Det är i princip bara då som också männen gör sig 

mödan att ansöka om hjälp. Likaså gäller det män som inte har någon familj. Vanliga orsaker till 

godkända ansökningar var just sjukdom och skada samt alkoholism. I övrigt var det en 

överväldigande majoritet kvinnor som ansökte, då i regel ogifta sådana eller änkor. Sjukhuset i 

Kristinehamn lämnade in ett flertal ansökningar om stöd och vård till sjuka personer, i samtliga 

fall underströk sjukhuset att den inte bör behövas någon motprestation från den sjuke. Detta 

efterföljdes från fattigvårdsstyrelsen i Kristinehamn. Ofta hänvisade man till doktorernas expertis 

och därför ifrågasattes aldrig sjukhusets olika ansökningar. Personer som å andra sidan hävdade 

sjukdom utan intyg eller liknande blev ständigt noga utredda i styrelsens diskussioner. Exempel 

på beslut angående en begäran från sjukhuset angående en sjukling: ”Åt sjuklingen 

Gyllenhammar som nyligen vart intagen å länssjukhuset härstädes, beviljades på gjord begäran 

                                                           
89 Kristinehamns stadsarkiv, fattigvårdsstyrelsen. Protokoll och handlingar, 17 januari 1881. A1: 4. 
90 Kristinehamns stadsarkiv, fattigvårdsstyrelsen. Protokoll och handlingar, 17 januari 1881. A1: 4. 
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fri läkarevård.”. Det fanns ingen specifik åldersram eller liknande man gick efter vid 

bestämmandet om huruvida en person var arbetsför eller ej. I styrelsen hade stadsläkaren en 

obligatorisk plats och det var denne som till stor del ansvarade för avgörande om en person var 

arbetsför. Till skillnad från Karlstad, som till stor del gav understöd i form av ekonomiska medel, 

gjorde Kristinehamns fattigvårdsstyrelse i större mån utbetalningar i form av exempelvis ved, 

mjöl, mjölk, fläsk, potatis och liknande råvaror. Dessa råvaror hade i sin tur inkommit till 

fattigvården i form av välgörenhet.91 Den form av välgörenhet som ofta hade sin grund i kristna 

värderingar om att de mer välbeställda bör hjälpa de inte lika lyckligt lottade.92 

 

Änkan E. Ekholm hade varit sjuk under en längre period och fick därav en utgångssumma på 

nästan 7 kronor i månaden medan den, också långtidssjuke herren P. Åström fick den i 

jämförelse blygsamma summan 2,5 kronor i månaden. Ingen av dessa två hade hjälp av 

närstående och ingen av dem hade inkomst från annat håll. Ett tydligt exempel på fördelningen 

av bidrag trots att kvinnan, Ekholm, med stor sannolikhet hade fått ett mindre bistånd om denne 

varit ogift.93 

 

Fattigvården och dess organisation i Kristinehamn genomgick inga större förändringar under 

följande undersökningsperiod. Det var fortsatt kvinnor som i regel som sökte sig till vården och 

det går att urskilja en viss förändring sett till kvinnornas individualisering under 1900-talets 

början. En förändring sett till hur det såg ut tidigare men i jämförelse med Karlstad går det att 

konstatera att omställningen inte gick lika fort.94 Dessa iakttagelser kan visa på något 

långsammare förhandlingar sett till det osynliga genuskontraktet. Det normativa verkar ha 

svårare att förändras i Kristinehamn. 

 

4.1.2 Medborgarskapet enligt fattigvårdsstyrelsen i Kristinehamn 

Det var fullt möjligt att lämna både fattig- och arbetshus när man så ville. Fanns möjlighet på 

annat håll att tillförskaffa sig medel tog de flesta den chansen, trots att det inte förekom 

påtryckningar från institutionerna. Det är dock viktigt att påpeka att all form av stöd från 

fattigvården drogs in så fort någon beslutat sig för att på egen hand ansvara för sitt leverne. Det 

var också fullt möjligt att ansöka om ledighet från arbetshuset, trots att det var relativt ovanligt: 

”Arbetshjonet skomakaren Eriksson beviljades på genom gjord begäran tjensteledighet under 14 

dagars tid i och för en resa till sina i Wäse boende slägtingar.”. Anmärkningsvärt är att en kvinna 

                                                           
91 Kristinehamns stadsarkiv, fattigvårdsstyrelsen. Protokoll och handlingar, 16 januari 1886. A1: 5. 
92 Jordansson, 1998. s. 82. 
93 Kristinehamns stadsarkiv, fattigvårdsstyrelsen. Protokoll och handlingar, 19 januari 1891. A1: 6. 
94 Kristinehamns stadsarkiv, fattigvårdsstyrelsen. Protokoll och handlingar, 22 september 1911. A1: 11. 
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något senare gjorde en liknande ansökan som direkt fick avslag från styrelsen.95 Fattigvården 

ville ha insyn i de intagnas eventuella avvikelser och det var därför viktigt att informera och få 

godkännande om exempelvis en resa skulle genomföras. Det faktum att vården kunde avvisa 

dessa ledighetsansökningar är ett av flera tydliga exempel på hur de intagna tvingades underkuva 

sig den bestämmande institutionen. I och med detta konstruerades ett medborgarkontrakt som 

drog in många av de rättigheter som en medborgare per definition ska ha. 

 

Med undantag för tillfälligt icke arbetsföra män, nekades allt fler personer vård av anledningar 

som innan år 1871 hade resulterat i någon form av understöd. Ett tecken på den senaste 

förordningens striktare reglemente.96 Man nekades understöd på grund av att man inte bott i 

kommunen under tillräckligt lång tid. En annan anledning till att man nekades understöd var att 

granskningarna kring närståendes försörjningsansvar blev hårdare. Kraven på medmänniskor 

skärptes och personer som tagit emot utackorderade barn eller äldre tilläts aldrig något extra stöd 

utöver grundsumman för utackorderingen: ”Enkan Ekeby företrädde och begärde att få hjälp till 

kläder; men fru Ekeby var utackorderad till dottern. Begäran kunde icke beviljas.”. Det var 

betydligt större risk att få sina barn utackorderade om en kvinna var änka eller ensamstående, i 

synnerhet om barnet/barnen var oäkta.97 Återigen blir det relevant att introducera och syna 

medborgarkontraktet och det maktutövande detta kunde innebära. Tydligt är att de fattigas 

rättigheter minskar samtidigt som kraven på dem ökar. Det går därmed att hävda att kontraktet 

för medborgarskap skrivs om och inte sällan skräddarsys utefter givna förutsättningar. 

 

Man tog ogärna omhand om personer som tillhörde en annan kommuns ansvar. I Kristinehamn 

verkar det inte vara fullt så utbrett med utomstående som är i behov av understöd. De som dock 

påstöttes behandlades på samma vis som i Karlstad. Utom någon egentlig diskussion eller 

konsultation med den berörde personen skickades denne tillbaka till hemorten.98 Detta tyder på 

fattigvårdsorganisationens sätt att mer eller mindre tvinga på människor institutionernas viljor. 

Det är något som mycket väl skulle kunna ingå i det osynliga kontraktet som uppgörs mellan 

olika medborgare eller grupper av medborgare. Det visar näst intill på en vilja att avhysa de 

fattiga och, enligt samhället, lägre stående ifrån sitt område. 

 

Arbetet inom fattigvården och dess organisation fortsatte som vanligt utan nämnvärda skillnader 

i sitt utförande. Det var fortsatt en stor majoritet kvinnor som sökte sig till vården. Precis som i 

Karlstad blev kvinnorna allt mer individualiserade under de tidiga åren på 1900-talet. På samma 

                                                           
95 Kristinehamns stadsarkiv, fattigvårdsstyrelsen. Protokoll och handlingar, 14 augusti 1886. A1: 5. 
96 Montgomery, 1951. s. 170-171. 
97 Kristinehamns stadsarkiv, fattigvårdsstyrelsen. Protokoll och handlingar, 5 april 1876. A1: 3. 
98 Kristinehamns stadsarkiv, fattigvårdsstyrelsen. Protokoll och handlingar, 20 januari 1896. A1: 7. 
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sätt nämndes de i större utsträckning vid sina namn. Detta är den klart mest märkvärda skillnaden 

jämfört med tidigare år. Understödsansökande män lyser fortsatt med sin frånvaro under 1900-

talets början.99 

 

De tidigare utbetalningarna i form av olika råvaror minskade och ersattes istället med rena 

pengar under 1900-talets början. En effekt av större ekonomisk framgång i kommunen och ett 

minskande av den privata välgörenheten som annars varit relativt märkbar i Kristinehamn. 

Visserligen blev bidragen en aning mindre samtidigt som antalet understödda ökade. Mot slutet 

av undersökningsperioden fanns 70 personer med permanent stöd från fattigvården men, som 

tidigare nämnt var könsfördelningen av de som får understöd ojämn. Närmare 90 % av de 70 

personer som får bidrag av någon form var kvinnor vilket tyder på en mer konservativ inställning 

till fattigvården bland den manliga populationen i Kristinehamns kommun.100 

 

4.1.3 Fattigvårdens och de understöddas sysselsättning i Kristinehamn 

I Kristinehamn ville fattigvården sätta sina understödstagare i arbete av olika slag. Man skapade 

sysslor på inrättningen som kompensation om det inte gick att finna lämpligt arbete på annat håll. 

Att placera personerna inom tidigare yrkeskategorier verkar inte ha hög prioritet i Kristinehamn. 

Männens huvudsakliga arbeten blev inom industrier och fabriker men också som exempelvis 

soldat eller murare. I Kristinehamn hade man vissa egenskapade sysslor inom inrättningarna. 

Dessa kunde exempelvis vara slöjd av olika slag för kvinnorna. Dock framgår det tydligt att 

dessa kvinnor helst skulle hjälpa till inom inrättningen med allehanda sysslor såsom matlagning, 

städning och sköta om fastigheterna på olika sätt. Det fanns däremot inte väldigt stor press på 

kvinnorna att överhuvudtaget sysselsättas. Det ställdes alltså mindre krav på de kvinnliga 

understödstagarna i jämförelse med de manliga. Detta gäller i högsta grad änkor som man inte 

verkade ställa några krav på alls.101 

 

 

 

 

 

 

                                                           
99 Kristinehamns stadsarkiv, fattigvårdsstyrelsen. Protokoll och handlingar, 16 januari 1911. A1: 11. 
100 Kristinehamns stadsarkiv, fattigvårdsstyrelsen. Protokoll och handlingar, 19 december 1918. A1: 13. 
101 Kristinehamns stadsarkiv, fattigvårdsstyrelsen. Protokoll och handlingar A1: 2 – A1: 13. 
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5. Slutsats och diskussion 

 

5.1 Komparativ analys 

Eftersom de båda styrelserna efterföljde statliga direktiv går det att konstatera att dess arbete är 

av snarlik utformning. Styrelsernas ledamöter är utvalda med en baktanke, nämligen att tillsätta 

personer från olika yrkesgrupper för att på det viset få större representation. Huvuduppgiften för 

dessa styrelserepresentanter var att avgöra vilka som var i behov av understöd och vad detta stöd 

skulle bestå av. Det är diskussionen vid fattigvårdens sammanträden som ligger till grund för 

undersökningen där intentionen var att belysa eventuella skillnader beroende på genus och 

normer. Vidare ska diskussionen visa huruvida medborgarkontraktet eventuellt omskrevs 

beroende på de rättigheter och skyldigheter som tillskrevs de intagna under fattigvården. 

 

Vilka var då de mest grundläggande skillnaderna och likheterna? Det är påtagligt inom de båda 

städernas fattigvårdsstyrelser att kvinnor individualiserades allt mer under 

undersökningsperiodens gång. Kvinnor benämns vid början av 1870-talet sällan vid sitt egentliga 

namn utan snarare som någon sorts ”tillhörighet” till en närstående man. Under slutskedet av 

1890-talet går det att urskilja en förändring i kvinnors benämning. I Karlstad bad exempelvis 

”Magnus Jonssons hustru” om kläder till sina barn år 1871, medan ”Hustru Britta Jansson” fick 

igenom sin understödsansökan 30 år senare. Detta är en förändring som är ytterst intressant men 

som egentligen inte är särskilt överraskande. Yvonne Hirdman skriver om hur synen på kvinnor 

och deras kompetens förändrades runt sekelskiftet. För detta får Hirdman stöd av Sara Backman 

Prytz som beskriver samma sak och att denna förändring också ombildar det normativa för tiden. 

Utvecklingen mot en normativ förändring sker inom båda fattigvårdsstyrelserna, dock i olika 

takt. Karlstad är till synes den mer progressiva staden av de båda och detta kan ha olika orsaker. 

Under 1890-talet, då den kvinnliga normen tycks förändras, sker stora demokratiska förändringar 

i hela landet. Det demokratiska genombrottet skulle snart nå sin kulmen med kvinnlig rösträtt 

och det är dessa strömningar som sätts igång redan under 1800-talets slutskede. Detta tycks inte 

vara motivering nog för att konstatera Karlstads mer progressiva omställning i jämförelse med 

Kristinehamn, däremot står det klart att den politiska utvecklingen i Karlstad var mer föränderlig 

vid den aktuella tiden än den i Kristinehamn. Ragnar Ljung skriver om det socialdemokratiska 

inflytandet och dess rörelser i Karlstad runt sekelskiftet. Det innebär i sin tur att nya politiska 

strömningar genomsyrar den lokala politiken som i sin tur kan ha gett avtryck i det 

fattigvårdsarbete som bedrevs. En sådan slutsats skulle i sin tur innebära att det fanns möjlighet 

för kommunerna att i viss mån själva råda över fattigvårdens arbete. Det stämmer relativt väl 

överens med det Kerstin Holmlund skriver om de lokala aktörernas förhållande till de nationella 
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föreskrifterna. Holmlund menar att kontakten mellan individer är starkare än föreskrifterna, 

vilket i sin tur ofta ledde till att man kringgick reglerna. Detta för att uppnå bästa möjliga kontakt 

och resultat med och för de understödstagande. Med en sådan bakgrund är det inte förhastat att 

mena att städernas politiska styressammansättnings påverkan var en grund för städernas olika 

utveckling sett till genusnormer. För att återgå till de nationella föreskrifterna kan en annan 

förklaring vara att man i Kristinehamn var hårdare med att följa de utsatta reglerna och därmed 

följde gammal praxis, vilket också skapade ett mindre flexibelt förhållningssätt till sitt arbete. 

 

Yrken och andra former av sysselsättningar var något man lade stor vikt vid inom fattigvården. 

Birgitta Jordansson skriver om att det värdesattes att vara en så kallad ”rätt” fattig. Det innebar 

att man rent arbetsmässigt bidrog med det som var möjligt och därmed erhöll hjälp från 

fattigvården i den proportion som ansågs rimlig. Föga anmärkningsvärt går det att urskilja 

tydliga skillnader mellan män och kvinnor, sett till sysselsättning. Männen i respektive stad sattes 

i arbete med vad som ansågs vara manliga yrken, exempelvis industriarbetare, hantverkare eller 

skräddare medan kvinnorna arbetade som exempelvis kokerska eller hushållerska. Inom 

vårdinrättningarna var det också möjligt att bli sysselsatta, exempelvis som kokerska och 

städerska just vid inrättningen eller så fanns det olika hemslöjdsalternativ att arbeta med. Det var 

i princip undantagslöst kvinnor som arbetade med sistnämnda sysselsättningar. Sett till 

genusnormer är dessa iakttagelser föga förvånande. Däremot uppstod förändringar för kvinnor 

som mer och mer tog sig in på de typiskt manliga arbetsområdena. Likt förändringen med hur 

man i allmänhet betraktade kvinnors kompetens runt sekelskiftet är detta inget 

uppseendeväckande men det stämmer likväl oerhört väl överens med den tidigare forskningen 

som benämner kvinnors förflyttning in i de manliga domänen.  Detta förklaras genom det allt 

större behovet av arbetskraft i och med kapitalismens inflytande och den allt mer intensiva 

industrialiseringen och dess produktion. Återigen visar undersökningsmaterialet att det är i 

Karlstad som denna förändring är mest påtaglig. Materialet visar att kvinnan individualiseras allt 

mer i Karlstad redan under 1880-talet medan samma eller liknande förändring inte skedde i 

Kristinehamn förens efter sekelskiftet. Likt tidigare diskussion är det troligt att detta hänger 

samman med de politiska förändringar som ägde rum i Karlstad. När socialdemokratin etablerat 

sig följde också arbetarrörelserna med och kan vara en anledning till förändringen. Karlstad var 

en större stad med fler och större industrier som av naturliga skäl krävde bemanning. En 

anledning kan med andra ord vara så att kvinnor välkomnades in i industrierna på grund av 

behovet av arbetskraft. Den tidigare diskussionen beskriver också hur den mer progressiva 

politiken är möjlig att se som mer liberal vilket också kan förklara varför kvinnorna blev mer 

accepterade. Synen på kvinnor och deras kompetens hade förändrats och det är inte orimligt att 

kvinnor sågs som en större tillgång på arbetsplatserna än de gjorde tidigare. 
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Trots att de båda styrelserna följde samma statliga direktiv fanns vissa skillnader i hur man 

operationaliserade själva verksamheten. I stort sett är det ändock viktigt att påpeka att 

tillvägagångssättet i de båda städerna var likt varandra. Det faktum att de två dessutom är 

geografiskt närliggande kan vara en förklaring till att dess utförande påminde om varandra. Det 

innebär därmed att medborgarkontraktet och dess villkor synliggjordes på samma sätt i de båda 

städerna. Den största skillnaden var i grunden att det tog olika lång tid i den politiska 

utvecklingen. Naturligtvis fanns olika kontrakt för kvinnor och män men det är en aspekt som är 

svår att räkna in med tanke på att kvinnor i stor grad inte kategoriserades som medborgare på 

grund av dess reducerade möjlighet att leva självständigt med fullständiga rättigheter. 

 

5.2 Återkoppling till syfte och frågeställningar 

Studiens syfte har varit att undersöka hur man inom fattigvården runt sekelskiftet 1800 – 1900 

såg på genusnormer och medborgarideal. Dessa normer och ideal skall belysas genom att 

analysera fattigvårdsstyrelsernas diskussion samt beslutstagande och se eventuella kopplingar till 

tidens förhållningssätt. 

 

Den första av de två frågeställningarna löd: Hur betraktade man inom fattigvårdsstyrelserna de 

fattiga i relation till samtidens medborgarideal och i vilken mån intog fattigvården en fostrande 

roll? Det faktum att det fanns vissa begränsningar som de fattiga fick finna sig i är inte svårt att 

utläsa. Vid diverse avvikelser från vardagen krävdes ofta tillstånd från fattigvården och därmed 

inskränks friheten och rätten att bestämma över sig själv. Detta kan exemplifieras med 

”skomakaren Erikssons” ansökan om att få ledigt från sin, från fattigvården tillsatta, tjänst för att 

besöka släktingar. Att man tvingades söka om ledighet är i sig inte särskilt anmärkningsvärt. Det 

faktum att fattigvården ansåg sig ha rätt att förneka detta och upphöra med understödet är desto 

mer noterbart. Att det dessutom behövdes skälig anledning till sin ledighet och att understödet 

ändå bortföll under frånvaroperioden visar på fattigvårdens vilja att kontrollera de understödda. 

Det intressanta är varför fattigvården ville ha den sortens insyn i de fattigas liv. Det kan givetvis 

finnas olika anledningar till detta. Dels finns aspekten kring fattigvårdens uppfostringsuppdrag; 

att man ville få de intagna att passa in i tidens ideal och normer. Eventuella avvikelser kunde 

möjligtvis resultera i någon form av handling som ansågs opassande från de styrandes synpunkt. 

Därmed kunde fattigvården förhindra sådana händelser från att inträffa. En annan aspekt att ta 

hänsyn till är att fattigvården fungerade som försörjande institution endast för de som var i reellt 

behov av detta. Om insynen i de fattigas vardag minskade ökade i sin tur risken för fattigvården 

att bli utnyttjade. Det var därför viktigt att de intagna i viss mån bevakades så inga okända 

inkomster erhölls från andra håll. 
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Frågeställning nummer två löd: Hur behandlades manliga respektive kvinnliga 

understödstagare? Det faktum att fler kvinnor än män sökte sig till vården förklaras genom att 

det delvis stred mot det manliga idealet att ansöka om denna form av hjälp. Denna aspekt är 

viktig att ha i åtanke även om det i sig inte säger något om fattigvårdsstyrelsernas inställning till 

genusskillnader. Däremot fanns onekligen faktorer som pekar på att en viss särbehandling 

skedde. Man ställde i viss mån högre krav på eventuellt arbetsföra män än kvinnor. Det utfördes 

mer noggranna undersökningar på männen när det kom till att vara arbetsför eller ej. En slutsats 

av detta kan än en gång vara idealtypens roll och att männen skulle vara ute i samhället och göra 

rätt för sig i en helt annan grad än kvinnor ansågs behöva. Hur man benämnde kvinnor är något 

som återkommer i undersökningen och den förändring som skedde runt sekelskiftet är intressant. 

Om benämningarna speglar styrelsernas syn på genus är dock svårt att yttra sig om. Det faktum 

att kvinnorna benämnde sig som någons ”tillhörighet” när de ansökte talar för att man i 

protokollen också skrev ner dessa benämningar utan någon tanke på personens egentliga 

tilltalsnamn. Det normativa var också för kvinnor att stå i skuggan av sin man och att detta går att 

applicera på styrelsernas sätt att benämnda kvinnor vid den aktuella tiden. Frågeställningen är 

också till viss del tänkt att behandla de fattigas eventuella sysselsättningar. Det framgår att det 

fanns typiska kvinnliga respektive manliga yrken och andra sysslor inom fattigvården, även om 

gränserna blev allt otydligare genom åren. Jordanssons uppfattning om att fattigvården hade ett 

uppfostringsuppdrag går att applicera på detta. En av vårdens uppgifter var att fostra till kön och 

denna indelning kan mycket väl ha varit ett led i det. Könsidealen skulle efterföljas och enligt 

dessa var det närmast otänkbart med kvinnliga grovarbetare eller manliga kokerskor. I de båda 

städerna fanns genomgående typiskt genuskopplade yrken och andra sysselsättningar. I Karlstad 

och Kristinehamn arbetade männen exempelvis som målare respektive industriarbetare medan 

kvinnorna som regel blev sysselsatta med någon form av mindre slöjdarbete eller som kokerska 

och dylika uppgifter. 

 

5.3 Teoretisk återkoppling 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkter tog avstamp i det som benämns som genuskontraktet samt 

medborgarkontraktet. Genuskontraktet belyser framförallt synen på kvinnlig och manligt och 

inte minst hur relationen mellan könen har sett ut genom historien. I det osynliga 

genuskontraktet, som är dynamiskt, går exempelvis könsnormer och ideal att utläsa. 

Medborgarkontraktet är utformat på ett liknande sätt. Skillnaden mellan de två outtalade 

kontrakten är att medborgarkontraktet syftar till relationen mellan individer/grupper av individer 

och statliga institutioner. I det aktuella fallet utgör fattigvårdsorganisationen den statliga 

institutionen. Syftet med dessa två kontrakt var att genom dem belysa huruvida fattigvården 
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anpassade sig till tidens rådande normer och ideal eller ej. I undersökningen samt dess slutsatser 

framgår att genusnormer var något som man tog hänsyn till. Detta går exempelvis att utläsa i och 

med sysselsättningen och arbetena som fattigvården erbjöd de understödstagande. Det var 

rimligtvis inte några aktiva val som gjordes utan det var snarare tidens samhälleliga värderingar 

som låg till grund för detta. Kerstin Holmlund skriver att några av dessa normer grundade sig i 

rädsla för att stigmatiseras och ses som något annat än idealtypen. Författaren tar upp exemplet 

på kvinnor som i sina ansökningar till fattigvården benämner sig som någons maka för att 

undvika missförstånd och tas som ogift. Huruvida man var gift eller ej kunde ha påföljder i form 

av fördömning av såväl kyrkan som samhället. Var man dessutom rent ekonomiskt utsatt ledde 

det till en dubbel plåga som av naturliga inte var särskilt eftersträvsam. Det går med andra ord att 

hävda att genus och det dynamiska kontraktet går att synliggöra i det undersöka materialet. 

Vidare är det möjligt att betrakta institutionens fördelning av arbeten som något som inskränkte 

på de medborgerliga rättigheterna. Medborgarkontraktet bygger på att individer själva ska styra 

över hur inkomster erhålls. Att bli tvingade i arbete utan självpåverkan stred således mot 

kontraktet. Det går därmed att konstatera att den som sökte sig till fattigvården i någon mån 

tvingades uppsäga sig sina rättigheter. Det innebar också att man hamnade i en sårbar situation 

gentemot staten. 

 

Medborgarkontraktet går också i viss mån att utläsa i materialet. Likt genuskontraktet är det inte 

troligt att fattigvårdsstyrelsernas representanter utgick från någon form av mall i detta 

sammanhang, däremot var det ännu ett ideal att ta hänsyn till. Eftersom man strävade mot en 

form av uppfostran och vägledning för de understödda ansåg sig fattigvården i vissa fall mer eller 

mindre tvungna att begränsa de fattigas rättigheter i fostringens namn. Det finns också en 

möjlighet till att fattigvården ville kontrollera de fattiga för att hindra att systemet utnyttjades. 

Det ansågs exempelvis viktigt för fattigvården att samtliga fick ta del av det kristna budskapet i 

och med afton- och söndagsskolan. Det var inget fritt val för de intagna att på något sätt slippa 

undan denna undervisning. Fattigvården ville ha närvaro av något slag och det kan antas spela en 

stor roll i fostringsuppdraget i och med det faktum att den kristna läran i grund och botten 

fungerade som måttstock för goda samhällsmedlemmar. Vare sig det var under arbetsdagar eller 

fritid fick man heller inte göra vad man som individ ville eller resa fritt. Dessa är exempel från 

empirin som med enkelhet kan koppas till medborgarkontraktet och dess innebörd för individer. 

Angående medborgarskap skriver Björk om den framförallt manliga skyldigheten att försörja sin 

familj. Vid misslyckande av detta fullgjordes inte den skyldighet man hade gentemot såväl sin 

familj som mot staten. Behövdes stöd från institutionen hade staten därmed rätt att frånta de 

medborgerliga rättigheterna under den tid som understöd erhölls. Misslyckades fullföljandet av 

skyldigheter drogs rättigheterna således in och det sköra medborgarkontraktet belyses.  
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5.4 Avslutande diskussion 

I det studerade materialet har det alltså framgått och bekräftats att fattigvården i respektive 

undersökt stad ansåg sig ha någon form av fostrande uppdrag. Detta uppdrag får man antaga 

ansågs viktigare än att upprätthålla individers medborgerliga rättigheter. För att dessutom uppnå 

det för tiden normativa inom genus gjordes skillnad mellan kvinnliga och manliga 

understödstagare. Fattigvårdens uppdrag var med andra ord att forma de fattiga in i det normativa 

istället för att i någon mån ses som besvärlig för samhället. Inte sällan såg man på de 

understödstagande som att de låg samhället till tyngd och det var institutionernas uppgift att 

ändra på detta. Det står också klart att både Karlstad och Kristinehamn, likt resten av riket, 

utvecklades inom bland annat det politiska området vid den aktuella tiden. Komparationen visar 

att Karlstad var den mer progressiva staden. Det är rimligt att förklara detta genom de mer 

inflytelserika politiska strömningar som dök upp runt 1800-talets senare del. Med tanke på att 

Karlstad var något av en ämbetsmannastad är denna förändring heller inte underlig. Nämnas bör 

dock att också Kristinehamn förändrades, även om det tog längre tid. Förändringen som sådan 

tog form på snarlika sätt i städerna, åtminstone till en början. Hur man benämner kvinnor i 

respektive styrelse var den tidiga förändringen som skedde i de båda fallen, även om det som 

nämnt inte tog lika lång tid och var i samma utsträckning för de båda. Det andra är kvinnors 

förflyttning från de typiskt kvinnliga sfärerna, något som helt skrev om kontrakten vad gäller 

såväl genus som medborgarskap. Återigen var det i Karlstad som detta var som mest påtagligt 

och det går med stor sannolikhet att förklara med den politiska förändringen. En annan viktig 

aspekt är att det helt enkelt fanns arbetsplatser att fylla i större utsträckning än tidigare. 

 

Tydligt är dock att man i de båda fattigvårdsstyrelserna behandlade kvinnliga respektive manliga 

understödstagare på olika sätt. Förklaringarna till detta varierar men faktum kvarstår. Det fanns 

tydliga genus- och medborgarkontrakt att förhålla sig till. Materialet för denna undersökning har 

synliggjort dessa på flera sätt och inte minst visat hur det har förändrats under den aktuella tiden.
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