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Abstract 

Sweden was during the 19th century characterized by societal changes and new laws that 

affected women in particular. Issues of women's suffrage, equal rights in marriage began to 

spread. The purpose of this essay is to investigate how a women's association at a local level 

tried to assert its own gender interests in a time of male domination but also in a time of 

increased demands for democratization and increased rights for women. Karlskoga Women's 

Association's main goal was to run the association's orphanage and girls' school. The women at 

the association did little to influence their position in society. The association's members 

consisted largely of middle class members and possessed high social and economic status. The 

association's activities are analyzed on the basis of Yvonne Hirdman's theories of gender 

systems and gender contracts, and the association can be summarized as both breakers and 

reproducers of the gender contract, i.e. the invisible social contract that seems to exist in every 

society and uncovers conceptions of feminine and masculine. 

Keywords: Women's association, Karlskoga, gender contract, gender, 19th century, 20th century.  

Sammanfattning  

Sverige var under 1800-talet präglat av samhällsförändringar och lagförändringar som 

påverkade i synnerhet kvinnor. Frågor om kvinnors rösträtt, lika rättigheter inom äktenskapet 

började breda ut sig. Den här uppsatsens syfte är att undersöka på lokal nivå hur en 

kvinnoförening försökte hävda det egna könets intressen i en tid präglad av manlig dominans 

men även i en tid av ökade krav på demokratisering och ökade rättigheter för kvinnor. 

Karlskoga fruntimmersförening huvudmål var att driva föreningens barnhem och flickskola. 

Kvinnorna vid föreningen gjorde tillsynes lite för att påverka sin ställning i samhället. 

Föreningens medlemmar bestod till stor del av medlemmar ur medelklassen och besatt hög 

social och ekonomisk status. Föreningens verksamhet analyseras utifrån Yvonne Hirdmans 

teorier om genussystem och genuskontrakt och föreningen kan sammanfattas som både brytare 

av och reproducenter av genuskontraktet, dvs det osynliga samhällskontrakt som verkar finnas 

i varje samhälle och som avslöjar föreställningar kring kvinnligt och manligt. 

Nyckelord:   Kvinnoförening, Karlskoga, genuskontrakt, genus, 1800-tal, 1900-tal.
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Inledning 
 

Karlskoga var i slutet på 1800-talet ett samhälle i utveckling liksom många andra bruksorter. 

På grund av industrialiseringens genombrott växte sig industrierna sig starkare, 1870-talet 

präglades Karlskoga utav en järnvägsbyggnadsepok1 men även en skolbyggnadsepok.2  

Industrin växte vid Bofors AB och det tidigare lilla järnbruket kom att bli vapentillverkare. Den 

25 februari 1884 ljöd det första kanonskottet genom staden.3 I industrin arbetade främst män 

som i sin tur styrdes utav män. Karlskoga var ett mansdominerat samhälle. Samhället under 

slutet av 1800-talet blomstrade och förde med sig stora förändringar, ekonomiska, politiska som 

sociala förändring, som har påverkat samhället ända in till våra dagar.  

 

1800-talet var en förändringarnas tid för kvinnor i Sverige. Senare delen utav 1800-talet och de 

första årtiondena in på 1900-talet var en tid då många lagar ändrades och påverkade i synnerhet 

kvinnor. Lagändringar rörande kvinnors myndighet och rätt att bestämma över sig själva och 

sin ekonomi infördes. Kvinnors engagemang i föreningar ses utav forskare som ett första steg 

att utvidga sin rörelsefrihet och påverka sin ställning i samhället. En väg ut ur hemmet och in i 

samhället.4 Kvinnor i slutet av 1800-talet började utmana de rådande normerna i samhället och 

började ställa krav på rättigheter, arbete och inflytande.  

 

Den här uppsatsen undersöker Karlskoga fruntimmersförening och genom bland annat 

föreningens mötesprotokoll undersöks rådande normer kring genus, dvs de historiska tankarna 

kring manligt och kvinnligt i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet.  

 

 

 

 

 

 
1 Holmström, Algot, 1978, s.27. 

2 Holmström, 1978, s.67. 

3 Holmström, 1978, s.38. 

4 Hirdman, Yvonne (red.),1992, S.164. 
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1. Uppsatsen syfte 

I det här avsnittet presenteras uppsatsens problemformulering, syfte och frågeställning i två 

underrubriker med samma namn. Under rubriken problemformulering framförs argument för 

betydelsen av historieforskning som rör kvinnohistoria och genus. Under samma rubrik 

framförs även en kort motivering kring betydelsen av det egna arbetet och dess bidrag till 

historieforskningen. Under rubriken syfte och frågeställning förtydligas vad uppsatsen ämnar 

undersöka.  

1.1 Problemformulering 

Forskningsproblem som denna uppsats berör är främst forskningsproblem kring genus och 

kvinnohistoria. Ulla Wikander skriver i Delat arbete, delad makt att kvinnoforskning till stor 

del handlar om att tydliggöra och förstå de mekanismer som placerar en kvinna i en underordnad 

ställning i förhållande till män och gör det systematiskt genom samhälleliga kulturella 

legitimeringar.5 Wikander vill som historiker ’’visa på hur underordningen av kvinnor har 

bibehållits, återinstallerats och nyrationaliserats i det moderna samhället.’’6  

Sverige år 2019 är klassat utav världsbanken som ett jämställt land7 och politiker talar gärna 

om Sverige som ett utav världens mest jämställda länder. Om man tittar på löneskillnader 

mellan kvinnor och män så är kvinnor fortfarande inte jämlika med män. SVT skriver att om 

utvecklingen fortsätter i samma takt som nu så kommer kvinnor och mäns löner vara lika om 

kanske 20 till 25år.8 Man normaliserar dessa löneskillnader genom att hänvisa till kvinnor och 

mäns olikheter och olika karriärsval.  Att mansdominerade yrken tenderar att ha högre lön, att 

kvinnor tenderar att jobba mer deltid, att kvinnor oftare tar längre föräldraledighet och oftare är 

hemma och tar hand sina barn när de är sjuka.9 

Yvonne Hirdman betonar att kvinnohistoria inte handlar en minoritets historia utan att 

kvinnohistoria är historia om en majoritet.10 Den bidrar inte med något litet ’’och’’, dvs tillägg 

till den allmänna historien. Svårigheten med att skriva kvinnohistoria är att den tenderar att 

antingen måla upp en idyllisk bild eller en bild av elände.11 Hirdman förklarar på följande sätt 

varför det är intressant att undersöka synen på manligt och kvinnligt historiskt i ett samhälle; 

 
5 Wikander, Ulla, 1997, s.8. 

6 Wikander, 1997, s.6. 

7 https://www.svt.se/nyheter/utrikes/bara-sex-lander-i-varlden-ar-jamstallda-sverige-ar-ett-av-dem 

8 https://www.svt.se/nyheter/inrikes/loneskillnader-mellan-konen-minskar-1 

9 https://www.metro.se/nyheter/sa-ser-loneskillnaderna-ut-mellan-kvinnor-och-man-DUIASFFTs 

10 Hirdman, 1992, s.14. 

11 Hirdman, 1992, s.16. 
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’’De historiska idéerna om män och kvinnor var de ska vara och vad de ska göra och hur de ska 

förhålla sig till varandra – formar … på ett mycket påtagligt sätt samhällets ekonomi, kultur 

och politik.’’12 

Det är på grund av detta uppsatsen ämnar undersöka en lokal fruntimmersförening under slutet 

av 1800-talet till tidigt 1900-tal. Då historiskt källmaterial kan avslöja ett samhälles tankar och 

idéer kring genus. Genus är en benämning på den sociala process där människor ’’görs’’ till sitt 

kön och innebär således att det inte är det biologiska könet som bestämmer den sociala 

positionen eller vårt sätt att vara eller tänka.13 Genom att synliggöra den historiska synen på 

kvinnor i ett brukssamhälle som Karlskoga kan man förstå hur samhällets har formats till det 

samhälle det är i dag.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med den här uppsatsen är att fördjupa bilden av kvinnligt agerande genom en lokal 

närstudie. Det offentliga livet dominerades i slutet av 1800-talet av män, då en kvinnas plats 

var i hemmet. Syftet är således att undersöka hur en kvinnoförening på lokal nivå försökte hävda 

det egna könets intressen i en tid präglad av både manlig dominans och förändringar i form av 

ökat krav på demokratisering och ökade rättigheter för kvinnor. Min frågeställning är därför 

följande; 

• Vilka frågor diskuterades i föreningen och vilka ställningstaganden framfördes? 

 

• Hur förändrades föreningens diskussionsämnen och ställningstaganden över tid? 

 

• Vad gjorde kvinnorna i föreningen för att förbättra sin ställning i samhället?  

 

 

 

 
12 Hirdman, 1992, s.17. 
13 Hirdman, 1992, s.18. 
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2. Tidigare forskning 

I det här avsnittet framförs den tidigare forskningen under rubrikerna Internationell forskning, 

svensk forskning och lokal forskning. Den tidigare forskningen rörande internationell samt 

svensk kvinnoforskning är väldigt omfattande och har på grund av dess storlek blivit tvungen 

att avgränsas till det mest relevanta för arbetet.  

2.1 Internationell forskning 

Pamela McVay har en doktorsexamen i historia och är författare till Envisioning women in 

world history: 1500-present, vol. 2 och strävar efter att synliggöra kvinnors roll i historien. 

McVay bidrar med perspektiv på industrialiseringens samt nya ideologiers påverkan på 

kvinnors roll i samhället. McVay menar att industrialiseringen och dess globala påverkan 

tvingade de klassiska familjeförhållanden att omdefinieras. Kvinnor fick ökade möjligheter till 

utbildning men även möjligheter att arbeta för lön utanför hemmet.14 McVay skriver även om 

tre framväxande politiska ideologier som kom att påverka världen, dessa var liberalism, 

socialism och nationalism. Dessa ideologier delade en liknande syn på kön. De var samtliga 

övertygade att kvinnors plats var i hemmet.15 Kvinnor började under 1800-talet organisera sig 

i föreningar för att förbättra sin ställning i samhället, generellt kämpade kvinnoföreningarna för 

kvinnors rätt till utbildning, kvinnlig rösträtt, kvinnors lika rättigheter inom äktenskapet och 

kvinnors myndighet.16 McVay bidrar i det här arbetet med ett internationellt och ideologiskt 

perspektiv på de globala förändringar och tankar som kom att spridas till Sverige.  

Kvinnoforskning är ett ämnesöverskridande, tvärvetenskapligt område som vuxit fram i ett nära 

samröre med kvinnorörelsen.17 Det bör dock nämnas att i dag talar man oftare om 

genusforskning, där man forskar kring manligt och kvinnligt som sociokulturella 

konstruktioner.18 

Joan W. Scott är historiker och professor som specialiserats sig på genushistoria. Scott har bland 

annat skrivit en artikel Gender: A Useful Category of Historical Analysis som diskuterar 

användandet av begreppet genus. Scott håller med Natalie Davis om att genushistoriker inte bör 

intressera sig enbart för det utsatta könets historia. På samma sätt som till exempel en 

klasshistoriker inte enbart kan forska om bönder. Målet är att undersöka hur variationen av 

 
14 McVay, Pamela, 2009, s.110. 

15 McVay, 2009, s.118. 

16 McVay, 2009, s.108. 

17 https://www-ne-se.bibproxy.kau.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kvinnoforskning. 

18 https://www-ne-se.bibproxy.kau.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/genusforskning. 
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genus har sett ut historiskt, hur könsrollerna såg ut, hur de fungerade och hur de förändrades.19 

I artikeln diskuteras att könsidentitet kan konstrueras genom språk. ’’ Language is the center of 

Lacanian theory: it is the key to the child's induction into the symbolic order. Through language, 

gendered identity is constructed.’’20 Scott beskriver också att skapandet av genus är komplext 

att hur könsidentiteter skapas är svårdefinierat. När historiker undersöker på vilka sätt genus 

legitimerar och konstruerar sociala relationer får de insikt i den ömsesidiga naturen mellan kön 

och samhälle där politik på ett sätt konstruerar kön och kön konstruerar politiken.21 

 

2.2 Svensk forskning 

I boken Kvinnohistoria: om kvinnors villkor från antiken till våra dagar skriver nio kvinnliga 

forskare, bland annat Yvonne Hirdman, Ulla Wikander och Christina Florin, om kvinnors 

situation i antiken ända fram till hur det är att vara kvinna i välfärdsstaten.22 Boken beskriver 

bland annat hur samhällets har legitimiserat kvinnors underordning men även förändrats och 

sakta gett kvinnor mer tillträde till det offentliga rummet, sakta gett kvinnor rättigheter, 

myndighet och medborgarskap. Främst 1800-talets förändringar rörande kvinnor har varit utav 

vikt för denna uppsats. ’’…det nya som skedde under 1800-talet var att kvinnor organiserade 

sig i förbund och rörelser för att utvidga rörelsefriheten för kvinnor: det gällde frågor om 

utbildning, om ändrade rättigheter i äktenskapet och också om rätten att vara medborgare med 

rösträtt och valbarhet.’’23 

Hirdman skriver i Genussystemet: reflexioner kring kvinnors sociala underordning om hur hon 

definierar genus, genussystem samt genuskontrakt. Inom genuskontraktet råder normer, sociala 

regler, som upplevs naturliga av båda parterna, dvs av både män och kvinnor. Detta osynliga 

kontrakt styr föreställningar om manligt och kvinnligt. 24 

Ulla Wikander skriver i sin historiska essä Delat arbete, delad makt: om kvinnors underordning 

i och genom arbetet om förändringen av underordningens former. ’’Vad arbetet försöker 

tydliggöra är den samhälleliga process som lett fram till att kvinnor ännu i dagens demokratiska 

samhälle som grupp är svagare, har mindre makt och inflytande, än män som grupp.’’25 Essän 

 
19 Scott, Joan W, 1986, s.1054. 

20 Scott, 1986, s.1063.  

21 Scott, 1986, s.1070. 

22 Hirdman, (red.), 1992.  

23 Hirdman, (red.),1992, S.164. 

24 Hirdman, 1988, s.54. 

25 Wikander, 1997, s.8.  
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handlar främst om kvinnor plats eller icke plats på arbetsmarknaden genom historien, den 

behandlar arbetsdelningen mellan kvinnor och män. Wikander behandlar även synen på 

kvinnan och 1800- och 1900-talets utveckling rörande kvinnors rättigheter. Wikander tar bland 

annat upp hur giftermål kunde förändra en kvinnas situation, en kvinna kunde både förlora sin 

myndighet och sitt arbete som direkt följd utav giftermålet.26 

Kerstin Hägg behandlar i sin akademiska avhandling Kvinnor och män i Kiruna- Om kön och 

vardag i förändring i ett modernt gruvsamhälle 1900–1990, kvinnor och mäns relationer i ett 

samhälle präglat av förändring. Avhandlingen sträcker sig över en lång tidsperiod, nästan 100år, 

och stora delar av avhandlingen handlar om andra tider än den period som är intressant för min 

uppsats. Hägg för dock intressanta resonemang kring åtskillnad mellan könen. Hägg menar 

bland att 1900 till 1950 karaktäriseras av tydliga gränsdragningar mellan kvinnligt och manligt 

och denna åtskillnad speglas i både arbetsdelning och i samhällets normer.27 

En användbar C-uppsats har varit Maria Johanssons uppsats Föreningen Morgonrodnaden – En 

studie av Kirunas första kvinnliga förening. Johansson skriver om kvinnors situation i ett litet 

gruvsamhälle i början av 1900-talet, kvinnornas arbete i föreningen, ställningstagande och 

arbete för att påverka sin situation i samhället.28 Johnssons uppsats har fungerat som inspiration 

till mitt eget arbete och främst frågeställningen har inspirerats och utvecklats ifrån Johnssons. 

Johanssons uppsats kommer även användas i diskussionsdelen av den här uppsatsen för att 

jämföra denna studie med en annan nationell studie. 

 

2.3 Lokal forskning 

I Karlskoga: en bruksbygd blir industriort : hundra års utveckling beskriver Algot Holmström 

hur det nuvarande samhället har vuxit fram. Holmström är en lokal historiker som beskriver 

främst utvecklingen under de cirka hundra åren under vilka den lilla kyrkbyn utvecklades till 

en modern stad.29 Det är främst Holmströms skildring utav Karlskoga Fruntimmersförening 

som varit utav vikt för detta arbete. Karlskoga: en bruksbygd blir industriort : hundra års 

utveckling beskriver endast fruntimmersföreningen översiktligt men bidrar med viktiga 

pusselbitar för att placera in föreningen i sin lokal historiska kontext. 

 
26 Wikander, 1997, s.37. 

27 Hägg, Kerstin, 1993, s.199. 

28 Johannson, Maria, 2004, s.30. 

29 Holmström,1978.  
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I sin B-uppsats Den kvinnliga filantropin – En uppsats om Karlskogas Fruntimmersförening 

och dess verksamhet åren 1870–1907 har Kate Avdic undersökt Karlskoga 

fruntimmersförenings verksamhet under dess aktiva år. Avdics uppsats redogör för 

verksamhetens arbetsuppgifter och finansiering och föreningens medlemssammasättning.30 

Avdics uppsats har även den fungerat som inspiration för denna uppsats, den har även bidragit 

med viktig bakgrundshistoria till Karlskoga fruntimmersförening. 

3. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenteras arbetets teoretiska utgångspunkter och några utav de begrepp som är 

relevanta och viktiga att förklara och förtydliga. 

 

3.1 Teori 

De teoretiska utgångspunkterna för denna uppsats är baserade på Yvonne Hirdmans teorier om 

genussystem och genuskontrakt. Den första teorin Genussystem är ett verktyg som är tänkt att 

problematisera de systematiska dragen inom begreppet genus. Enligt Hirdman ska genussystem 

förstås som en struktur, en beteckning på ett komplicerat nätverk av processer, föreställningar 

och förväntningar, som fungerar som en slags ordningsstruktur av kön. Enligt Hirdman följer 

genussystemet två logiker: 

1) Dikotomin: Det innebär isärhållande, av exempelvis manligt och kvinnligt och synsättet att 

dessa inte bör blandas. 

2) Hierarkin: Mannen som norm. ’’Det är män som är människor, därmed utgör de normen för 

det normala och det allmängiltiga.’’31 

 

Den andra teoretiska utgångspunkten är Hirdmans teori om Genuskontrakt, det är ett osynligt 

socialt kontrakt mellan män och kvinnor som innebär konkreta föreställningar på olika nivåer 

om manligt och kvinnligt. Begreppet ska dock inte ses som ett köpslående mellan två 

jämnstarka affärspartners. Genuskontraktet innebär ofta en ojämn uppgörelse där den parten 

med mest makt upprättar kontraktet. Ett kontrakt som sedan upprätthålls och reproduceras av 

båda parter.32 

 
30 Avdic, Kate, 1997. 

31 Hirdman, 1988, s.51. 

32 Hirdman, 1988, s.54. 
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Tabell 1. Genuskontraktets föreställningar på olika nivåer och vad de innebär 

I arbetet Vilka redskap/ arbetsuppgifter som hör till 

vem 

I kärleken Vem som ska förföra vem 

I språket Hur de ska prata, vilka ord de får använda 

I gestalten Den yttre formen, vilka kläder som är tillåtna 

etc. 

Kommentar. Visualisering skapad baserad på Yvonne Hirdmans exempel kring de konkreta föreställningarna i ett 

samhällskontrakt, från Genussystemet 1988. 

 

Följande beskriver Hirdman hur barn föds in i dessa kulturellt samlade tankemönster och hävdar 

därför att varken män eller kvinnor föds till det, båda skapas.33 Nedan visas tre 

reproduktionsprocesser som förklarar hur dessa genuskontrakt reproduceras, överförs från 

individ till individ och över tid:  

Tabell 2. De tre reproduktionsnivåerna och hur genuskontraktet reproduceras på dessa nivåer 

Reproduktionsnivå:  Genuskontrakt: 

1) Kulturell överlagring De föreställningar om manligt och kvinnligt 

och hur relationen mellan dessa bör vara. 

2) Social integration Institutioner, artefakter och arbetsdelning 

mellan könen. 

3) Socialisering34 Direkt inlärning, den sociala processen på 

individnivå. 

Kommentar. Visualisering skapad baserad på Yvonne Hirdmans applicering av genuskontrakt på tre 

reproduktionsnivåer, från Genussystemet 1988.  

 

 

3.2 Begrepp 

 

Genusarbetsdelning 

Med arbetsdelning innebär en uppdelning av arbete och i denna uppsats används begreppet i 

relation till kön därför kommer begreppet genusarbetsdelning användas. Det vill säga en 

 
33 Hirdman, 1988, s.52. 

34 Hirdman, 1988, s.53. 
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genusarbetsdelning är en arbetsdelning efter kön som innebär särhållning och segregering 

mellan könen på arbetsmarknaden. 35 

Genus 

Gender är ett begrepp som man enligt Hirdman använder för att skilja kultur från biologi. Den 

svenska översättningen för engelskans ord gender brukar bli genus. Genus är det vill säga ett 

begrepp för en social konstruktion av könet och inte det biologiska könet i sig.36 Det socialt 

konstruerade könet eller det kulturellt skapade könet kan innebära olika social status. En social 

status är inte biologiskt ärftlig och hör inte således ihop med det biologiska könet utan genus 

skapas utav människor. Genus är en mänsklig uppfinning som förändras över tid. 

 

3.3 Metod och material 

Undersökningen är en fallstudie av fruntimmersföreningen i Karlskoga och metoden som 

används är främst kvalitativ, då fruntimmersföreningen handskrivna källdokument läses och 

tolkas. Men i undersökningen används även en kvantitativ metod för att påvisa vilka 

diskussionsämnen som förekommer flest gånger. För att matematiskt bearbeta protokollen har 

dessa lästs, tolkats och sedan sorterats och räknats. Protokollen består av text uppdelade i 

paragrafer, jag har då läst igenom dessa och gjort en tolkning av vad som tas upp under 

paragrafen och sedan sorterades paragraferna in under olika ämneskategorier något som sedan 

kunde räknas och omvandlas till tabeller. Den teoretiska utgångspunkten har förenklats och 

förtydligats för att kunna appliceras på arbetets resultat för att diskuteras i uppsatsens 

diskussions och slutsatskapitel. Tabell 1 och tabell 2 är helt baserade på Yvonne Hirdmans teori 

om genuskontrakt och hur genuskontraktet reproduceras. Det enda som gjorts är omvandling 

från löpande text till visuella tabeller. Teorierna appliceras sedan på resultatet genom att med 

hjälp av indelningarna och tabellerna aktivt leta efter likheter och eventuella skillnader i 

resultatet. I diskussionskapitlet förkommer även komparativ metod då resultatet jämförs med 

tidigare forskning. 

Undersökningsdelens material består utav arkivmaterial ifrån Karlskoga kommun- och 

folkrörelsearkiv. Arkivet hade god tillgång till material från Karlskoga Fruntimmersförening 

och med frågeställningen som riktlinje valdes dokument rörande ekonomi bort. Fokus lades på 

protokoll, handlingar, upprop till allmänheten och andra handskrivna dokument rörande 

 
35 https://www-ne-se.bibproxy.kau.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/genussystem 

36 Hirdman, 1988, s.50. 
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föreningens verksamhet. Övning i handskriftläsning har varit en utav uppsatsen utmaningar. 

Protokollen renskrevs digitalt för att underlätta för läsning och förståelse av dokumenten. 

Språket i protokollet är formellt ibland högtidligt det är även skrivet i en äldre form av svenska. 

Äldre ord och formuleringar bevaras i citeringen av protokollen i arbetet av både stilistiska som 

praktiska skäl. För att göra arbetet överskådligt och tydligt har flertalet tabeller skapats och 

använts i arbetet. Dessa tabeller är baserade på handskriven text, de är förenklade och 

kategoriserade efter innehåll.    

 

3.4 Avgränsningar och källkritik 

Karlskoga har historiskt sett haft ett rikt föreningsliv och det fanns flera kvinnoföreningar att 

välja mellan på det lokala planet. Uppsatsen avgränsades efter tema (kvinnor och genus), 

geografiskt (Karlskoga) och tidsmässigt (1800-tal). Att skriva om kvinnor och genus ur ett 

historiskt perspektiv ligger rätt i tiden och är något som både är nödvändigt och intressant enligt 

många. Att skriva om en lokal kvinnoförening, i Karlskoga, gör uppsatsskrivandet och 

undersökningen mer hanterlig då källmaterialet är mer begränsat och är även mer geografiskt 

lättillgängligt då jag själv är en Karlskogabo. Den tidsmässiga avgränsningen beror på att slutet 

av 1800-talet var en historiskt intressant period, internationellt, nationellt och lokalt med den 

industriella utvecklingen samt den samhälleliga utvecklingen. Genom dessa avgränsningar blev 

därför Karlskoga fruntimmersförening föremål för denna undersökning. Det bör dock nämnas 

att det fanns flera kvinnoföreningar och kvinnoklubbar i Karlskoga men de uppkom främst en 

bit in på 1900-talet. Karlskoga fruntimmersförening är också den som omnämnts mest i 

Karlskogas lokalhistoria samt innehar mest bevarat arkivmaterial.  

I uppsatsarbetet är det viktigt att tänka källkritiskt och synliggöra de problem som påverkar 

resultatet. Uppsatsen undersöker en lokal fruntimmersförening i slutet av 1800-talet och det är 

värt att nämna att det finns svårigheter i att exempelvis undersöka föreningens 

ställningstagande. Protokollen förs av en sekreterare, en individ som troligtvis inte nedtecknar 

allt som diskuteras. Antalet medlemmar är större än de som vanligtvis nämns i protokollen, 

störst fokus får de medlemmar som tillhör direktionen, dvs de medlemmar som styr föreningen. 

Man kan då tänka sig att alla kvinnor inom föreningen inte har lika mycket att säga till om. 

Olika åsikter kanske inte framförs, alla diskussioner kanske inte återspeglas i protokollen och 

då kan det se ut som att föreningen är enig och att vissa ämnen aldrig diskuterades i föreningen. 

Den mänskliga faktorn spelar också in då dokumenten är handskrivna och sekreteraren kan ha 
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gjort misstag. Något föreningen försökt förhindra genom att låta en eller två medlemmar justera 

protokollet i efterhand, vilket i sig kan vara problematiskt.  

På grund av språkliga svårigheter och svårigheter att läsa vissa handstilar riktas även en 

självkritik till uppsatsskrivaren. En kritik som även innefattar skapandet av tabeller. Tabellerna 

är ofta förenklade, tänkta att användas som verktyg för att underlätta och ge en överskådlig 

helhetsbild. Läsaren bör då ha i åtanke att dessa är kraftigt förenklade och generaliserade. I 

arbetet används tabeller som bland annat visualiserar de ämnen som diskuterades under 

sammanträdena. Dessa tabeller är baserade på skriven text och tolkade och kategoriserade trots 

att ämnena ibland överlappar varandra. Ämnen som ekonomi blir därför problematiskt då ämnet 

i sig innefattar och påverkar flera områden. Ibland nämns olika ämnen under samma paragraf i 

protokollen, då har en tolkning skett om vilket ämne som tar störst plats. Trots problematiken 

kring tabeller är de användbara redskap för att förenkla, förtydliga och bidra till en 

helhetsförståelse. 

 

4. Historisk bakgrund 

Under detta avsnitt ges en bild av de förändringar på internationell, nationell och lokal nivå som 

påverkade kvinnor i synnerhet. Den internationella utblicken fokuserar här på kvinnors 

situation i Europa och zoomar sedan in på kvinnors situation Sverige för att sedan beskriva 

bakgrundshistorien för Karlskoga fruntimmersförening. Funktionen för denna in zoomning är 

att ge kunskap om den historiska utvecklingen i världen och Sverige och på så sätt placera 

Karlskoga fruntimmersförening i sin historiska kontext.     

 

4.1 Kvinnors situation i Europa under 1800 & 1900-tal 

1900-talet var början av en period av politisk oro och ekonomisk expansion och under denna 

period utvecklades i Amerika och Europa tre nya ideologier som skulle influera politiska 

rörelser under 1900 och 2000-talet.37 Samtidigt vände den industriella revolutionen, under 

1800-talet, arbetsrelationer, familjeorganisation och världshandel upp och ned. 1800-talets nya 

biologiska vetenskap legitimerade rasism och sexism. Begreppet social darwinism innehåller 

en kombination av imperialism, rasism och sexism. Social Darwinismen menade att de som 

ansågs svagare var biologiskt underlägsna och de starkaste var de som skulle ha makten. På så 

 
37 McVay, 2009, s.105. 
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sätt förklarades skillnader i ekonomisk och politisk ställning som resultatet av en evolutionär 

process, och kvinnor underordnades män38 

Den tidiga industriella revolutionen sysselsatte många kvinnor. Den tidiga industriella 

textilproduktionen sysselsatte kvinnor i större antal än män. Textilproduktion anställde ofta 

flickor och unga kvinnor i tillfälliga, säsongsbetonade arbeten med de lägsta lönerna i 

branschen.39 En viktig aspekt av industrialiseringen var att det tvingade folk att omdefiniera de 

traditionella familjerollerna. Tidigare kunde den största produktion ske i hushållet nu förlades 

den i fabriker dvs arbetet förlades utanför hemmet. Kvinnor utgjorde huvuddelen av de brittiska 

industriarbetarna före mitten av 1800-talet, eftersom de flesta av dessa jobb ursprungligen var 

avsedda för kvinnor och barn.40   

Tre politiska ideologier som utvecklades under nittonhundratalet, Liberalism, socialism och 

nationalism, är alla ideologier som delade liknande köns ideologi. De delade en syn om att 

medelklasskvinnor var mer kyska, moraliska, intelligenta, asexuella och vackrare än 

arbetarklasskvinnor. Arbetsdelningen påverkades också utav dessa idéer. Tankar om att den 

dygdiga frun och modern stannade i hemmet och tog hand om barn, städade och lagade mat. 

Välgörenhetsarbete ansågs också vara något kvinnligt, medans män sågs som de hårt arbetande 

familjeförsörjarna och familjens ansikte utåt.41 En god make var en man som inte behövde låta 

sin fru arbeta för lön, och en god fru ägnade sig helhjärtat åt sina barns komfort och andliga 

välfärd.42 

Kvinnlig rösträtt ansågs för radikal utav de flesta liberaler men under 1900-talet stöttade många 

kvinnor liberalismens idéer eftersom de trodde att allmän utbildning var det bästa sättet att få 

män att acceptera att kvinnor skulle få vara andliga och kulturella lärare för små barn.43  

Socialister förde kampanj för att hålla kvinnor och barn ur farligt arbete. De ville begränsa 

kvinnors arbetstid och ibland för att skydda kvinnor från sexuella trakasserier. Socialisterna 

hade dock mycket litet intresse av att höja kvinnors löner och ville motarbeta möjligheterna för 

kvinnor att tävla med män inom lönearbete. Ibland stödde socialistiska rörelser kvinnlig rösträtt, 

i alla fall i officiella uttalanden men de ägnade sällan tid eller resurser till det. Socialisterna var 

 
38 McVay, 2009, s.108. 

39 McVay, 2009, s.109. 

40 McVay, 2009, s.110. 

41 McVay, 2009, s.118. 

42 McVay, 2009, s.119. 
43 McVay, 2009, s.119. 
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ofta mer intresserade av att bevara den manliga värdigheten och göra det möjligt för män att få 

en försörjarlön, lön stor nog att försörja en familj, något de ansåg skulle gynna kvinnor.44 

Nationalister, liksom liberaler och socialister, hade konservativa idéer om kvinnor. De värderar 

traditionellt moderskap och traditionella religiösa värderingar. Kvinnor ses som nationens 

mödrar, de ansåg att "handen som vaggar vaggan är handen som styr världen." De stödde 

utbildning i syfte att kvinnor skulle lära sig traditionella värderingar.45 

Under det nittonhundratalet började kvinnor att bilda politiska, sociala, utbildnings- och 

kulturorganisationer på egen hand för att förbättra sin ställning i samhället. Ny teknik och 

tillgång till utbildning underlättade för kvinnor att skapa regionala, nationella och till och med 

internationella kontakter. När kvinnor började organisera sig fick de allt mer inflytande i 

kommunala, nationella och internationella frågor.46 

Medelklassens kvinnor ökade i antal och allt fler utbildade kvinnor hade mer relativ fritid för 

att arbeta med förändring av samhället. Ökade möjligheter till utbildning innebar att fler kvinnor 

hade de intellektuella verktygen för att reflektera över sin egen och världens tillstånd. Kvinnors 

inträde i fabriksarbetet gav många ett nytt medvetande om deras roll som medlemmar i 

arbetarklassen och motiverade dem att gå med och starta arbetarrörelser. Kvinnors erfarenheter 

under kolonisering lärde dem att se sig själva som medborgare. Kvinnor gick med i rörelser 

som drevs av män och startade sina egna rörelser.47 

 

4.2 Kvinnors situation i 1800-talets Sverige 

Hirdman skriver i boken Kvinnohistoria att äktenskapet under 1800-talet kunde ses som en 

institution där kvinnors sexuella underordning reproducerades. Kvinnans plats var i hemmet 

och mannen var den ekonomiska tryggheten och familjens företrädare i samhället.48 Under 

1800-talet utmanades dock synen på äktenskapet och kvinnors myndighet. Det går an skriven 

av Carl Jonas Almqvist 1838 är en fiktiv roman och ett belägg för den debatt kring äktenskap 

som fördes då. Romanen handlar bland annat om en kvinna som inte vill gifta sig, då ett 

 
44 McVay, 2009, s.121. 

45 McVay, 2009, s.123. 

46 McVay, 2009, s.108. 

47 McVay, 2009, s.123. 
48 Hirdman (red), 1992, s.21. 
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giftermål skulle omyndigförklara henne och hon skulle inte längre ha laglig rätt att kunna 

jobba.49  

De ogifta kvinnorna i de borgerliga skikten ökade i antal då de kunde ansöka om myndighet, 

något de förlorade om de gifte sig. 1863 blev ogifta kvinnor automatiskt myndiga efter 25 års 

ålder. 1884 blev myndighetsåldern 21år för ogifta kvinnor, samma som för män. Det dröjde 

enda till 1921 innan målsmanskapet upphävdes och lika rättigheter inom äktenskapet 

uppnåddes.50 1874 fick gifta kvinnor rätt att bestämma över sin arbetsinkomst.51 Under 1800-

talet sker en förändring och kvinnor började organisera sig i föreningar, förbund och olika typer 

av rörelser för att öka rörelsefriheten för kvinnor. Det gällde främst frågor om utbildning, 

rösträtt och rättigheter inom äktenskapet.52 

Det bör nämnas att denna typ av genusproduktion ansågs vetenskapligt förankrad tillägger 

Hirdman. Biologisk forskning fastslog att kvinnor var annorlunda, ansåg att kvinnor inte kunde 

ägna sig åt makt, politisk kunskap och vetenskap då det krävde hjärna, mod och intelligens. 

Kvinnans plats var i hemmet och det ansågs inte orättvist utan biologiskt och naturligt.53  

 

4.3 Karlskoga Fruntimmersförening 

Karlskoga fruntimmersförening finansierades av stadens hundskatt. Vid kommunalstämman 

den 24 oktober 1898 föreslogs att hela hundskatten skulle tillfalla föreningen.54 

Fruntimmersföreningen var en frivillig organisation som började sin verksamhet 1870 med att 

samla in medel för att befrämja barnomsorgen och kunna starta undervisning för unga flickor. 

Enligt Holmström var föreningen originell i sin verksamhet och inspirerades troligtvis inte utav 

någon annan förening på närliggande ort. Möjligt är att föreningens arbete är inspirerades utav 

det arbete som Mor i Vall bedrev.55  

En av fruntimmersföreningens nyckelpersoner var Prostinnan Ottiliana Hammargren. Hon satt 

i ledningen för föreningen och besatt en socialt hög status. Enligt Holmström kan hennes sociala 

status, via hennes make prosten Tullius Hammargren, bidragit till hennes mod att påverka 

 
49 Hirdman (red), 1992, s.106. 

50 Hirdman (red), 1992, s.111. 

51 Hirdman (red), 1992, s.110. 

52 Hirdman (red), 1992, s.164. 

53 Hirdman (red), 1992, s.165. 
54 Holmström, 1978, s.52. 

55 Holmström, 1978, s.80. 
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kommunalmännen. Föreningen var först med att lyckas få kommunalt föreningsbidrag och 

lyckades både starta en flickskola och senare ett barnhem.56  

Med den kommunala hjälpen började föreningen planera för en flickskola av internatkaraktär. 

Skolan skulle undervisa flickorna i hushållsgöromål, slöjd och sådana kunskaper som gör dem 

till kunniga mödrar eller tjänarinnor. Flickorna skulle gå i skolan till dess att de konfirmerats 

vid femton års ålder.57 Flickskolan startade den 1 januari 1877 med 16 intagna barn. Skolan var 

i första hand en hushållsskola men undervisade även i ämnen som skrivning, läsning, räkning, 

geografi och kristendomskunskap.58 Det kan tilläggas, att föreningen fortsatte att intressera sig 

för flickorna även sedan de lämnat skolan. I en bevarad elevförteckning finns det sålunda 

antecknat hos vilka flickorna fått anställning och när någon senare gifte sig noterades gärna, 

om det var med en bra karl.59 

Fruntimmersföreningens internathem för unga flickor bedrevs i fastigheten Sigridsberg och 

1905 kom det förslag om ändrad organisation. Upptagningen hade tidigare omfattat flickor från 

9 års ålder, men nu kom den att gälla även mindre barn av båda könen upp till 7års ålder. 

Därefter skulle gossarna utackorderas i goda hem. I och med omorganisationen fick 

institutionen mer karaktär av ett barnhem. 60 

På hösten 1907 hade man byggt ett nytt barnhem, ett hus med tre större rum på nedre botten 

samt tre rum och vind på den övre. Barnhemmet beräknades ge plats åt cirka 20 barn. I samband 

med färdigställandet av barnhemmet togs även den fortsatta driften upp. 

Fruntimmersföreningen erbjuder sig att lämna över barnhemmet till kommunen på villkor att 

kommunen även tar över resterande skulder. Kommunen accepterar erbjudandet och bestämmer 

att en ny styrelse ska tillsättas. Styrelsen skulle tillsättas av fattigvårdsstyrelsens ordförande och 

fyra andra ledamöter, två utav dessa skulle, enligt fruntimmersföreningen, vara kvinnor.61 

’’Beslutet har sitt historiska intresse. För första gången valdes i Karlskoga kvinnor till en 

kommunal nämnd.’’ De kvinnliga ledamöterna blev fru Anna Olsson och fru Elsa Wohlfahrt 

som erhållit sina mandat genom sin tidigare verksamhet vid fruntimmersföreningen, som nu 

upplöstes.62 

 
56 Holmström, 1978, s.80. 

57 Holmström, 1978, s.81. 

58 Holmström, 1978, s.81. 

59 Holmström, 1978, s.82. 

60 Holmström, 1978, s.184. 

61 Holmström, 1978, s.185. 

62 Holmström,1978, s.185. 
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Undersökning 
 

Vilka frågor diskuterades i föreningen och vilka ställningstaganden 

framfördes? 

För att besvara frågeställningen har material från Karlskoga fruntimmersförening undersökts 

via Karlskoga kommun- och folkrörelsearkiv. Protokoll från sammanträden har varit den 

främsta källan till vilka ämnen och ställningstagande som tagits i föreningen. Som nämndes 

tidigare i arbetet bör man ha i åtanke att protokollen eventuellt inte speglar alla diskussioner, 

frågor och ställningstagande fullt ut då protokollen nedtecknas kortfattat och styrs utav 

föreningens direktion. Men då inget annat tillvägagångsätt bättre speglar sammanträdena och 

de frågor samt ställningstagande föreningen framförde, så kommer protokollen användas som 

primärkälla för resultatet.  

För att visualisera den mängd sammanträden Karlskoga Fruntimmersförening genomförde 

utarbetades två tabeller, se bilaga 1, för att överblicka alla de protokoll som förts mellan en 

given tidsperiod och hur många paragrafer som togs upp under mötet. Föreningens protokoll är 

indelade i två tidsintervaller, 1886–1892 och 1892–1907, i enlighet med de protokollsböcker 

som studerats. Sammanträdena nedtecknades för hand och dokumenterades i paragrafer. 

Innehållet i dessa paragrafer har i detta arbete fått synliggöra de frågor som behandlades under 

sammanträdena. Under arbetets gång genomlästes materialet och paragraferna kategoriserades 

utefter diskussionsämne och visualiserades i tabeller.  

Tabell 3. Vilka ämnen som togs upp under paragraferna i mötesprotokollen mellan åren 1886–

1892 

Ämnen: Antal § 

Sammanträdet kungjorts 3§ 

Val av direktion/medlemmar/ordförande/sekreterare/kassör etc.  9§ 

Föreningens ekonomi (årsavgift, årsredogörelse, bidrag, lån, försäljning)  8§ 

Barnhemmet (organisation, ekonomi, styrning) 6§ 

Flickskolan (organisation, ekonomi, styrning) 5§ 

Stadgor 1§ 

Föreningens tack 2§ 

Förslag 1§ 

Upprop till allmänheten 1§ 
Kommentar. Baserad på Karlskoga Fruntimmersförenings Protokoll 1886–1892.  
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Tabell 3 visualiserar fördelningen mellan de ämnen som togs upp under sammanträden under 

tidsperioden 1886 till 1892. Genom denna visualisering och förenkling av de diskussionsämnen 

som fördes vid föreningen kan ett fokus på föreningens ekonomi, medlemmar och arbetet med 

barnhemmet och flickskolan urskiljas.  

Ekonomi 

Då föreningen var en frivillig organisation var den beroende av finansiering i form utav bidrag 

och andra former utav inkomster. I årsberättelsen från år 1887 framkommer att det nämnda 

årets inkomst främst kom från fattigvårdsstyrelsen och dess bidrag för de 15 intagna barnen i 

flickskolan. Fattigvårdsstyrelsen bidrog med 50 kronor per barn och år.Hundskatten var också 

en betydande inkomst för föreningen. Hundskatten, det vill säga en skatt som betalats av 

hundägare till Karlskoga kommun, var ett bidrag från kommunen till fruntimmersföreningens 

fattigvårdsarbete i form utav flickskolan.63 

Föreningen ägnade sig även utav försäljning utav handarbeten från flickskolan men 

försäljningen resulterade sällan i någon betydande summa.64 För att inbringa mer pengar till 

föreningen, i förmån för flickskolan, anordnades ibland lotterier där vinsterna insamlades av 

föreningsmedlemmarna och bestod ibland utav flickornas förfärdigade handarbeten. I ett 

protokoll den 17 februari 1890 framkommer det att föreningens direktion beslutat att med en 

ödmjuk anhållan, till konungens befallningshavare, att få arrangera ett lotteri till förmån för 

barnhemmet.65 

Medlemmarna och styrningen 

Protokollen förda över fruntimmersföreningens sammanträden redogör till stor del för 

föreningens medlemmar. Fokus ligger på ordförande, vice ordförande, styrelsemedlemmar, 

sekreteraren och kassaförvaltaren. En röd tråd genom samtliga protokoll är de val som utförs 

och presenteras. Stor vikt läggs på styrningen av föreningen och det visualiseras i tabell 1 som 

belyser att val av olika föreningspositioner ofta nämns i protokollen. De valda medlemmarna 

presenteras med titel, civilstånd, namn och bostadsort eller område.66 I föreningen förekommer 

både gifta och ogifta kvinnor men de höga positionerna i föreningen besitter de gifta kvinnorna. 

 
63 Karlskoga Fruntimmersförenings årsberättelse från år 1887, ingick i Karlskoga Fruntimmersförenings Protokoll 

1886–1892. 

64 Karlskoga Fruntimmersförenings årsberättelse från år 1887, ingick i Karlskoga Fruntimmersförenings Protokoll 

1886–1892. 

65 Karlskoga Fruntimmersförening Protokoll 17 februari 1890. 

66 Karlskoga Fruntimmersförening Protokoll 1886–1892. 
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Det förekommer också män i föreningen oftast i form av kassaförvaltare bland annat till följd 

utav de gifta kvinnornas omyndighet. 

Föreningens direktion bestod nästan uteslutande av gifta kvinnor med socialt hög status. I 

Protokollet 17 februari 1890 framförs till exempel föreningens tacksamhet till Herr Brukspatron 

C. J. Yngström, förmedlas via Fru L. Yngström, för den generösa gåvan av virkesmaterial till 

barnhemmets reparation.67 Att herr Yngström var brukspatron innebar att han var ägare till ett 

järnbruk, rättare sagt ägare till järnbruket i Valåsen.68 Ett annat exempel på 

direktionsmedlemmarnas höga status är Fru prostinnan Ottiliana Hammargren gift med prosten 

Tullius Hammargren som verkade i stiftets största församling och som genom engagemang för 

socknens fattigvård blivit omtyckt. 

Flickskolan och Barnhemmet 

Inledningsvis bör det förklaras att flickskolan startade 1877 med 16 intagna flickor, flickskolan 

drevs under internatliknande former. Flickskolan drevs som en hushållsskola där barnen bodde 

och lärde sig att bli goda husmödrar alternativt tjänare, exempelvis pigor. Senare kom 

flickskolans organisation att bli mer och mer lik ett barnhem, då även mindre barn av båda 

könen intogs. Flickskolan utvecklades således från en hushållsskola i internatform till att delas 

i två delar, ett barnhem som inkluderade även pojkar upp till 7års ålder och en flickskola.69  

Det borgliga skiktet i Karlskoga besatt en sträng syn på samhällets fattiga då de sågs som lata 

och omoraliska. Fattigvårdsstyrelsen beslöt 1893 att man inte skulle lämna något som helst 

underhåll till kvinnor med oäkta barn. Om kvinnorna eller barnen skulle behöva understöd 

kunde de intagas i fattiggården och barnen utackorderas.70 Ordförande och styrelsemedlemmar 

för fruntimmersföreningen besatt därför en maktposition då beslut om intagande i flickskolan 

och barnhemmet tillföll dessa. I protokollet för sammanträdet den 9 oktober 1889 presenteras 

10 stadgor för föreningen, något som inte funnits tidigare. I stadgan framförs att ’’ Styrelsen 

förbehåller sig föräldramyndighet öfver barnen, så länge de är i hemmet intagna. Barnens 

anhöriga måste för den skull afhålla sig från alla försök att på något sätt ingripa i barnens 

uppfostran eller att utöfva något målsmanskap öfver dem.’’71 Vidare betonas vikten av barnens 

 
67 Karlskoga Fruntimmersförening Protokoll 17 februari 1890. 

68 Holmström, 1978, s.48. 

69 Karlskoga Fruntimmersförening Protokoll: 1893–1907. 

70 Holmström, 1978, s.79. 

71 Karlskoga Fruntimmersförening Protokoll 9 oktober 1889 stadga §5. 
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lydnad och att barnen inte får lämna hemmet utan tillåtelse eller missbruka sin förmån att vid 

enstaka tillfällen besöka sina anhöriga.72 

Om man bortser från de organisatoriska frågor som diskuteras i föreningen, så som hur 

föreningen ska styras och hur ekonomin ska förbättras, så är det flickskolan och barnhemmet 

som innehar störst fokus. De ekonomiska frågorna som diskuteras inom föreningen handlar till 

stor del om hur man kan stärka ekonomin till förmån för flickskolan och barnhemmet. 

Barnhemmets verksamhet benämns som ’’välsignelsebringande’’ vilket talar för det religiösa 

meningsskapandet verksamheten hade för föreningen.73  

 

Tabell 4. Vilka ämnen som togs upp under paragraferna i mötesprotokollen mellan åren 1893-

1907 

Ämnen: Antal § 

Sammanträdet kungjorts/ närvarande medlemmar 16§ 

Val av direktion/medlemmar/ordförande/sekreterare/kassör etc.  46§ 

Föreningens ekonomi (årsavgift, årsredogörelse, bidrag, lån)  38§ 

Barnhemmet (organisation, ekonomi, styrning) 30§ 

Flickskolan (organisation, ekonomi, styrning) 1§ 

Stadgor 4§ 

Föreningens tack 4§ 

Förslag 6§ 
Kommentar. Baserad på Karlskoga Fruntimmersförenings Protokoll 1893–1907.  

 

Vidare undersöks perioden 1893–1907 genom en visualisering utav fördelningen mellan 

diskussionsämnena i föreningen, se tabell 4. Enligt tabellen är diskussioner kring val av 

positioner inom föreningen, ekonomi, och barnhemmet dominerande.  

Tidigt anas ett mönster i protokollen och det gäller även för perioden 1886–1892. Val av 

styrelse, ordförande och vice ordförande, sekreterare och kassör genomsyrar i stort sett alla 

protokoll. Likaså upptagandet av årsavgifter från medlemmar, årsredovisning av föreningens 

och barnhemmets räkenskaper.  

Den 13 Maj 1905 uppkommer en ny stadga som under paragraf 4 presenterar vilka ärenden som 

bör förekomma under de ordinarie sammanträdena: 

 
72 Karlskoga Fruntimmersförening Protokoll 9 oktober 1889 stadga §8 och §9. 

73 Karlskoga Fruntimmersförening Protokoll 17 februari 1890. 
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§4 

Vid föreningens ordinarie sammanträde skola följande ärenden förekomma:  

1) Val af ordförande vid sammanträdet 

2) Redogörelse för årets räkenskaper och barnhemmets inkomst  

3) Årsavgifternas upptagande  

4) Val af styrelse 

5) De framställningar som styrelsen eller någon af medlemmarna önska underställer 

föreningens afgörande.  

6) Val af person att justera protokollet74 

 

Denna stadga bekräftar en sammanträdesordning som redan var etablerad i föreningen. 

Följaktligen kommer undersökningen fördjupa sig i de övriga frågorna, som inte rör val, 

redovisning av räkenskaper eller övriga organisatoriska frågor, som diskuterades i föreningen.  

Barnhemmet 

1889 beslutade fruntimmersföreningen att utreda om något intresse och sympati för 

barnhemmet fanns inom församlingen. Föreningen anordnade därför ett ’’upprop till 

allmänheten att ingå i fruntimmersföreningen och verka för barnhemmets bestånd’’. Detta 

upprop resulterade i 70 medlemmar vilket innebar att föreningen kunde fortsätta med sin 

verksamhet.75 Under samma sammanträde framfördes, som nämndes tidigare i arbetet, 

föreningens första stadgor. Under första paragrafen står det att föreningens huvudsakliga mål 

att ’’Nitälska för det af föreningen stiftade barnhemmet’’.76 

1890 köptes lägenheten Sigridsberg, som var beläget på västra Rävåsen i närheten av Sandmo 

skola, och i slutet av april samma år skulle barnhemmet flyttas dit. Lägenheten köptes in av 

doktor Wistrand, dåvarande sekreterare och kassaförvaltare inom fruntimmersföreningen.77 

’’ För oss är det en självklarhet att vrida på en kran i köket eller badrummet, när vi vill ha friskt 

vatten. Ännu vid sekelskiftet var vattenfrågan på många håll med koncentrerad bebyggelse ett 

problem.’’ Så skriver Holmström om vattenfrågan i Karlskoga.78 1896 fördes frågan om att 

upptaga en brunn på barnhemmets tomt och även uppföra en tvättstuga fram under 

 
74 Karlskoga Fruntimmersförenings Protokoll 1893–1907: 13 Maj 1905. 

75 Karlskoga Fruntimmersförenings Protokoll: 9 oktober 1889. 

76 Karlskoga Fruntimmersförenings Protokoll: 9 oktober 1889 1§ i föreningens stadga.  

77 Karlskoga Fruntimmersförenings Protokoll: 17 februari 1890. 

78 Holmström, 1978, s.108. 
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sammanträdet den 20 juni. 79 I september 1897 vid ett extra sammanträde tas det upp att flera 

försök att anskaffa vatten gjorts och föreningen beslutar att bygga ut barnhemmet med ett större 

rum för tvättstuga och ett mindre rum. Nybyggnationen skulle kosta 500kr.80 

Runt omkring barnhemmet fanns planteringar, uppförda och bekostade utav Fru Louise 

Yngström. Föreningen framförde vid sammanträdet 20 juni 1896 fram sin tacksamhet för 

hennes stora intresse för barnhemmet.81 1904 togs förslag om byggnation av en hönsgård upp 

och i styrelsen protokoll antecknades det att hönshuset skulle kosta 230kronor och byggandet 

åtogs av Herr Eriksson på Rävåsen. 13 maj 1905 lämnades en redogörelse för hönsskötseln vid 

hemmet.82 Barnhemmet ägde också kor. På direktionens styrelsemöte 23 februari 1905 togs 

beslut om införskaffandet av en ny ko då den gamla skulle avlivas på grund av sjukdom. Den 

10 augusti 1907 diskuteras inköpande av ny ko till följd av det ökade antalet barn vid 

barnhemmet och den höga mjölkkonsumtionen.83 

Verksamheten vid barnhemmet och flickskolan syftade till att bidra till stadens fattigvård. De 

skulle intaga barn, främst flickor, för att undervisa dem och fostra dem till arbetsamma och 

dugliga tjänare och i flickornas fall mödrar. Vid ett sammanträde i flickskolans lokal den 9 maj 

1894 framfördes ett beslut att endast de större flickorna skulle skickas från hemmet för att 

biträda arbeten som potatisupptagning och skördearbeten. Det ansågs inte längre ’’lämpligt och 

för flickskolans ändamål otjenligt’’ att sända även de yngre barnen.84 Barnen fick alltså studera 

och arbeta vid barnhemmet för att både lära sig bli arbetsamma och dugliga men också för att 

inbringa inkomst till föreningen och barnhemmet. Som nämndes tidigare såldes även 

handarbeten för barnhemmet räkning och fungerade som vinster i de lotteri som föreningen höll 

för att stärka sin ekonomi. 

I Karlskoga församlings barnhemsmatrikel för åren 1877 och framåt dokumenterades vart barn 

erhållit tjänst efter att de flyttat från barnhemmet. Vanligt var att barnen erhöll tjänst hos 

föreningens medlemmar. Föreningen följde även upp om flickorna senare gifte sig, om det var 

med en bra karl. Förutom anteckningar om tjänst, giftermål och utflytt från orten nedtecknades 

också om de fött oäkta barn, hamnat på fattiggården eller dött. Även flickornas egenskaper 

kommenterades ibland, beröm i form utav anteckningar såsom ’’snäll’’, ’’duglig’’ och 

 
79 Karlskoga Fruntimmersförenings Protokoll: 20 juni 1896. 
80 Karlskoga Fruntimmersförenings Protokoll: 18 september 1897. 

81 Karlskoga Fruntimmersförenings Protokoll: 20 juni 1896. 

82 Karlskoga Fruntimmersförenings Protokoll: 2 maj 1904 och 13 maj 1905. 

83 Karlskoga Fruntimmersförenings styrelses protokollsbok: 23 februari 1905 och 10 augusti 1907. 

84 Karlskoga Fruntimmersförenings Protokoll: 9 maj 1894. 
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’’arbetsam’’. I undantag: ’’ mindre begåfvad har svårt att lära… är ej fullt normal, nu på 

fattiggården.’’85 Att vara arbetsam och duktig var egenskaper som placerades högt.  

Moral och synen på arbetet 

Man anar en kärlek till flickskolan och barnhemmet genom de privata donationer 

direktionsmedlemmarna gav och hyllas för i protokollen. Det är donationer i form utav pengar, 

men även tjänster och fysiska gåvor. Som exempelvis Fru Yngström som planterat runt 

barnhemmet eller Herr Yngström som donerat virke till reparation av barnhemmet, båda 

exempel som nämnts tidigare i arbetet. Trots föreningens ständiga ekonomiska problem 

fortsätter föreningen driva frågor om hur de ska förbättra ekonomin till förmån för barnhemmet 

och flickskolans fortsatta verksamhet. Synen på föreningens arbete syns tydligt i 1889 års 

upprop till allmänheten att ingå i fruntimmersföreningen: 

[...]Med en vänlig anhållan, att hvar och en försöker få på sin lista tecknade alla de inom 

socknen som hysa intresse för barnhemmet och dess välsignelsebringande verksamhet. […] 

Att denna dock är välsignelserik och af outsäglig stor nytta för de små arma barnen, som dels 

ej ega något hem, dels uppenbarligen i hemmet uppfostras på ett dåligt och omoraliskt sätt, 

bör vara temligen klart för hvar och en. Om kunskap vill tagas om de barn som för närvarande 

vårdas i barnhemmet så skulle så sorgliga familjetaflor upprullas, att hvarje ömmande och 

rättänkande menniska, som sjelf haft den oskattbara lyckan att uppfostras i ett gott hem med 

blödande hjerta skulle gå derifrån och erkänna den stora tacksamhet, hvari vi alla stå till dem 

som från början nitälskat och ordnat med denna barmhertighetsanstalt. Det vore därför mer 

än sorgligt, om fruntimmersföreningen endast af svalnande intresse och likgiltighet skulle gå 

sin upplösning till mötes.86 

I uppropet synliggörs föreningens syn på sin verksamhet som ’’välsignelsebringande’’  och av 

nytta för ’’de små arma barnen’’. Förmedlar även vikten av att vårda och uppfostra de barn med 

dåliga och omoraliska hem.87 

I styrelseprotokollen finner man diskussioner om olika intagande av barn till barnhemmet. I 

protokollet för 23 februari 1905 diskuterar styrelsen en flickas intagande vid hemmet, då en 

plats blivit ledig till följd av att den andre flickans fader ej givit sitt medgivande. Flickan fick 

platsen och en notering om flickans förmodade olämpliga hem vid fattiggården då modern är 

ogift och har flera barn.88 Styrelsen besitter en maktposition i och med intagandet av barn då 

styrelsen avgör vilka barn som skall intagas, uteslutas och kvarhållas i barnhemmet. Intagande 

 
85 Karlskoga församlings barnhem åren 1877-. 

86 Upprop till allmänheten att ingå i fruntimmersföreningen och verka för barnhemmets bestånd. 

87 Upprop till allmänheten att ingå i fruntimmersföreningen och verka för barnhemmets bestånd. 

88 Karlskoga Fruntimmersförenings styrelses protokollsbok: 23 februari 1905. 
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i barnhemmet innebar för barnen möjligheter till utbildning, kontaktnät och arbete. I 

barnhemsmatriklarna antecknas var flickorna fått anställning efter att de flyttat från hemmet. 

Socialt innebär ett arbete hos en rik familj högre status än att leva på fattiggården. Flera av 

flickorna lyckades dessutom gifta sig med namngivna arbetare från Bofors som påpekades vara 

bra karlar.89 

I och med intagandet av barnen förbehöll sig styrelsen föräldramyndighet över barnen till dess 

att de konfirmerats och flyttat från barnhemmet. ’’ Styrelsen förbehåller sig föräldramyndighet 

öfver barnen så länge de äro i hemmet intagna. Barnens anhöriga måste för den skull hålla sig 

från alla försök att på något sätt ingripa i barnens uppfostran eller att utföra något målsmanskap 

öfver dem.’’90 

Intagandet kom också med krav på barnen, de skulle lyda utan att säga emot och följa de 

föreskrifter föreståndarinnan gav. De fick inte utan särskild tillåtelse besöka anhöriga eller 

lämna barnhemmet med undantag för tiden då de bör besöka skolan för annars kunde de förlora 

sin förmån.91 

Det hände att barn uteslöts ur barnhemmet för att de missbrukat sina förmåner. 27 augusti 1896 

avlägsnade sig en flicka, utan föreståndarinnans tillåtelse, från barnhemmet för att vistas hos 

sin mor i Gottebohl. Då detta inte var första gången hon utan lov eller under oriktiga uppgifter 

avlägsnat sig från barnhemmet fick flickan inte längre återvända till barnhemmet. Styrelsen 

underrättade modern och informerade om att flickan fick behålla de kläder hon fört med sig 

under besöket men att hon inte hade rätt att hämta någon av sina tillhörigheter från 

barnhemmet.92 

I Fruntimmersföreningens protokoll framgår att verksamheten i barnhemmet och flickskolan är 

föreningens huvudmål. Ekonomiska frågor bedrivs men till förmån för barnhemmet och 

flickskolan. Föreningens stadga fastslår att det viktigaste är att nitälska barnhemmet, 

föreningens välsignelsebringande barmhertighetsanstalt. Ekonomiska problem präglade 

föreningen arbete som stundtals fick kämpa för verksamhetens fortlevnad. Frågor och 

ställningstaganden kring barnens uppfostran togs upp undersammanträdena och blir synliga i 

föreningens stadgor och upprop till allmänheten att ingå i fruntimmersföreningen. Religion 

hade en viktig funktion i samhället, församlingen fungerade som ett socialt nätverk där synen 

 
89 Karlskoga församlings barnhem åren 1877-. 

90 Karlskoga Fruntimmersförenings Protokoll: 13 maj 1905, §5 i 1905 års stadga. 
91 Karlskoga Fruntimmersförenings Protokoll: 9 oktober 1889, stadga.  

92 Karlskoga Fruntimmersförenings Protokoll: 27 augusti 1896. 
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på moral etablerades och skolan en plats där synen förmedlades. Barnens familjer och 

hemförhållandens sågs som omoraliska och dåliga, varav föreningens främsta uppdrag att 

överta ett föräldraansvar och uppfostra barnen till arbetsamma och dugliga mödrar och tjänare.    

 

Hur förändrades föreningens diskussionsämnen och ställningstagande över 

tid? 
För att undersöka förändring i föreningens diskussionsämnen och ställningstagande över tid 

måste undersökningen redovisa för viktiga händelser, beslut som har påverkat föreningen. 

Därför presenteras här nedan en tidslinje över viktiga beslut och händelser för Karlskoga 

fruntimmersförening: 

Tabell 5. Tidslinje över viktiga händelser och beslut för Karlskoga fruntimmersförening 

1886–1902 1893–1907 

1886 Försäljning av flickskolans 

förfärdigade handarbeten 

1895 reparation av barnhemmet enligt 

föreskrifter av hälsovårdsnämnden. 

1896 planerar anlägga brunn på 

barnhemmets tomt samt bygga tvättstuga 

 1897 ändrar i stadgan, minsta ålder för 

intagande av barn till barnhemmet 6år till 

skillnad från 9år.  

1889 beslut om ny lokal, upprop till 

allmänheten att ingå i fruntimmersföreningen 

och föreningens första stadga. 

1898 förslag på bazar/lotteri och höjning av 

medlemmarnas årsavgift till förmån för 

barnhemmet.  

 1902 föreståndarinnans lön höjs 

1890 Lägenheten Sigridsberg köps, 

barnhemmet flyttar dit i slutet av april, lotteri 

anordnas till förmån för barnhemmet. 

1904 förslag om byggande av hönsgård 

 1905 ny stadga, sammanträdesordning, 

omorganisation av fruntimmersföreningen 

och utvidgning av barnhemmet. 

1892 Barnhemmet får en ny föreståndarinna, 

ekonomiska bekymmer i föreningen. 

1906 Ny byggnad planeras att byggas vid 

Barnhemmet 

 1907 Ny föreståndarinna, föreningen tar lån 

till byggnationen av nya barnhemmet, 

planerar en barnens dag, lägger ner 

föreningen och lämnar över barnhemmet och 

föreningens skulder till kommunen.  

Kommentar. Baserat på Karlskoga Fruntimmersförenings Protokoll mellan 1886–1892 och protokoll mellan 1893–

1907 
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De två tidsindelningarna beror på protokollsamlingarnas tidsintervaller, de är således inte jämnt 

delade men indelningarna är ändå hjälpsamma då val av nedslag skall göras. Förändring kan 

undersökas genom att jämföra händelse A med händelse B. Det är troligt att det sker 

förändringar inom föreningar då dessa påverkas av det omgivande samhället, som i sin tur är 

under ständig förändring. Uppsatsens avgränsning i tid är en period mellan 1886 och 1907, det 

vill säga 21år. Det vore konstigt om föreningen inte förändrats, omorganiserats eller på annat 

sätt utvecklats under denna tidsperiod. Speciellt med tanke på de internationella och nationella 

förändringar som skedde under denna tidsperiod, som beskrivs under bakgrund i 

inledningskapitlet.   

Genom att betrakta tabell 5. upplevs eventuellt den första tidsperioden som nästintill 

händelselös. Organisatoriskt inträffar sammanträden, direktionen ändrar sammansättning, nya 

ledamöter röstas fram till ordförande etc. Föreningen försöker förbättra ekonomin till förmån 

för flickskolan.93 1889 inleds en period av upprustning utav föreningen. Doktor Knut Wistrand 

som valts till kassaförvaltare och sekreterare strukturerar upp förhandlingarna vid 

fruntimmersföreningen. Protokollen blir prydligare uppförda, framtonas som mer högtidliga. 

Föreningen beslutar att köpa ny lokal för att omorganisera den internatlikande flickskolan till 

ett barnhem. Direktionens medlemmar vänder sig till församlingen, medlemmar av samhället 

som förhoppningsvis har intresse och ekonomiska medel att verka för barnhemmets fortsatta 

verksamhet. Uppropet resulterade i en ansenlig mängd nya medlemmar. Föreningen beslutade 

även om att anta den förslagna stadgan för föreningen.94 Med en mängd nya medlemmar, ny 

stadga, bidrag och nya ekonomiska möjligheter kunde lägenheten Sigridsberg köpas utav D. K. 

Wistrand. Barnhemmet beslutades flyttas dit i slutet av april samma år. 1889 och 1890 var två 

händelserika år för föreningen.  

1906 och 1907 liknar på många sätt 1889 och 1890, ny stadga som tillkommit 1905 och ett 

försöka till omorganisation som påbörjades samma år och var pågående under 1906. Planer på 

utvidgning och nybyggnation av barnhemmet framfördes. Försök till att stärka ekonomin görs, 

denna gång i form av en ’’barnens dag’’ till förmån för den tilltänka byggnationen av nya 

barnhemmet. Föreningen får med hjälp av två utav föreningens mer förmögna män, ett lånelöfte 

till att börja bygga det nya barnhemmet i anslutning till det nuvarande.95 

 
93 Karlskoga Fruntimmersförenings Protokoll: 1886–1892. 
94 Karlskoga Fruntimmersförenings Protokoll: 1889. 

95 Karlskoga Fruntimmersförenings Protokoll: 1906 och 1907. 
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Den stora skillnaden är att år 1907 utmynnar i ett nedläggande av föreningen till följd av 

svalnande intresse och stora ekonomiska svårigheter. Ett förslag framförs den 2 september att 

fruntimmersföreningen skulle överlåta sin fastighet Sigridsberg och övriga tillgångar till 

Karlskoga kommun mot att de övertog föreningens skulder och verksamheten vid barnhemmet 

skulle fortsätta.96 Till förmån för barnhemmets verksamhet skulle en kommunal styrelse 

tillsättas och från önskemål från fruntimmersföreningen skulle minst hälften av styrelsen bestå 

utav kvinnor. Kommunen godkände föreningens krav.97   

 

Vad gjorde kvinnorna i föreningen för att förbättra sin ställning i samhället? 
 

Arbetets tidigare frågeställningar har undersökt de frågor och ställningstaganden Karlskoga 

fruntimmersförening haft över tid och dessa frågeställningar banar väg för ytterligare en fråga: 

Vad gjorde kvinnorna i föreningen för att förbättra sin ställning i samhället?  

Den givna tidsperioden är internationellt, nationellt och lokalt präglad av förändring på olika 

nivåer i samhället, som nämns i arbetets bakgrund men som förtjänar att kort nämnas igen. 

1800-talet innebar förändrade villkor för kvinnor till följd av industrialiseringen då den 

omdefinierade och utmanade den traditionella synen på familjeroller. Kvinnors underordning 

legitimerades genom forskning, exempelvis genom social darwinismen som menade att kvinnor 

var biologiskt svagare och på så sätt underlägsna.98 Samtidigt ställdes det högre krav på kvinnor 

som goda mödrar, som andliga och kulturella lärare till små barn. Utbildning för kvinnor 

stöddes i det syfte att kvinnor skulle lära sig traditionella värderingar.99 Medelklassens kvinnor 

ökade i antal och allt fler fick möjligheten att utbilda sig. I och med utbildning fick kvinnor 

verktyg att reflektera över sin egen och världens situation.100 ’’Under 1800-talet sker en 

förändring och kvinnor började organisera sig i föreningar, förbund och olika typer av rörelser 

för att öka rörelsefriheten för kvinnor. Det gällde främst frågor om utbildning, rösträtt och 

rättigheter inom äktenskapet.’’101 

 
96 Karlskoga Fruntimmersförenings Protokoll: 1907. 

97 Karlskoga Fruntimmersförenings Protokoll: 1907. 
98 McVay, 2009, s.108. 

99 McVay, 2009, s.123. 

100 McVay, 2009, s.123. 

101 Hirdman (red), 1992, s.164. 
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På flera olika sätt skiljer sig Karlskoga fruntimmersförening sig från andra samtida föreningar 

men det tydligaste är föreningens målsättning. Enligt protokoll från sammanträdena diskuterade 

inte Karlskoga fruntimmersförening frågor om kvinnors lika rösträtt eller lika rättigheter inom 

äktenskapet. Om frågorna togs upp på sammanträdena, men sedan ej nedtecknades i protokollen 

är omöjligt att säga. Men det är föga troligt då deras ställningstagande bör framkommit på andra 

ställen, till exempel i uppropet till allmänheten att ingå i fruntimmersföreningen.102 

Föreningens fulla fokus låg på verksamheten i barnhemmet och flickskolan. Föreningen 

intresserade sig således för utbildning för flickor i syftet att utbilda dem till goda kvinnor, 

mödrar och tjänarinnor. Indirekt påverkade kvinnorna i föreningen samhället, de bidrog till 

stadens fattigvård och uppfostrade och utbildade barnen. Som nämndes tidigare i arbetet besatt 

fruntimmersföreningens styrelse en maktposition över de intagna barnen och även över 

föräldrarna då de övertagit uppfostringsansvaret för barnen i och med intagningen. 

Föreståndarinnan besatt även hon en maktposition över barnen. Barnen, som stadgan fastslog 

skulle lyda utan att invända, befann sig i en beroendeställning till dessa kvinnor. Styrelsen ägde 

föräldramyndighet över barnen då de var intagna i barnhemmet men agerade även ofta 

arbetsgivare åt flickorna efter att de flyttat från barnhemmet vilket också kan ses som en 

överordnad position.103 Flickskolan kan ses som en intuition som reproducerade samhällets 

normer. Genom föreningens och flickskolans koppling till kyrkan och församlingen 

förmedlades kristna värderingar till barnen.  

Inom föreningen innehade män positioner som exempelvis kassaförvaltare till följd utav 

kvinnors omyndighet. Något kvinnorna i föreningen verkade acceptera. De män som omnämns 

i protokollen tillhör stadens borgliga skikt och besatt ekonomisk, social och politisk makt. 

Dessa män nämns i samband med föreningens tacksamhet eller beundran. Flera av kvinnorna i 

föreningen bär efternamn som talar för att de tillhörde stadens toppskikt och att de var gifta 

eller bekanta med dessa män med social och politisk makt. Goda relationer med män med makt 

verkar tillsynes ha varit föreningens styrka, under de perioder av ekonomiska svårigheter, då 

de ansökt om bidrag till förmån för barnhemmet och flickskolan.104 

Föreningen vann inflytande på områden som ansågs kvinnliga så som vård, uppfostran och 

undervisning för barn. Samhällets syn var att en god make var en man som inte behövde låta 

 
102 Karlskoga Fruntimmersförenings Protokoll: 1886–1892 och 1893-1907. 
103 Karlskoga Fruntimmersförenings Protokoll: 1893–1907. 

104 Karlskoga Fruntimmersförenings Protokoll: 1893–1907. 
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sin fru arbeta. Samt en god fru ägnade sig helhjärtat åt sina barns komfort och andliga välfärd.105 

Genom att kvinnor i medelklassen ofta valde att inte arbeta för lön hade de mer tid att ägna sig 

åt välgörenhetsarbeten än män, det var också mer socialt accepterat då välgörenhetsarbeten 

ansågs mer lämpliga för kvinnor.  

Genom sitt inflytande på vård och omsorgsområdet, drivningen av barnhemmet och flickskolan, 

vann föreningen förtroende hos fattigvårdsstyrelsen och kommunalnämnden. När föreningen 

sedan presenterade sina krav för kommunens övertagande av barnhemmet och föreningens 

resterande skulder accepterade kommunen och gav kvinnorna platser i den nya 

kommunalstyrelsen. Som Holmström skrev har beslutet ett historiskt intresse då kvinnor för 

första gången valdes till en kommunal nämnd. 106    

Kvinnorna i Karlskoga fruntimmersförening gjorde inte dramatiskt, ingen revolution, inga 

demonstrationer på gator och torg. De kämpade inte för kvinnlig rösträtt eller lika rättigheter 

inom äktenskapet. De ägnade sig åt välgörenhetsarbete som mynnade ut i intuitioner så som 

barnhemmet och flickskolan. Föreningen stärkte sin sociala status genom sin 

’’välsignelsebringande’’ verksamhet, skapade ett kontaktnät, visade sin duglighet och erhöll 

därefter sina historiska platser i en kommunalnämnd.  

 

Slutsatser och diskussion 

Syftet med det här arbetet var att undersöka hur föreningen försökte hävda det egna könets 

intressen i en tid präglad av manlig dominans och förändringar. Sverige präglades under slutet 

av 1800-talet utav förändringar i form av ökade krav på demokratisering och jämställdhet 

mellan könen. Följande kommer arbetets undersökning diskuteras utefter Yvonne Hirdmans 

teorier, om genussystem och genuskontrakt, och kopplas till den tidigare forskningen. 

 

Vilka frågor diskuterades i föreningen och vilka ställningstaganden 

framfördes? 

I undersökningen framgår det att barnhemmet och flickskolan är föreningens huvudfokus. 

Ekonomiska frågor bedrivs men oftast i förmån för barnhemmet eller flickskolan. Föreningen 

 
105 McVay, 2009, s.119. 
106 Holmström,1978, s.185. 
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ser på sin verksamhet som välsignelsebringande och viktig. Föreningen tar ställning om 

betydelsen av deras arbete och betonar vikten av att uppfostra barnen till arbetsamma och 

duktiga individer med god moral. Flickskolan var i grunden en hushållsskola med undervisning 

tänkt att lära flickorna sy, laga mat, städa och andra färdigheter lämpliga för goda mödrar eller 

tjänare.  Kristendomsundervisningen var därför ett viktigt inslag för att förmedla kristen syn på 

moral och värderingar. Föreningen ansåg att barnens hemförhållanden var dåliga och 

omoraliska och försökte därför begränsa de anhörigas kontakt med barnen. Bestämmelser kring 

barnens besök hos anhöriga instiftades och föreningens styrelse och barnhemmets 

föreståndarinna förbehöll sig föräldramyndighet över barnen till dess att de lämnade 

barnhemmet. Flickor fick vanligtvis lämna barnhemmet vid cirka 15års ålder, efter att de 

konfirmerat sig, och fick sedan ofta jobb hos någon utav föreningens medlemmar. Föreningen 

fortsatte att intressera sig för barnen även efter att de lämnat barnhemmet och i 

barnhemsmatriklarna antecknas bland annat om de gift sig, fått barn eller flyttat från orten.   

 

Hur förändrades föreningens diskussionsämnen och ställningstaganden över 

tid? 

Under den period, 1886-1907, som undersökningen avser skedde ingen större förändring i 

diskussionsämnena inom föreningen. Samma frågor togs upp på sammanträdena. Hur man 

skulle stärka föreningens ekonomi, för att fortsätta driva barnhemmet och flickskolan, val av 

olika positioner inom föreningen samt organisatoriska frågor rörande barnhemmets och 

flickskolans verksamhet. Under hela tidsintervallen behöll föreningen sitt huvudmål, vård, 

utbildning och arbete till de i barnhemmet intagna barnen. Från början bedrevs flickskolan 

under internats liknande former men verksamheten utvecklades senare till en mer klassisk 

barnhemsinstitution med tillgång till en skola. Den förändring över tid som man kan urskilja är 

det svalnande intresset för fruntimmersföreningen och föreningens allt mer desperata försöka 

att hålla verksamheterna vid barnhemmet och flickskolan vid liv. Föreningens ekonomiska 

problem försöker lösas genom olika försök att be om bidrag, lån, anordnande av lotterier samt 

försäljning av flickskolans förfärdigade handarbeten.     
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Vad gjorde kvinnorna i föreningen för att förbättra sin ställning i samhället?  

Karlskoga fruntimmersförening är intressant då den inte liknar många andra kvinnoföreningar 

under den här tiden. Fruntimmersföreningen gjorde inget tydligt försök för att förbättra sin 

ställning i samhället. De drev inte frågor om kvinnliga rättigheter eller kvinnlig rösträtt. En 

möjlig förklaring är att kvinnorna i föreningen, som socialt redan hade hög status, var nöjda 

med sin ställning i samhället. Kvinnorna hade ekonomisk trygghet, sociala nätverk, goda 

relationer med fattigvårdsstyrelsen och kommunen, möjlighet att bedriva verksamheter inom 

områden som vård, omsorg och utbildning av barn.  

Kvinnorna hade en möjlighet att påverka samhället genom sin verksamhet på barnhemmet och 

flickskolan. De fungerade som reproducenter utav rådande normer och värderingar. Kvinnorna 

fick ökat inflytande på de områden i samhället som ansågs kvinnliga eller mer lämpliga för 

kvinnor. En framgångsfaktor kanske var den att de inte konkurrerade med män på, enligt 

samhället, manliga områden. Kvinnorna höll sig inom sitt område men bevisade sin kompetens 

och kunde senare ställa krav på ökad makt och ökade möjligheter. Kanske stämmer det som 

Holmström påstod, att kvinnorna vågade ställa krav på kommunen då de besatt hög social status 

via sina män.107 Eller så är det som Wikander skriver att ett ifrågasättande av samhällskontraktet 

kan ske när ett samhälle går in i en materiell expansionsperiod.108 Precis som kvinnorna i 

Karlskoga gjorde till följd utav den industriella revolutionen och i och med Bofors ABs 

framgångsrika militära industri som förbättrade stadens ekonomiska förutsättningar. 

I detta arbete stöter man på spår utav dessa samhällskontrakt, eller som Hirdman kallar det: 

genuskontrakt, och dessa spår är värda att diskutera. Karlskoga är en industriort som präglats 

av Bofors ABs industri, en industri som var dominerad av män. Genuskontraktet kan som 

Hirdman beskriver handla om föreställning om manligt och kvinnligt på olika nivåer. (I arbetet) 

I uppsatsen framkommer en syn på manliga och kvinnliga arbetsområden. Män bör arbeta och 

sträva efter att försörja fru och barn så att de kan leva ett bekvämt liv utan att behöva arbeta för 

lön. Något som inte var realistiskt i de lägre samhällsskikten. Kvinnor skulle inte, enligt 

samhällets normer, arbeta för lön men de kunde ägna sig åt välgörenhetsarbete. Vilket 

Karlskoga fruntimmersförening gjorde när de försökte behjälpa stadens fattigvård. Manliga 

arbetsområden var till exempel inom områden som ekonomi, politik eller industrin. Kvinnliga 

områden var vård, omsorg och i viss mån utbildning. (I kärleken) Det var viktigt att vara gift. 

 
107 Holmström, 1978, s.80. 

108 Wikander, 1997, s.8.  
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Gifta kvinnor hade betydligt mer inflytande i samhället än ogifta, trots att ogifta kvinnor kunde 

ansöka om myndighet. I en liten ort som Karlskoga verkar det väga tyngre att vara en gift kvinna 

än en ung ogift myndig kvinna. Då i princip ingen ogift kvinna nämns eller valdes till 

föreningens styrelse eller höga positioner. Något annat som också talar för vikten av att vara 

gift var föreningens intresse för moral och kristna värderingar. Från 1884 blev kvinnor 

automatiskt myndiga vid 21 års ålder.109 Det var även viktigt med titlar, exempelvis doktor, 

prostinnan, föreståndarinnan, brukspatron etc. Titeln förmedlade en social status, information 

om arbete, makt eller betydelse för samhället. Förutom det var det även viktigt att tala om vart 

man bodde, det noterades flitigt i protokollen vart de nämnda personerna bodde i staden.  

Hirdman nämnde tre nivåer på vilka reproduktion av genuskontraktet sker. Kulturell 

överlagring, social integration och socialisering. På den första nivån (Kulturell överlagring110), 

finner man samhällets föreställning om manligt och kvinnligt. Föreningen passar väl in under 

denna reproduktions nivå då den har en tydlig koppling till kyrkan och kristendom. Inom 

religionen finns en tydlig uppdelning mellan kvinnor och män, Adam och Eva dvs kvinnan 

skapad i mannens avbild, som också förmedlar vad som är kvinnligt och manligt. (Social 

integration111) Föreningens välsignelsebringande barmhärtighetsanstalt, dvs barnhemmet och 

flickskolan är bra exempel på institutioner som förmedlar samhällets genuskontrakt. 

Föreningen blir således reproducenter av genuskontraktet då de etablerar normer, syn på moral 

och föreställningar utav manligt och kvinnligt hos barnen. (Socialisering112) Denna nivå syftar 

till den direkta inlärningen och kan även den kopplas till barnens uppfostran och skolgång. Ett 

rimligt antagande är att barnen påverkas utav olika syn på normer, moral och föreställningar 

om manligt och kvinnligt då de rör sig gränsöverskridande. De flesta barnen kommer från de 

lägre samhällsskikten, därav föreningens oro för föräldrarnas dåliga inflytande över barnen, och 

får därför se olika former av arbetsdelning mellan kvinnor och män. I de lägre skikten är det 

vanligt att kvinnor behöver arbeta, i bondesamhället var kvinnor och män stundtals nästan 

jämlika när det kom till arbetsdelning. Medans i de borgerliga skikten av samhället är normen 

att en god hustru inte skulle jobba utan fokusera på att ta hand om familjen och hemmet.  

Karlskoga fruntimmersförening var påverkat av dåtidens genuskontrakt på flera nivåer och 

agerade även reproducenter av genuskontrakten. Men de var även brytare utav det på sätt och 

 
109 Hirdman (red), 1992, s.110. 

110 Hirdman, 1988, s.54. 

111 Hirdman, 1988, s.54. 

112 Hirdman, 1988, s.54. 
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vis. Kvinnorna fick inflytande över ’’kvinnliga’’ områden men lyckades sedan erhålla 

inflytande över en kommunal styrelse. Kanske till följd av de samhällsförändringar som 

påverkades utav förändringar internationellt, nationellt samt på lokal nivå. Genussystemet i 

samhället följer två logiker enligt Hirdman, dikotomin och hierarkin. Den första (dikotomin) 

innebär ett isärhållande mellan exempelvis manligt och kvinnligt. Det syns i arbetsdelningen 

mellan kvinnorna och männen i Karlskoga. Det mest tydliga av allt i denna uppsats är det 

faktum att föreningen bedrev en flickskola, dvs en skola för enbart flickor. Det om något skapar 

en segregation mellan könen, ett vi och dem. Flickskolan inriktade sig dessutom på kvinnliga 

sysslor som att städa, laga mat och sy vilket etablerar synen på att kvinnor och män har olika 

arbetsuppgifter, roller och platser i samhället och man bör inte blanda manligt och kvinnligt. 

Det är något som också överensstämmer med det Hägg skriver, att början på 1900-talet tydligt 

karaktäriseras av tydliga gränsdragningar mellan det som anses manligt och kvinnligt och att 

dessa gränser återspeglas i samhällets normer men även i arbetsdelningen.113  

(Hierarkin) Det är männen som är normen. De styrande, de som innehar makten, de ekonomiska 

medlen. Fruntimmersföreningen hade till exempel en man i ledningen som kassaförvaltare. Den 

manliga dominansen i Karlskoga syns på flera ställen men jag vill trycka på att trots att männen 

är de med makten i Karlskoga. Så är ändå kvinnorna på sätt och vis en del av sitt eget förtryck. 

Genom att reproducera genuskontraktet och acceptera genussystemets dikotomi och hierarki 

blir Karlskoga fruntimmersförening en del i sitt eget förtryck. Där föreningen accepterar den 

manliga dominansen, utövar makt över barnhemsbarnen, reproducerar föreställningar om 

manligt och kvinnligt och stärker isär hållningen mellan könen. För att inte tala om den stränga 

moralsynen som drabbar främst de fattiga, och den sociala pressen att gifta sig. Karlskoga 

fruntimmersförening kan både ses som upprätthållare av ett genuskontrakt som gynnade 

medelklassen och den manliga dominansen, och som brytare av detta kontrakt då de genom sin 

förening vann inträde på tidigare mansdominerade områden och banade väg för en demokratisk 

utveckling mot jämställdhet.  

 

 

 

 

 
113 Hägg, Kerstin, 1993, s.199. 
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