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Abstract 
This study examines how gender and the gender order used to be reproduced in “the kind of 
workhouses known as “arbetsstugor” in Swedish” in Karlstad and Borås 1899-1928. What 
ideologies and general notions of gender were expressed in their activities? I have made a 
comparative analysis of the workhouses in Karlstad and Borås using what is known as 
contextual contrasts. This method is used to test theories and hypotheses about what is locally 
unique or features that are shared between places. The hypothesis tested in the study is based 
on Hirdman's theory of gender contracts and “the law of separation” and it was formulated on 
the assumption that the traditionally more conservative Borås would also have a stricter 
policy on gender separation than the traditionally more liberal Karlstad. 
Keyword: workhouses, philanthropy, childcare, gender, sex, poor relief, social change, social 
issue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
 

Svensk sammanfattning 
Denna studie undersöker hur genus och genusordningen framställdes i arbetsstugorna i 
Karlstad och Borås. Vilka allmänna föreställningar om genus kom till uttryck i 
arbetsstugornas verksamhet och vilken ideologi gav det uttryck för? Min metod under studien 
var kvalitativt och den metod som användes var en jämförande analys mellan arbetsstugorna i 
Karlstad och Borås som betecknas kontrastering av kontexter. Metoden används för att testa 
teorier och hypoteser om det lokalt unika eller för platsers gemensamma drag. Utifrån 
Hirdmans teori om genuskontrakt och ”isärhållandets lag” formulerades den hypotes som 
prövades i undersökningen; med tanke på Borås karaktär av att vara mer konservativt färgat 
än det mer liberalt präglade Karlstad. Följaktligen är hypotesen att isärhållandets princip som 
jag vill benämna det, var mer framträdande och mer uttalat i en sådan konservativ miljö, 
jämfört med mer liberala miljöer. Resultatet visar att både Karlstad och Borås hade en tydlig 
genusordning som avspeglade sig i arbetsstugans arbetsfördelning och genom de olika 
egenskaper som pojkarna och flickorna tilldelades i arbetsstugorna. Således går det att urskilja 
arbetsstugornas ideologi som var att lära barnen kärlek till arbetet samt att vara ett 
komplement för hemmet. Med utgångspunkt i min hypotes med föreställning på att Borås 
hade karaktären av att vara mer konservativt färgat än det mer liberalt präglade Karlstad, så är 
hypotesen att isärhållandets princip skulle vara mer framträdande och mer uttalad i en sådan 
konservativ miljö. Följaktligen förefaller det som att Borås istället hade en radikal 
socialkonservativ fattigvårdspolitik trots att staden var tydligt konservativ i sin politik och att 
det var den som benämndes som den ”Boråsiska” lösningen och som framhölls som en 
förebild runt om i landet. Medan Karlstad som hade karaktären av en mer liberal politik var 
tydlig i sin uppdelning av vad pojkar respektive flickor sysslade med i arbetsstugan och hade 
således en konservativ verksamhetsform. Emellertid höll inte min hypotes som var att 
isärhållandets princip skulle vara mer framträdande och uttalad i en sådan konservativ miljö 
som Borås, jämfört med liberala miljöer som Karlstad. 
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1. Inledning 
1.1 Samhällsförändring och genuskontrakt 
När Sverige industrialiserades under 1800-talets andra hälft innebar det att människor flyttade 
från landsorten in till städerna för att söka arbete och bostad. Det medförde att det blev trångt 
i städerna och att människorna fick svårt att försörja sig. Samtidigt tillkom det flera 
lagstiftningar som kraftigt begränsade de yngre barnens möjligheter att arbeta, och 1912 
sammanfördes alla lagar inom arbetsskyddets område så att lagarna även kom att gälla såväl 
vuxna som barn. Lagen innebar att det reglerades vad barnen fick syssla med, vid vilken ålder 
de fick arbeta och hur länge de fick arbeta.1 Emellertid medförde lagen det att många barn inte 
hade någonstans att ta vägen och att de då vistades på gatorna och tiggde. Det upplevdes som 
ett stort samhällsproblem. Således ansåg man att ett sätt att hålla barnen från gatorna var att 
upprätta arbetsstugor för att där kunna sysselsätta barnen med nyttiga arbeten och som 
belöning för utfört arbete fick de ett mål mat. Mitt intresse för arbetsstugorna väcktes när jag 
började undersöka det rika materialet som fanns från arbetsstugan i Karlstad och speciellt 
detta uttalande från 1925 års protokoll: 
   Disciplinen får dock ej vara så sträng som i skolan, emedan Arbetsstugan skall ha karaktären av hem. Häri 
ligger just den stora svårigheten att likväl kunna upprätthålla tukt och ordning. Att detta ej är lätt i dessa tider, då 
barn och ungdom så litet förstår konsten att lyda och underordna sig. För de var och en förstå, som aldrig så litet 
försökt sig på uppfostrans svåra kall.2 
Det som fångade min uppmärksamhet var beskrivningen av arbetsstugan som ”skulle ha 
karaktären av ett hem”, som en plats med andra syften och motiv än den skolan innehade. 
Särskilt referensen till "hemmet" är intressant, vad avsåg man med ett hem och vad stod det 
hemmet för? Tidigare forskning pekar på att det formulerades en speciell "hemideologi" i 
början av 1900-talet och att hemmet fick en viktig symbolisk innebörd att "Hem" stod för 
värme och trygghet. Docent Nils Edling beskriver i sin avhandling Det fosterländska hemmet: 
egnahemspolitik, småbruk och hemideologi kring sekelskiftet 1900, att den bar på såväl 
nationalromantiska som bestämda familjeideal.3 Dessa föreställningar om det goda ”hemmet” 
kom delvis att ligga till grund för det framtida folkhemmet. Edling menar att den 
”hemideologi” som växte fram vid 1900-talets början vilade på uppfattningar om mannens 
och kvinnans ”naturgivna” verksamhetsområden. Föreställningen om det ”goda” hemmet var 
således både genuspräglat och normativt i sin stereotypa bild av mannens och framförallt 
kvinnans rätta plats, i hemmet men även i samhället i stort.4 Mot den bakgrunden är det 
intressant att undersöka arbetsstugan som uppfostrande institution. Vad var det för ”hemideal” 
som man skulle leva upp till i arbetsstugan? Vilka skulle underordna sig och visa lydnad? Och 
varför var detta så viktigt? Mot bakgrund av Edlings betoning på den rådande hemideologin 
som starkt genuspräglad valde jag att i studien fokusera på just genusaspekten.  

                                                 
 
1 Olsson, Ole (1999). Från arbete till hobby: en studie av pedagogisk filantropi i de svenska arbetsstugorna. 
Diss. Linköping: Univ.ss.129-131 
2 FA, FRA Protokoll 1905-1928, vol.4.Protokoll 1925 
3 Edling, Nils (1996). Det fosterländska hemmet: egnahemspolitik, småbruk och hemideologi kring sekelskiftet 
1900. Diss. Stockholm: Univ. ss.299-301 
4 Edling, Nils (1996).s.324 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Mitt huvudsakliga syfte med denna jämförande analys är att undersöka hur genus och 
genusordningen kom till uttryck i arbetsstugorna i Karlstad och Borås. Vilka allmänna 
föreställningar om genus kommer till uttryck i arbetsstugornas verksamhet och vilken 
ideologi ger det uttryck för. Det kommer jag att göra genom en jämförande tematisk 
undersökning av de båda arbetsstugorna i Karlstad och Borås under åren 1899-1928. Med 
utgångspunkt ifrån Hirdmans teori om genuskontrakt och ”isärhållandets lag” formulerade jag 
den hypotes som kommer att prövas i min undersökning; med tanke på Borås5 karaktär av att 
vara mer konservativt färgat än det mer liberalt präglade Karlstad6. Följaktligen är hypotesen 
att isärhållandets princip som jag vill benämna det, skulle vara mer framträdande och mer 
uttalat i en sådan konservativ miljö som Borås, jämfört med en mer liberal miljö som 
Karlstad. 
Mina forskningsfrågor är följande: 

- Hur var verksamheten utformad ur ett genusperspektiv i arbetsstugan, och för vilket 
ändamål? 

- Hur uppfostrades flickor respektive pojkar i dessa arbetsstugor? 
- Vilken utbildning (i t.ex. yrken) fick de?  

Rent konkret handlar det om att undersöka vilken "människa", kvinna och man, som man 
hoppades forma i dessa arbetsstugor. Empiriska frågor bör därför rikta sökarljuset på hur 
uppfostran av pojkar respektive flickor såg ut i dessa arbetsstugor. Det gör jag genom en 
jämförande studie av arbetsstugorna i Karlstad och Borås. Utifrån protokoll, årsredogörelser 
och verksamhetsbeskrivningar. Avgränsning i tid för denna uppsats blir således 1899-1928 
och det på grund av att Karlstads arbetsstuga startades 1899 och att verksamheten lades ned 
1928. Med ett citat från Professor Yvonne Hirdman Genussystemet – reflexioner kring 
kvinnors sociala underordning, vill jag peka på att det är viktigt att veta åt vilket håll man 
skall titta, för att förstå vad man skall leta efter och i min undersökning handlar det om att 
betrakta arbetsstugorna ur ett genusperspektiv. 
    Jag ser relationen mellan man och kvinna som en styrande och avgörande faktor i den historiska processen. 
Genom att döpa denna relation till något, t.ex. genussystem, händer det något: den finns på ett eller annat sätt, 
den avtecknar sig ur virrvarret. Vi utpekar ett förhållande som annars inte skulle observeras. Därmed 
problematiserar vi systematiskt det som oftast inte problematiseras. Därmed beväpnar vi det självklara, 
omvandlar det, ifrågasätter det.7 
Såväl Professor Yvonne Hirdman som Universitetslektor Birgitta Jordansson Den goda 
människan från Göteborg: genus och fattigvårdspolitik i det borgerliga samhällets framväxt 
menar att genus inte enbart handlar om relationen mellan könen, utan genus formar även 
samhällslivet såväl som de verksamheter som inryms i den. Jordansson menar att genus 
präglar våra föreställningar om könen och påverkar därför hur vi tänker och agerar i 
samhället.8 Således kommer jag att undersöka om det är möjligt att upptäcka om genus och 
genusordningen även inryms i arbetsstugornas verksamheter. Det hoppas jag kunna göra 
                                                 
5 Jungen, Rune (1978). Vävarstad i uppror: arbetarrörelsen i Borås 1880-1920. Stockholm: Arkiv för studier i 
arbetarrörelsens historia i samarbete med Borås arbetarekommun.ss.22-25 
6 Dalgren, Lars & Moberg, Ove (red.) (1954). Karlstads stads historia. D. 3, Omfattande tiden 1815-1949. 
Karlstad: ss.68-69 
7 Hirdman, Yvonne (1988).Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning s.56 
http://ub016045.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/viewFile/1490/1303  
8 Jordansson, Birgitta (1998). Den goda människan från Göteborg: genus och fattigvårdspolitik i det borgerliga 
samhällets framväxt. Diss. Göteborg: Univ.s13 
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genom min jämförande studie mellan arbetsstugorna i Karlstad och Borås mellan åren 1899-
1928. 
 
1.3 Tidigare forskning 
Utifrån tidigare forskning undersöker pedagogen Ole Olsson arbetsstugeverksamheten i 
Sverige, Från arbete till hobby: en studie av pedagogisk filantropi i de svenska 
arbetsstugorna. Olsson visar på det övergripande syftet med arbetsstugorna som var att 
förebygga fattigdom och vanart och att arbetsstugorna därför kan ses som en filantropisk 
verksamhet med betoning på pedagogiskt arbete.9 Olsson beskriver hur barntiggeriet 
upplevdes som ett stort samhällsproblem som man försökte få bukt med genom att inrätta 
arbetsstugor. Olsson menar att här framgår en tydlig uppfattning inom filantropi, den om 
hjälp till självhjälp och ett viktigt syfte för arbetsstugorna var därför att lära ut kärlek till 
arbetet. Genom arbetet skulle barnen lära sig flit och uthållighet, det innebar för pojkarnas del 
att arbetet skulle ge dem nyttiga förberedelser inför kommande framtida yrkesutövningar, och 
för flickornas del att de fick god träning för arbetet i hemmet. Följaktligen ställer jag mig 
frågande till varför Olsson inte går djupare in och berör genusfrågan, vad var det för 
människor, pojkar och flickor som de ville forma i arbetsstugorna?  
Den här borgerlighetenssträvan att uppfostra och forma de mindre bemedlades 
undermedvetande återfinnes även i Universitetslektor Daniel Nilsson Rantas avhandling, 
Nödhjälp på villovägar: implementering av en filantropisk välfärdsidé, Norrbottens 
arbetsstugor 1903-1954. Han skildrar hur medborgarna bedömdes utifrån de borgerliga 
idealen, som ansåg att Sverige behövde ett dugligt folk, och att det skulle bli möjligt genom 
att forma och kontrollera befolkningens egenskaper. Nilsson Ranta pekar på att man kan se en 
förskjutning av synen på barnen under senare delen av 1800-talet, dels genom att barnen 
skiljdes ut och behandlades som en särskild grupp, samt att fristående barnhem började växa 
fram och institutioner som arbetsstugorna. Barnen skulle inte endast förvaras, utan 
resocialisering, fostran och bildning var viktiga för att kunna åstadkomma detta.10 Författare 
Emelie Ahlén pekar också i sin uppsats Föreningen för Karlstads Arbetsstugor på 
borgarklassens kamp för att upprätthålla hegemoni i samhället, för att förklara sitt delsyfte. 
Ahlén redogör för Antonio Gramsci som menade att borgarklassens världsuppfattning 
framställdes som den naturliga och allmängiltiga och att den världsbilden sedan spreds genom 
institutioner som skolan, kyrkan och massmedia. Ahlén beskriver att hon vill undersöka om 
det var som så att även den borgerliga ”hegemonin” spreds genom arbetsstugorna.11 
Historikern Staffan Förhammar skildrar filosofins historia i sin avhandling Med känsla eller 
förnuft: svensk debatt om filantropi 1870-1914. Förhammar beskriver hur synen på den 
sociala verksamheten har förändrats sedan medeltiden, då hjälpen främst utgick från kyrkan 
med barmhärtighetstanken som en bärande hörnsten och hur den sedan förändrades under 
1800-talets senare del när den liberala ideologin växte fram. Följaktligen tog man avstånd från 
den religiösa tanken om välgörenhet och allmosor som man menade istället för att hjälpa, 
stjälpte de hjälpsökande. Det blev snarare viktigare att objektivt bedöma vilka som hade rätt 
till hjälpbehov och därmed växte den vetenskapliga filantropin fram, den som förespråkade 

                                                 
9 Olsson, Ole, 1999. ss.42-43 
10 Nilsson Ranta, Daniel (2008). Nödhjälp på villovägar: implementering av en filantropisk välfärdsidé, 
Norrbottens arbetsstugor 1903-1954.ss.24-25 
11 Ahlén, Emelie (2001) Föreningen för Karlstads Arbetsstugor. Karlstads Universitet. Institution för 
samhällsvetenskap. Avdelning för Historia. ss.3-4 
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hjälp till självhjälp och som hade rötter utifrån den engelska filantropin.12  Statsvetaren 
Lennart Lundquist beskriver i sin avhandling Fattigvårdsfolket: ett nätverk i den sociala 
frågan 1900-1920  hur det under denna period påbörjades ett nära samarbete mellan det 
privata och det allmänna, men att utvecklingen gick i riktning mot en allt starkare betoning av 
de allmännas ansvar för medborgarna. Föreningen för välgörenhetens ordnande (FVO), 
Centralförbundet för Socialt Arbete (C.S.A) utvecklades runt sekelskiftet 1900, och fick stor 
betydelse för hur den sociala frågan skulle formuleras. Den dominerande uppfattningen var att 
genom att ordna ”hjälp till självhjälp” kunde man fostra arbetarklassen till att bli 
ansvarstagande samhällsmedlemmar.13  
Det är utifrån den tidigare forskningen, som främst har fokuserat på klassfrågan och 
borgerlighetens strävan att uppfostra arbetarklassen till ansvarsfulla samhällsmedlemmar, som 
jag finner det viktigt och intressant att studera forskningen om genus och hur genusordningen 
framställdes i arbetsstugorna. Mitt huvudsakliga syfte med denna jämförande analys är att 
undersöka hur genus och genusordningen framställs i arbetsstugorna i Karlstad och Borås. 
Vilka allmänna föreställningar kommer till uttryck i arbetsstugornas verksamhet och vilken 
ideologi ger det uttryck för. Går det att urskilja några likheter eller skillnader i hur man 
uppfostrade pojkar respektive flickor. Det kommer jag att göra genom en jämförande 
tematiskt undersökning av arbetsstugorna i Karlstad och Borås under åren 1899-1928. Hur 
såg arbetsindelningen ut i arbetsstugorna och går det att urskilja någon parallell till ”hemmet” 
och den särartsideologi som Edling beskriver. Eller går det att urskilja vissa stereotypa 
könsroller och hur dessa cementerades i arbetsstugorna som både Universitetslektor Birgitta 
Plymoth beskriver i Fostrande försörjning: fattigvård, filantropi och genus i fabrikstaden 
Norrköping 1872-1914 och Professor Hirdman Genus: om det stabilas föränderliga former 
ansåg var vanligt förekommande vid den aktuella tidpunkten. För att kunna undersöka detta 
bör de empiriska frågorna rikta sökarljuset på hur man uppfostrade pojkar respektive flickor i  
arbetsstugorna. Rent konkret handlar det om att undersöka vilken ”människa”, kvinna och 
man som man hoppades forma i dessa arbetsstugor. Det hoppas jag kunna besvara genom min 
jämförande analys av de två arbetsstugorna i Karlstad och Borås.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                 
12 Förhammar, Staffan (2000). Med känsla eller förnuft?: svensk debatt om filantropi 1870-1914. Stockholm: 
Almqvist & Wiksell International.ss.46-48 
13 Lundquist, Lennart (1997). Fattigvårdsfolket: ett nätverk i den sociala frågan 1900-1920.ss.49-50 
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1.3.1 Forskning om genus och fattigvård 
Universitetslektor Birgitta Plymoth, undersöker i sin avhandling Fostrande försörjning: 
fattigvård, filantropi och genus i fabrikstaden Norrköping 1872-1914 hur fattigvården såväl 
som genuskonstruktionen med dess normgivande uppfattningar av kön framställdes inom 
fattigvårdspolitiken och hur den sedan kom att utformades i Norrköping under den aktuella 
perioden.14  Plymoth beskriver Norrköping som var en tidigt industrialiserad textilstad med en 
stor fabriksarbetarbefolkning och där hälften av fabriksarbetarna utgjordes av kvinnor. 
Plymoth menar att dessa förhållanden gör stadens fattigvård till ett viktigt studieobjekt ur 
både klass- och genussynpunkt.15 Plymoth pekar på den normativa genusordningen, där 
motsatsförhållandet mellan könen alltmer förstärktes, dels via barninrättningarnas intresse och 
fostrande engagemang för att lära arbetarkvinnorna att skapa goda hem, och en ideologisering 
av moderskapet. 
Vidare menar Plymoth hur fattigvårdspolitiken bidrog med den generella nyttan av 
skötsamhet och egenansvar gentemot männen, som på det viset upprätthölls och befäste 
familjeförsörjarmönstret som det ideala för den goda mannen.16Följaktligen menar Plymoth 
att det fanns ett särskilt ideal för den fattiga arbetarfamiljen, vilket var präglat av 
borgerlighetens uppfattning om hur en familj skulle vara. Därmed pekar hon på de stereotypa 
idealen med mannen som förväntades försörja familjen och kvinnan som skulle sköta 
hemmet. Samtidigt som kvinnan fick ett alltmer övergripande ansvar över ekonomin och för 
hushållningen samt ett vårdande, fostrande ansvar gentemot familjen.17 Universitetslektor 
Birgitta Jordansson, Den goda människan från Göteborg: genus och fattigvårdspolitik i det 
borgerliga samhällets framväxt, redogör för genus och fattigvård i sin avhandling och pekar 
på att fostra till samhällsansvar var att fostra till kön. Jordansson beskriver att genus är en 
social konstruktion och menar att det är möjligt att uppfatta vissa införlivade förväntningar på 
kvinnor och män. Därför menar hon att träningen till skötsamhet och till samhällsnyttigt 
beteende i själva verket var en fostran till kön genom att mannen skulle fostras till man och 
ekonomisk försörjare och kvinnan till moder.18  
Universitetslektor Kerstin Norlander, Den kollektivistiska husmoderligheten: Södra KFUK 
och fabriksarbeterskorna i Stockholm 1887-1930  beskriver begreppet domesticerad 
kvinnlighet och med det avser hon att det utgår från en bestämd förståelse av vad kvinnligt 
och manligt är. Norlander menar att det som vi uppfattar som kvinnligt och manligt är såväl 
tidsbundna som normativa föreställningar och egenskaper som förbinds med våra roller och 
knyts till kvinnor respektive män i ett givet samhälle. Norlander beskriver att de normativa 
förställningarna utvecklas främst av de som har makten i samhället och att dessa 
föreställningar har ett dominerande inflytande över samhället. Norlander menar att 
föreställningarna om kvinnligheten och manligheten skapas kontinuerligt och att de aldrig kan 
tas för givna men under en avgränsad historisk period kan en viss dominerande uppsättning 
normativa föreställningar fastställas.19  
Professor i pedagogik Ingegerd Tallberg Broman När arbetet var lönen: en kvinnohistorisk 
studie av barnträdgårdsledarinnan som folkuppfostrare. Beskriver att parallellt med de 
                                                 
14 Plymoth, Birgitta (2002). Fostrande försörjning: fattigvård, filantropi och genus i fabrikstaden Norrköping 
1872-1914. Diss. Stockholm: Univ. s.10 
15 Plymoth, Birgitta (2002). s.11 
16 Plymoth, Birgitta (2002). ss.310-312 
17 Plymoth, Birgitta (2002). s.31 
18 Jordansson, Birgitta (1998).s.83 
19 Norlander, Kerstin (1995). Den kollektivistiska husmoderligheten: Södra KFUK och fabriksarbeterskorna i 
Stockholm 1887-1930. På tröskeln till välfärden/red.: Marja Taussi Sjöberg och Tinne Vammen. ss.107-108 
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samhälleliga förändringarna, och som innebar att hemmet upplöstes som produktionsenhet, 
växte de fram en fokusering på familj och hem som betecknades ”familism” med betoningen 
på familjen och hemmet som fick stor betydelse för samhällets fortsatta utveckling.20 Tallberg 
Broman menar att samhällsförändringarna medförde att nya former av könsrollsideologier, 
särartsteorier, vad beträffar manliga och kvinnliga möjligheter och egenskaper tog form. 
Mannen och kvinnan sågs som två skilda väsen, där mannen representerade förnuftet och 
kvinnan känslan.21 
Professor Yvonne Hirdman beskriver i sin avhandling Genus: om det stabilas föränderliga 
former hur den patriarkala ordningen, med husbonden och dess underlydande, med sina regler 
och förordningar börjar upphöra under 1800-talet. Samtidigt som det inrättades olika 
institutioner i samhället såsom fängelser, barnuppfostringsanstalt, barnhem, fattighus och 
arbetshus, för att förhindra att människor skulle driva vind för våg. Dessa institutioner fick en 
prägel av ett hushåll med en föreståndarinna, som hade fostran och disciplinen som nyckelord 
såväl som renlighet och arbetsamhet. Hirdman pekar här på att kvinnans främsta plats var i 
hemmet och detta tankesätt finner hon även hos fattigvårds- och välgörenhetspolitiken och 
hon menar att de stereotypa könsrollerna cementerades här. Med mannen som hade 
försörjaransvar och kvinnan med beskydd av hemmet och barnafödandet. Därmed menar 
Hirdman att omhändertagandet återskapas i en ny institutionell version och att det är början 
till det politiska genuskontraktet, där stat och samhälle uppträder som ”genusinstruktörer” 
som skapar de strukturella utrymmena för parens rörelser, ett slags reglerande med ofta 
outtalade överenskommelser om rättigheter, skyldigheter och ansvar.22  
Docent Nils Edling beskriver i sin avhandling Det fosterländska hemmet: egnahemspolitik, 
småbruk och hemideologi kring sekelskiftet 1900, hur ”hemmet” och ”familjen” fick en viktig 
innebörd och att dessa begrepp var förknippade med den borgerliga familjen. Edling pekar på 
att det överskådligt byggde på en åtskillnad mellan arbete och hem, mellan produktion och 
reproduktion, offentligt och privat. Det var en tydlig uppdelning i olika ansvarsområden med 
mannen som lämnade hemmet för att försörja familjen och kvinnans underordnade uppgift var 
att vårda hemmet och uppfostra barnen. Vidare beskriver Edling hur den könssegregerade 
uppdelningen i en privat och offentlig sfär utvecklade till en särartsideologi, som syftade på 
kvinnans ”husmoderlighet”. Hemmet framställdes som en tillflykt undan världen, som var 
innerlig och avskild med värme och trevnad, där mannen kunde vila ut efter sitt dagsarbete.  
Edling belyser att den borgerliga hemideologin tilldelade kvinnan arbetsområde hemmet, som 
sades motsvara hennes natur, det vårdande och uppfostrande ansvaret av man och barn. 
Vidare betonar Edling att denna särartsideologi skedde samtidigt, som de stegvisa reformerna 
avseende arvsrätt, näringsfrihet, myndighet och examina utvecklades. När mannen ägde 
personlighet och individualitet hade kvinnan egenskaper som känslighet, blygsamhet och 
intellektuell underlägsenhet.23  
 
 

                                                 
20 Tallberg Broman, Ingegerd (1991). När arbetet var lönen: en kvinnohistorisk studie av 
barnträdgårdsledarinnan som folkuppfostrare. Diss. Lund: Univ.s.56 
21 Tallberg Broman, Ingegerd (1991).s.57 
22 Hirdman, Yvonne (2003). Genus: om det stabilas föränderliga former. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber ss.123-
125 
23 Edling, Nils (1996).ss.324-325 
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1.4 Begrepp 
Det återkommer under studien ett antal begrepp som bör belysas redan här. Begrepp som 
används i denna studie kommer att vara utskrivna med kursiv stil för att det inte skall misstas 
för ord. Med begrepp avses således den innebörd vi lägger i en formulering, vilket måste 
skiljas från såväl ordet och istället förstås som att ordet har fyllts med ett större innehåll än 
själva ordets egentliga mening.24 Professor Yvonne Hirdmans beskriver i Genussystemet – 
reflexioner kring kvinnors sociala underordning, vad genus och genussystemet är. Hirdman 
menar att genus är viktigt som begrepp för att kunna ge en rättvisare bild av vad ”manligt” 
och ”kvinnligt” är och därmed bidra till en ökad förståelse av hur manligt och kvinnligt 
framställs. Hirdman definierar genus som föränderliga tankefigurer om vad en man och en 
kvinna är, i vilka biologiska skillnader används och vilka skapar föreställningar och sociala 
verksamheter gällande mannen och kvinnan.25 Hirdman menar att i definitionen av genus 
finns ett klassificerande drag, och det är för att understryka och problematisera detta genus 
som genussystemet är användbart. 
Hirdman beskriver genussystemet som ett nätverk av processer, fenomen, föreställningar och 
förväntningar. Med genussystemet avses en ordningsstruktur av kön och denna grundläggande 
ordning är förutsättningen för andra sociala ordningar. Denna ordning av människor i genus 
menar Hirdman har blivit basen för de sociala, ekonomiska och politiska ordningarna. Det 
som gör att vi kan tala om denna ordning på ett generellt och abstrakt plan, är hur den ordnas. 
Hirdman menar att ordningen har två huvudlogiker. Den första logiken innebär isärhållandets 
tabu manligt och kvinnligt får inte blandas. Den andra logiken är hierarkin, det är mannen 
som är norm och utgör därför normen för det normala och det allmängiltiga.26 Hirdman pekar 
på den manliga normens logik och menar att det är ur isärhållningen, som den manliga 
normen görs legitim. Genom att betona isärhållandets ”lag”, logik eller princip genereras 
den manliga normen och legaliserar därigenom den generella underordningen av kvinnor. 
Hirdman menar att ”isärhållandets lag” eller isärhållandets princip som jag vill benämna det, 
genomsyrar all fysisk och psykisk ordning och att den strukturerar sysslor, platser och 
egenskaper.27 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24 Nationalencyklopedin, begrepp. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/begrepp (hämtad 2015-12-
30) 
25 Hirdman Yvonne (1988). ss.50-51 
26 Hirdman Yvonne (1988). ss.51- 52  
27 Hirdman, Yvonne (1988). ss.51- 52  
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1.5 Teoretisk utgångspunkt 
För att förstå mitt teoretiska perspektiv är det viktigt att se på den samhällsomvandling som 
ägde rum under slutet av 1800-talet till följd av industrialiseringen, och som medförde att 
människor i allt större utsträckning flyttade från landsbygden in till städerna. 
Samhällsomvandlingen medförde även en förändrad syn på familjen, hemmiljön och 
barndomen. Familjen avskildes därmed från produktionen, från arbetet och dess ekonomiska 
samarbetsenhet. Som resulterade i att synen på män och kvinnor förändrades dels genom att 
kvinnor började förvärvsarbeta utan för hemmet och därför konkurrerade med männen om 
arbetstillfällena och barnen fick sköta sig själva. Samtidigt som denna samhällsförändring 
skedde och som medförde att hemmet upplöstes som produktionsenhet, menar Edling att det 
växte fram en kult av familjen där fokusering på ”familj” och ”hem” fick en stor ideologisk 
betydelse. Enligt Edling var dessa begrepp nära förknippade med den borgerliga familjen och 
vad de avsåg med en familj, och likaså byggde den på en åtskillnad mellan arbetet och 
hemmet, mellan produktion och reproduktion, de offentliga och privata. Hemmet framställdes 
som en tillflykt undan världen som var innerlig och varm, där kvinnan fanns och tog emot 
mannen när han kom hem från sitt arbete.28 I min genomgång av källmaterialet tycks det 
förekomma en tydlig uppdelning i källmaterialet, mellan vad flickor respektive pojkar hade 
för några arbetsuppgifter i arbetsstugorna. Den uppdelningen verkar intressant och därför 
kommer jag att undersöka den närmare genom att studera hur genus och genusordningen 
framställdes i arbetsstugan i Karlstad och Borås 1899-1928?   
Professor Yvonne Hirdman menar i sin avhandling Genus: om det stabilas föränderliga 
former att genuskontraktet under folkhemstiden visserligen genomgick vissa förändringar, 
men att den i själva verket handlade om en ”upputsning" av det traditionella genuskontraktet. 
Hirdman menar att det går att urskilja det stereotypa genuskontraktet i politiken under 1920-
och 30 talet när kvinnan började lönearbeta så kom det samtidigt krav från socialpolitiskt håll 
att det behövdes lätta på vardagens tunga krav och det gjordes det genom att vardagen 
fördelades genusstereotypt mellan mannen försörjaren och kvinnan den försörjda. Hirdman 
menar att vid sidan av kvinnans befrielse genom lönearbetet bygger den på 
socialdemokraternas förbättringar och renoveringar av det gamla genuskontraktet och därför 
menar hon att socialdemokraterna tog över den gamla fattigvårdspolitikens ”fostran till 
kön”.29  
I min undersökning kommer vi att titta närmare på vilken "människa", kvinna och man, som 
man hoppades forma i dessa arbetsstugor. Därför bör de empiriska frågorna rikta sökarljuset 
på hur uppfostran av pojkar respektive flickor såg ut i dessa arbetsstugor. Vilka allmänna 
föreställningar om genus kommer till uttryck i arbetsstugornas verksamhet och vad är det för 
ideologi de ger uttryck för. Professor Yvonne Hirdmans beskriver i Genussystemet – 
reflexioner kring kvinnors sociala underordning, vad genus och genussystemet är. Hirdman 
menar att genus är viktigt som begrepp för att kunna ge en rättvisare bild av vad ”manligt” 
och ”kvinnligt är och därmed bidra till en ökad förståelse av hur manligt och kvinnligt 
framställs. Hirdman definierar genus som föränderliga tankefigurer om vad en man och en 
kvinna är, i vilka biologiska skillnader används och vilka skapar föreställningar och sociala 
verksamheter gällande mannen och kvinnan.30 
Hirdman menar att i definitionen av genus finns ett klassificerande drag, och det är för att 
understryka och problematisera detta genus som genussystemet är användbart. Hirdman 
                                                 
28 Edling, Nils (1996). ss.324-325 
29 Hirdman, Yvonne (2003). s.147 
30 Hirdman Yvonne (1988). ss.50-51 
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beskriver genussystemet som ett nätverk av processer, fenomen, föreställningar och 
förväntningar. Med genussystemet avses en ordningsstruktur av kön och denna grundläggande 
ordning är förutsättningen för andra sociala ordningar. Denna ordning av människor i genus 
menar Hirdman har blivit basen för de sociala, ekonomiska och politiska ordningarna. Det 
som gör att vi kan tala om denna ordning på ett generellt och abstrakt plan, är hur den ordnas. 
Hirdman menar att ordningen har två huvudlogiker. Den första logiken innebär isärhållande 
tabu manligt och kvinnligt får inte blandas. Den andra logiken är hierarkin, det är mannen 
som är norm och utgör därför normen för det normala och det allmängiltiga.31 Hirdman pekar 
på den manliga normens logik och menar att det är ur isärhållningen, som den manliga 
normen görs legitim. Genom att betona isärhållandets ”lag”, logik eller princip genereras 
den manliga normen och legaliserar därigenom den generella underordningen av kvinnor. 
Därmed menar Hirdman att det är viktigt att bryta ned isärhållandet i mindre beståndsdelar för 
att sedan kunna tillämpa dem överallt och i olika forskningssammanhang.32  
Precis som Hirdman anser jag att det är viktigt att bryta ned isärhållandet i mindre delar för att 
kunna skärskåda den och först då kan vi bli medvetna av hur isärhållandet håller fast oss i 
olika mönster och beteende. Hirdman pekar på hur vi kan gör det genom att ställa oss själva 
några frågor. Hur har isärhållandets logiker legitimerats? Vilka sociala, ekonomiska, 
kulturella och psykologiska faktorer är det som underlättat isärhållandet? Vilka har varit 
behjälpliga i isärhållandets alla praktiker? Och hur har denna manliga normens princip (lag, 
logik) stått i förhållande till isärhållningen?33 Hirdman menar att isärhållandets lag 
genomsyrar all fysisk och psykisk ordning och att den strukturerar sysslor, platser och 
egenskaper.34  
Hirdman anser att isärhållningen är märkbarast i arbetsdelningen mellan könen och i 
föreställningar om manligt respektive kvinnligt (biologiska skillnaden t.ex. att mannen inte 
kan föda barn). Hirdman beskriver hur arbetsdelningen mellan könen och föreställningar om 
vad som är manligt respektive kvinnligt är sammanlänkade och därför fungerar förstärkande 
och dialektiskt. Följaktligen blir det meningsskapande och enkelt att förstå, genom att man 
orienterar sig i världen efter platser, sysslor och sorter. Men samtidigt menar Hirdman så 
innebär det också ett maktskapande eftersom vi legitimerar oss genom att vi urskiljer oss från 
det ena och avskiljer oss från det andra.35 Den isärhållandets princip som Hirdman beskriver 
och som genomsyrar all fysisk och psykisk ordning och strukturerar sysslor, platser och 
egenskaper kommer jag att använda mig av som en hypotes, när jag skall göra min 
jämförande studie hur genus och genusordningen framställdes i arbetsstugorna i Karlstad och 
Borås.  
Jag delar Hirdmans uppfattning att det är viktig att ha ett begrepp som genuskontrakt som gör 
det möjligt att kunna förstå hur olika strategier, ideologier, och politik möjliggörs i samhället 
och som gör det möjligt att förstå varför män och kvinnor handlar och tänker, med det för 
tillfället rådande genussystemet som bakgrund. Hirdman menar att det är viktigt att använda 
sig av genuskontraktet som ett verktyg för att kunna förstå såväl kvinnors handlande på 
individ- och samhällsnivå – som mäns handlande i historien.36 Utifrån Hirdmans teori om 
genuskontrakt och ”isärhållandets lag” formulerar jag den hypotes som jag kommer att pröva 
i uppsatsen; med tanke på Borås karaktär av att vara mer konservativt färgat än det mer 
                                                 
31 Hirdman Yvonne (1988). ss.51- 52 
32 Hirdman Yvonne (1988). ss.51-52  
33 Hirdman Yvonne (1988). ss.52-54  
34 Hirdman Yvonne (1988). ss.52-54 
35 Hirdman Yvonne (1988). ss.52-54  
36 Hirdman Yvonne (1988). s.57 
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liberalt präglade Karlstad. Så är hypotesen att ”isärhållandets lag”, eller princip som jag vill 
benämna det, att den var mer framträdande och mer uttalat i en sådan konservativ miljö som 
Borås, jämfört med mer liberala miljöer som såsom Karlstad.  
 
1.5 Källmaterial och tillvägagångssätt 
Arkivmaterial 
För att kunna besvara mitt syfte och forskningsfrågor angående Karlstads arbetsstuga är mitt 
källmaterial baserat på otryckta källor såsom föreningens styrelseprotokoll samt årsberättelser 
från folkrörelsernas arkiv i Värmland. Styrelseprotokollen för arbetsstugan är väl bevarade, 
men tyvärr finns inte några protokoll för åren 1899-1904. Vad gäller årsberättelser så saknas 
de mellan åren 1901-1908. Anledningen till detta är okänt, men kanske kan det vara så att det 
dröjde några år innan en ordentlig dokumentation av verksamheten kom igång. Men trots 
dessa brister i materialet tror jag mig ändå kunna besvara mina forskningsfrågor och syfte. 
För att kunna besvara mitt syfte och forskningsfrågor gällande Borås arbetsstuga är mitt val 
även där främst baserat på otryckta källor från folkrörelsernas arkiv, Borås stadsarkiv. 
Källmaterialet är tillgängligt under Mariastiftelsen och handlingar angående arbetsstugan. 
Källmaterialet är välbevarat och det finns årsredogörelser från åren 1900-1914, men därefter 
saknas det årsredogörelser från 1915-1916 och 1922-1923 , 1925-1931 och 1933-1937. 
Utifrån tidigare forskning redogör Olsson för den förändring av årsredogörelserna som trädde 
i kraft 1916, Centralkommittén för arbetsstugorna i Stockholm beslutade då att minska på 
tryckkostnaderna, genom att de olika styrelsernas redogörelser inte skulle skickas dithän.37 
Det är möjligt att det var en orsak till att arbetsstugan inte hade några årsredogörelser från den 
här tiden, en annan trolig förklaring kan vara att första världskriget bröt ut 1914-1918, och att 
det därför sparades in på papper. Men trots att dessa årsredogörelser saknas tror jag mig ändå 
kunna besvara mina forskningsfrågor. 
En annan viktig källa har varit lokaltidningen Borås tidning. Universitetslektor Anders 
Forsells Kommunala ideal och politisk verklighet [Elektronisk resurs]: en jämförande 
fallstudie av frisinnad politisk organisering i Filipstad och Skövde, ca 1880-1920 beskriver 
att hänsyn skall tas till om tidningsmatrialet används som berättande källa eller kvarleva, 
eftersom det har funnit en viss skeptisk inställning bland historiker till tidningen som 
berättande källa. Vidare understryker Forsell för att förstå tidningens innehåll är det därför 
viktigt att ha i åtanken vilken som framställde innehållet, utifrån vilka föresatser och till vilket 
syfte.38 Emellertid blev valet att använda Borås tidning som en kvarleva, som återspeglar den 
allmänna meningen i samhället och en berättande källa till händelser och skeenden på orten. 
Således förefaller dessa källor som mest rimliga för att kunna besvara mitt syfte och 
frågeställningar. 
 
1.5.1  Hermeneutiskt tillvägagångssätt 
För att kunna besvara mina frågeställningar om hur genus och genusordningen framställs i 
arbetsstugorna har jag använt mig av den hermeneutiska vetenskapsteorin för att analysera 
och tolka det material som återfinns från arbetsstugorna, eftersom den erbjuder de möjligheter 
och nödvändiga teoretiska redskap som behövs. För att beskriva hermeneutiken så utgår jag 
                                                 
37 Olsson, Ole (1999). s.48 
38 Forsell, Anders (2014). Kommunala ideal och politisk verklighet [Elektronisk resurs]: en jämförande fallstudie 
av frisinnad politisk organisering i Filipstad och Skövde, ca 1880-1920. Diss. Karlstad: Karlstads universitet, 
2014.s.58 
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från Professor i pedagogik Ingegerd Tallberg Broman När arbetet var lönen: en 
kvinnohistorisk studie av barnträdgårdsledarinnan som folkuppfostrare som beskriver att 
hermeneutiken motsvarar tolkningsläran och som ursprungligen var förknippad med analys av 
bibliska texter, men som sedan utvecklades och förändrades till att motsvara tolkning och 
tolkningslära av olika slags skrifter. Tallberg Broman menar att tolkning av ett material eller 
en text är ett försök att tyda den, och att det endast är möjligt genom att man går in i ett visst 
förhållande till texten och därigenom söker utveckla ett dialektiskt förhållande till den. Vidare 
beskriver Tallberg Broman att texten eller materialet kan ses som att den vill berätta något 
och därför menar hon att det är viktigt att tillämpa öppna frågor, för då först är det möjligt att 
uppfatta vad materialet vill berätta. Därigenom menar hon blir vi medvetna om det vi inte ser 
och att materialet därmed kan öppna upp för nya möjligheter.39 Tallberg Broman beskriver 
hur ”förförståelse” tillsammans med våra föreställningar och uppfattningar är bestämda av 
våra historiska, kulturella och sociala situationer och därmed utgör en referensram som 
påverkar vad vi ser och hur vi upplever det.40 Mitt tillvägagångssätt blir således att se på 
materialet med ett öppet förhållningssätt och därigenom låta texten tala till mig. Samtidigt 
som jag är medveten om min förförståelse som tillsammans med mina föreställningar och 
uppfattningar både kan hjälpa mig men också hindra mig i mitt sökande. Dessutom är jag 
medveten om att mina slutsatser aldrig kan bli identiska med hur någon annan skulle göra en 
historisk tolkning. 
 
1.5.2 Källkritiskt tillvägagångssätt 
Mitt tillvägagångssätt var således att systematiskt gå igenom protokollen och 
årsredogörelserna samt övrigt material som tidningsurklipp för att därigenom kunna urskilja 
vilket material som var relevant utifrån mitt syfte och frågeställningar. Under tiden som jag 
undersökte materialet så fotograferade jag det för att på så vis kunna gå tillbaka till 
källmaterialet. Därefter sorterades källmaterial från respektive arbetsstuga in i varsitt 
dokument, utifrån mina frågeställningar och teoretiska utgångspunkt. Vid mina studier av 
arkivmaterialet har ett källkritiskt synsätt använts genom att jag har ställt frågor till 
källmaterialet utifrån de källkritiska kriterierna som äkthet, tidsbudenhet, oberoende och 
tendensfrihet. För att nämna några svårigheter som kan uppstå när man arbetar med 
källmaterial från arkiven är att det ibland kan vara svårt att tyda vad som står i de olika 
dokumenten, särskilt som i mitt fall när det mesta var handskrivna dokument. Men eftersom 
uppsatsen omfattar en period relativt nära i tiden, har dock tydningen av materialet inte utgjort 
något större problem.  
Men för att undvika några feltolkningar har jag dessutom fotograferat materialet så att jag har 
haft möjlighet att gå igenom det flera gånger samt att jag har haft närhet till materialet. En 
viktig aspekt att påpeka är att årsberättelserna som i huvudsak har använts i uppsatsen som 
berättande källa, kan ha en tendens att ge uttryck för hur man ville att verksamheten skulle 
framstå och uppfattas av läsekretsen. Det kan till exempel röra hur många barn som var 
inskrivna, hur deras uppförande var, vilket resultat som uppnåddes av verksamheten och 
vilken inställning som barnen och föräldrarna hade till verksamheten. Det är därför viktigt att 
vara medveten om att det finns en risk att arbetsstugan framställs i alltför god dager i dessa 
berättelser. En annan kritik som kan riktas mot arkivmaterialet är att protokollen är 
nedtecknade av en sekreterare som kan ha missuppfattat diskussionerna som fördes och 
                                                 
39 Tallberg Broman, Ingegerd (1991).s.17 
40 Tallberg Broman, Ingegerd (1991).s.19 
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eftersom protokoll är andrahandskällor är det möjligt att rättelser kan ha gjorts i efterhand. 
Det är också möjligt att en del viktiga protokoll, skrivelser m.m. kan ha försvunnit antingen 
av en olyckshändelse eller medvetet filtrerats bort. Det är tyvärr omöjligt att göra något åt det 
problemet men det är ändå viktigt att vara medveten om det. Mitt sammantagna intryck är 
ändå att jag har lyckats med att förklara mitt syfte och mina frågeställningar utifrån det 
källmaterial som beskrivs här. 
 
1.5.3 En jämförande analys 
Min metod under studien har således varit kvalitativt och den metod jag använde mig av var 
en jämförande analys mellan de båda städernas arbetsstugor i Karlstad och Borås. För att 
förklara den jämförande ansatsen använda jag mig av universitetslektor Anders 
Forsells, Kommunala ideal och politisk verklighet: en jämförande fallstudie av frisinnad 
politisk organisering i Filipstad och Skövde, ca 1880-1920. Forsell använder sig bland annat 
av historikern Lars Nilsson när han förklarar vad en jämförande komparativ metod är och 
refererar till de fyra syften med komparationer som Nilsson har urskilt. För det första kan 
syftet vara att finna det lokalt särpräglade eller det allmängiltiga. För det andra kan 
komparationer förklara skillnader mellan orter. Forsell beskriver hur metoden betecknas som 
kontrastering av kontexter och att metoden kan användas för att testa teorier och hypoteser 
om det lokalt unika eller för platsers gemensamma drag. Det tredje syftet med komparationer 
är att visa på en teoris giltighet och räckvidd. Slutligen kan jämförelser användas i ett 
teorigenererande syfte, det vill säga som underlag för konstruktion av nya teorier, baserade på 
observationer. Dock understryker Forsell att de fyra syften som Nilsson lyfter fram överlappar 
varandra och att det i princip förekommer två typer av komparationer. Följaktligen är målet 
att finna skillnader mellan enskilda fall, eller så är målet att finna överenstämmelser mellan 
fall som i sin tur kan generaliseras.41 
Således kommer mitt komparativa upplägg att utgå från den logik som betecknas 
kontrastering av kontexter, eftersom min teoretiska utgångspunkt hänger samman med mitt 
huvudsyfte som är att pröva min hypotes som utgår från professor Yvonne Hirdmans teori om 
isärhållandets lag. När Hirdman beskriver ”isärhållandets lag” pekar hon på att den finns 
överallt och hur den strukturerar vår tillvaro. ”Isärhållandets lag” genomsyrar allt såväl fysiskt 
som psykiskt som sysslor, platser eller egenskaper. Utifrån Hirdmans teori om genuskontrakt 
och ”isärhållandets lag” formulerar jag den hypotes som jag kommer att pröva i uppsatsen; 
med tanke på Borås karaktär av att vara mer konservativt färgat än det mer liberalt präglade 
Karlstad. Följaktligen är hypotesen att ”isärhållandets lag”, eller princip som jag vill benämna 
det, var mer framträdande och mer uttalat i en sådan konservativ miljö, jämfört med mer 
liberala miljöer.  
Följaktligen kommer jag att använda mig av isärhållandets princip som en hypotes och pröva 
om det går att undersöka hur genus och genusordningen framställs i arbetsstugorna. Mitt 
tillvägagångssätt blir således att ställa välförankrade frågor utifrån min teoretiska 
utgångspunkt till det källmaterial som jag har hittat, och förhoppningsvist kommer jag då att 
upptäcka likheter eller skillnader i hur man strukturerade, sysslor, platser och egenskaper. 
Därmed är det möjligt att få en bild av hur genus och genusordningen framställdes i 
arbetsstugorna i Karlstad och Borås. Närmare bestämt kommer jag att göra en jämförande 

                                                 
41 Forsell, Anders (2014).ss.46-48 
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analys och jag kommer att använda mig av logiken kring kontrastering av kontraster, när jag 
gör min tematiska undersökning av de båda arbetsstugorna i Karlstad och Borås.  
 
1.5.4 Undersökningsorter 
Valet av städer har tillkommit dels på grund av att jag är född och uppvuxen i Värmland och 
att jag nu studerar vid Karlstads universitet, samt att Karlstad startade sin arbetsstuga 1899 
och Borås som är min andra undersökningsort startade sin arbetsstuga 1900. Borås är 
förövrigt den stad jag är bosatt i och jag har tidigare kommit i kontakt med Mariastiftelsen i 
Borås när jag skrev min B-uppsats. Dessa båda undersökningsorter är relativt lika såväl till 
yta som befolkningsmässigt. Karlstad kännetecknades av en mer frisinnad politik och var en 
biskops stad, medan Borås var en tidigt industrialiserad textilstad med en konservativ prägel. 
Undersökningsorterna kommer att beskrivas mer ingående senare i fallstudien. Med 
utgångspunkt i Hirdmans teori om genuskontrakt och ”isärhållandets lag” formulerar jag den 
hypotes som jag kommer att pröva i uppsatsen; med tanke på Borås karaktär av att vara mer 
konservativt färgat än det mer liberalt präglade Karlstad. Följaktligen är hypotesen att 
”isärhållandets lag”, eller princip som jag vill benämna det, var mer framträdande och mer 
uttalat i en sådan konservativ miljö, jämfört med mer liberala miljöer. Således finner jag det 
intressant att undersöka om det är möjligt att upptäcka några likheter eller skillnader utifrån 
den politiska uppfattningen och om det är möjligt att uppfatta om den kan ha präglat hur man 
framställde genus och genusordningen i arbetsstugorna i Karlstad och Borås. Närmare 
bestämt kommer min uppsats att undersöka hur genus och genusordningen framställdes i 
arbetsstugorna i Karlstad och Borås under undersökningens följande kapitel. 
 
1.7 Avgränsningar 
Min uppsats tidsmässiga ramar har satts från 1899-1928. Den tar dock sin början vid 
uppförandet av Karlstads arbetsstuga 1899 och studien behandlar därefter tidsomfånget fram 
till att verksamheten lades ned 1928. Mariastiftelsens arbetsstuga i Borås startade sin 
verksamhet 1900 och i ett PM skrivit av ordförande Leonore Odencrantz den 15 september 
1943, står det följande: ”Efter ambulerande tillvaro i diverse lokaler fick arbetsstugan 1906 ett 
eget hem, där den fortsatte till 1937, då den nedlades till följd av ändrade förhållanden såväl i 
skolorna som i hemmen.”42 Utifrån citatet här ovan går det att utläsa att arbetsstugan i Borås 
fortsatte sin verksamhet fram till år 1937, dock börjar informationen om arbetsstugan att bli 
knapphändig redan år 1924, och den sista informationen återfinns i 1932 års protokoll. För att 
göra undersökningen hanterlig har jag därför valt att avgränsa mig i tid från 1899-1928, 
eftersom det var under dessa år som Föreningen för Karlstads Arbetsstugor var verksam. Den 
tidsmässiga ramen gäller även Mariastiftelsens Arbetsstuga i Borås. Som motivering till min 
avgränsning utgår jag från vad Olsson beskriver i tidigare forskning att förutsättningarna för 
verksamheten förändrades under 1920-talet, och att man noterade ett minskat intresse för 
arbetsstugorna som sattes i samband med såväl skolans utveckling som föräldrarnas 
förkortade arbetstid.43 Den bilden återfinner jag även i Borås och Karlstads arbetsstuga. 
 
                                                 
42 BSA, Borås Mariastiftelsen. Redogörelser för Mariastiftelsens arbetsstuga år 1906-1914, PM ang. 
Mariastiftelsen år 1943 
43 Olsson, Ole (1999). s.190 
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1.8 Disposition  
Min undersökning är en jämförande analys över de likheter och skillnader som går att urskilja 
mellan arbetsstugorna i Karlstad och Borås ur ett genusperspektiv. Närmare bestämt så är 
syftet med min undersökning att jämföra hur genus och genusordningen kom till uttryck i 
arbetsstugorna i Karlstad och Borås. Vilka allmänna föreställningar om genus kommer till 
uttryck i arbetsstugornas verksamhet och vilken ideologi ger det uttryck för? Min disponering 
av kapitlen blir således att först beskriva Karlstads arbetsstuga och därefter Borås arbetsstuga 
hur de uppkom och hur verksamheten där såg ut. Det gör jag utifrån den första 
årsredogörelsen från respektive arbetsstuga. Därefter besvaras mitt syfte och mina 
frågeställningar genom att undersöka om det finns några likheter eller skillnader hur genus 
och genusordningen framställdes i respektive arbetsstuga i Karlstad och Borås. Med 
utgångspunkt i Hirdmans teori om genuskontrakt och ”isärhållandets lag” formulerade jag den 
hypotes som kommer att prövas i min undersökning; med tanke på Borås44 karaktär av att 
vara mer konservativt färgat än det mer liberalt präglade Karlstad45. Följaktligen är hypotesen 
att ”isärhållandets lag”, eller princip som jag vill benämna det, var mer framträdande och mer 
uttalat i en sådan konservativ miljö, jämfört med mer liberala miljöer som exempelvis 
Karlstad. Slutligen avslutas undersökningen genom en jämförande analys där jag jämför de 
båda arbetsstugorna i Karlstad och Borås. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
44 Jungen, Rune (1978).ss.22-25 
45 Dalgren, Lars & Moberg, Ove (red.) (1954). ss.34-43 
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2. Arbetsstugorna i Karlstad och Borås 
2.1 Bakgrund 
Under 1800-talets senare del genomgick Sverige en betydande samhällsomvandling från att 
vara ett jordbrukssamhälle till att bli ett industrisamhälle. Många människor flyttade från 
landsbygden in till städerna som förde med sig att samhällsstrukturen och 
försörjningsområdena förändrades radikalt. Både mannen och kvinnan fick i allt större 
utsträckning arbeta för att förtjäna familjens uppehälle och barnen blev därmed lämnade åt sig 
själva. Professor i pedagogik Ingegerd Tallberg Broman (1991). När arbetet var lönen: en 
kvinnohistorisk studie av barnträdgårdsledarinnan som folkuppfostrare beskriver i sin 
avhandling hur samhällena allt mer blev indelade efter klass, kön och geografiska 
förhållanden. Dessa motsättningar blev nu tydliga och det tog sig uttryck i en social oro, som 
samhället måste råda bot för.46 För att komma till rätta med den sociala oron upprättades olika 
institutioner och däribland var arbetsstugan som följaktligen kommer att studeras närmare.  
Pedagogen Ole Olsson beskriver i sin avhandling, Från arbete till hobby: en studie av 
pedagogisk filantropi i de svenska arbetsstugorna hur de första arbetsstugorna grundades i 
Adolf Fredrik och Katarina församling i Stockholm 1887, och hur verksamheten sedan 
utvidgades ut i landet. Olsson redogör för Anna Hierta-Retzius som var en viktig förebild och 
grundare till arbetsstugeverksamheten och hur arbetsstugorna uppkom för att stävja den 
sociala oron som samhällsomvandlingen hade medfört.47 När föräldrarna arbetade hade 
barnen inte någonstans att ta vägen och arbetsstugornas syfte var således att rädda barnen från 
livet på gatan samt att komplettera för bristande föräldraskap.48 Olsson skildrar hur 
arbetsstugorna skulle sysselsätta barnen med nyttiga arbeten, och som belöning för utfört 
arbete fick barnen ett mål mat. Olsson pekar här på en tydlig uppfattning inom filantropin den 
om ”hjälp till självhjälp”. Olsson pekar på att det var viktigt i ett samhällssyfte som på sikt 
skulle förbättra arbetskraften, dels för den enskilde individens möjligheter till arbete och för 
landet att hävda sig i den internationella konkurrensen. Olsson menar att arbetsstugorna hade 
ett förebyggande syfte genom att det var billigare att förebygga bristerna hos barnen än att 
rätta till dem i efterhand.49 
 
 
 
 
 
 

                                                 
46 Tallberg Broman, Ingegerd (1991). ss.54-56  
47 Olsson, Ole (1999). s.60 
46  Olsson, Ole (1999) ss.135-137 
47 Olsson, Ole (1999) ss.138-141  
49 Olsson, Ole (1999) ss.140-143 
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2.2 Arbetsstugan i Karlstad 
2.2.1 Beskrivning av Karlstad under tidsperioden  
Karlstad kan vid tiden för sekelskiftet 1800- och 1900-talet näringslivsmässigt betecknas som 
en handels- och sjöfartsstad.50 Karlstad var såväl ett biskopssäte som en landshövdingsstad.51 
Det politiska läget under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet präglades av en 
frisinnad, moderatliberal inställning som det går att utläsa från vad som skrevs i Nya 
Wermlands-Tidningen i Karlstad 1850.52 Men det politiska klimatet hårdnade i Karlstad i 
början av 1890-talet, genom en tilltagande debatt om tullfrågan och rösträttsfrågan.53 Dock 
började Karlstad under 1890-talet ändra karaktär, förut hade staden haft en idyllisk 
småstadsmässig dominerad stadsbild. Men under det sista decenniet medförde så det 
efterlängtade genombrottet för stadens näringsliv. Vilket fick till följd en kraftig ökning av 
stadens folkmängd. Utvecklingen fortsatte att vara gynnsam under det innevarande 
århundrade fram till det första världskrigets utbrott och den kraftiga folkökningen under 
perioden 1900-1915 hade flera medverkande faktorer. Den främsta utgjorde inflyttningen från 
landsorten och bakom denna utveckling var expansionen av stadens industrier samt 
Värmlands regementes förläggning till Karlstad.54 Bredvid den hjälp som staden ombesörjde i 
enlighet med fattigvårdslagens bestämmelser, gavs understöd åt behövande av flera 
välgörenhetsorganisationer däribland arbetsstugan. I Karlstads stads historia står omnämnd 
”att samhället står i skuld till de hundratals och åter hundratals karlstadsbor, som lagt ner tid, 
pengar och möda för att hjälpa mindre väl lottade”.55 
 
2.2.2 Tillkomsten av Karlstads arbetsstuga  
Utifrån Berättelse angående Carlstads arbetsstugas verksamhet under åren 1899-1900 
beskrivs det hur, Föreningen för arbetsstugan i Karlstad bildades 1899 utifrån ett initiativ av 
Fruntimmersföreningen. ”Arbetsstugan invigdes den 13 oktober 1899 i närvaro utav 
stiftelsens biskop och biskopinnan Rundgren med sång och bön av herr domprosten 
Jakobsson, och därefter fick de barn som antagits till arbetsstugan kaffe och kakor ”.56Därefter 
redogörs verksamheten utifrån årsberättelsen 1899 och hur den fortgick under läsåret. 
Höstterminen inleddes den 13 oktober och pågick till den 13 december och vårterminen från 
den 17 januari till och med den 15 maj. Därförutom beskrivs för antalet barn i arbetsstugan 
som då var 60 stycken, varav 25 var flickor och 35 var gossar och att barnen var uppdelade i 
två arbetslag som besökte arbetsstugan varannan dag. Vidare redogörs för undervisningen 
som pågick varje eftermiddag mellan klockan 5-7. Sedan beskriver styrelsen hur barnen varje 
kväll fick höra på roliga berättelser och det tillsammans med ett mål mat som kunde bestå av 
pannkaka, gröt eller välling.57  
Tidigare forskning bekräftar den bilden av arbetsstugan. Bland annat beskriver Agda Hedvall 
i sitt föredrag Våra arbetsstugor för barn från 1915, hur barnen blev mottagna i arbetsstugan i 
                                                 
50 Dalgren, Lars & Moberg, Ove (red.) (1954). ss.34-43 
51 Dalgren, Lars & Moberg, Ove (red.) (1954). ss.48-52 
52 Dalgren, Lars & Moberg, Ove (red.) (1954). ss.68-69 
53 Dalgren, Lars & Moberg, Ove (red.) (1954). s.154 
54 Dalgren, Lars & Moberg, Ove (red.) (1954). ss.137-138 
55 Dalgren, Lars & Moberg, Ove (red.) (1954). s.384 
56 FA, FKA, Protokollsbilagor 1899-1927, vol. 2. Berättelse angående Carlstads arbetsstugas verksamhet under 
åren 1899-1900,s.2  
57 FA, FKA, Protokollsbilagor 1899-1927, vol.2. Berättelse angående Carlstads arbetsstugas verksamhet under 
åren 1899-1900,ss.2-3 
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åldern 7-14 år och att de där sysselsattes med arbete under två timmar varannan dag efter 
skolans slut. Hedvall beskriver att syftet med arbetsstugan var ”gifva dem intresse för arbetet, 
arbetsglädje – kärlek till arbetet.  Som lön för arbetet få de sedan en enkel, men närande 
måltid”.58 Likaså Olsson beskriver att kärlek till arbetet var ett viktigt syfte för arbetsstugans 
verksamhet genom arbetet skulle barnen lära sig flit och uthållighet och för pojkarnas del 
innebar arbetet att de fick värdefulla kunskaper inför kommande yrkesutövning och för 
flickorna att de fick god träning inför arbete i hemmet.59 
Den bilden återkommer även i Karlstads arbetsstuga när styrelsen beskriver vilka 
sysselsättningar som barnen hade och att det skildes åt vilka sysslor som pojkarna respektive 
flickorna hade. Styrelsen beskriver hur pojkarna undervisades i skomakeri och borstbinderi 
och hur de fick lära sig att laga sina egna skor för en liten penning och hur de äldre flickorna 
fick handledning i sömnad samt att de fick laga sina egna kläder och utföra diverse 
bastarbeten. Medan de yngre flickorna som beskrevs var fler till antalet undervisades i lättare 
sömnad och spånarbeten. Olsson beskriver att arbetena skulle anpassas till barnens ålder och 
att det underförstått inbegrep att det var självklart att flickor och pojkar sysselsattes med olika 
sorters arbeten, med undantag av de yngsta barnen i arbetsstugorna som de menade kunde 
utföra samma sysslor.60 Olsson skildrar hur viktigt det var att arbetet ansågs lämpligt för 
barnen, så att de kunde ha användning av de kunskaper som de tillägnat sig i arbetsstugan 
inför kommande yrkesutövning.61  
Olsson redogör för hur arbetet hade ett uppfostrande inslag genom att barnen lagade och 
lappade sina egna och andras kläder och skor.62 Olsson bekräftar därmed den bild som 
Karlstads arbetsstuga skildrade att det skildes åt i vilka sysslor som pojkar respektive flickor 
hade i arbetsstugan att flickorna sysselsattes i sömnad, stickning, virkning, knyppling, bast-
spån och korgarbete i vide och rotting. Medan pojkarna var sysselsatta i träslöjd, borstbinderi 
och skomakeri, såsom lagning, halvsulning och klackning. Därutöver fick de laga och lappa 
sina egna och andras kläder och skor. Vidare redogör styrelsen i Karlstads arbetsstuga för att 
det som hade tillverkats av barnen under året såldes vid den årliga julavslutningen. 
Årsredogörelsen avslutas med att beskriva barnens uppförande som hade varit bra för det 
mesta och att arbetsstugan var uppskattad och besöktes flitigt.63 Se ; Bilaga 1 & 2 Karlstads 
arbetsstugas arbetsförteckning över flickornas och pojkarnas arbete. 
 
2.2.3 Isärhållandets princip i arbetsstugan 
I källmaterialet är det möjligt att urskilja vissa tendenser utifrån Hirdmans isärhållande 
princip och den ”hemideologi” som Edling beskriver växte fram i slutet av 1800-talet. I 
Berättelse angående Carlstads arbetsstugas verksamhet under åren 1899-1900 står det 
följande: 
    Härutinnan gifves ett ojäfaktigt bevis ej mindre derom huru tillgängligt barnasinnet är för vänlighet och 
välvilja och gerna underkastar sig arbete när det bjudes i en omgitning, der det åtnjuter den trefnad och det huld 
och skydd, som ett godt hem förlänar, än åfven derom, att arbetsstugor, rätt handhafda och rätt vårdade, hafva en 
stor betydelse för de barn, som, i saknad af ett sådant hems välsignelse, kunna i arbetsstugorna undfå något af                                                  
58 Hedvall, Agda (1915). Våra arbetsstugor för barn: föredrag. Stockholm, Oskar Eklunds Boktryckeri.s.12 
59 Olsson, Ole (1999). ss.138-141 
60 Olsson, Ole (1999). ss.151-153 
61 Olsson, Ole (1999). s.154 
62 Olsson, Ole (1999). s.155 
63  FA, FKA  Protokollsbilagor 1899-1927, vol.2 Berättelse angående Carlstads arbetsstugas verksamhet under 
åren 1899-1900, ss.2-3 
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densamma, - det må vara att hoppas, till skydd för de frestelser å gator och gränder, hvartill de annars å lediga 
stunder äro hänvisade.64 
Här skildrar styrelsen hur tacksamt det var att visa vänlighet mot barnen och hur tacksamt de 
tog emot den, och att barnen därigenom fick erfara det trygga skydd som ett gott hem kan ge. 
Styrelsen beskriver hur arbetsstugan förmådde ge barnen den rätta vården såväl som ett gott 
hem, och de menade att det var av stor betydelse för de barn som var i avsaknad av ett hems 
välsignelse. Det är intressant menar jag att man beskriver arbetsstugan i termer av ett ”gott 
hem”, och vad menades med ett gott hem och hade hemmet någon speciell betydelse? Utifrån 
Hirdmans isärhållande princip som finns överallt såväl fysiskt som i platser och strukturerar 
dess tillvaro så är det möjligt att hemmet var en sådan plats. Edling beskriver hur den 
samhällsomvandlingen som hade skett under 1800-talet som gjorde att människor flyttade 
från landsbygden in till städerna, medförde att den gamla enheten mellan försörjning och 
hushållning upplöstes. Men att det så småningom växte fram en ”hemideologi ”där ”Hemmet” 
och ”familjen” fick en stor betydelse.65 Likaså Jordansson lyfter fram bilden av hemmet och 
familjen och menar att det var i hemmet som den samhälleliga tryggheten och grunden för 
den ekonomiska och politiska utvecklingen lades och därför tillskrevs 1800-talets samhälle i 
termer av ”det stora hemmet”. Men som Jordansson påpekar var det inte ett hem och en familj 
i en jämlik betydelse där familjemedlemmarna hade ett likt värde, utan en jämförelse baserad 
på en patriarkal hushållsorganisation med rötterna tillbaka i jordbrukssamhället.66 Var det ett 
hem som skulle återskapas i arbetsstugorna med de kännetecken och värderingar som ett hem 
har? Eller var det att söka återskapa ett hem som skulle rekonstruera den samhälleliga 
tryggheten som dåtiden upplevde hade gått förlorad?  
I protokollet från 1920 står följande: ”Arbetet har fortgått efter samma metoder och principer 
som föregående år. Stugan skall vara ett hem för barnen. Där ordning och tukt uppehålls fast 
under friare former, och arbetet skötets med liv och intresse.” 67 Som det går att utläsa från 
citatet så framgår det att arbetsstugan skall vara som ett hem för barnen. Där ordning och tukt 
skulle råda fast under friare former. Utifrån 1921 års protokoll står det att ”stugans 
arbetsuppgift är att vara en hjälp åt de fattiga hemmen, hindra barnens uteliv samt att låta dem 
känna arbetet som en källa till glädje”.68 Här framkommer det att ”stugan” eller arbetsstugan 
skulle vara till hjälp åt de fattiga hemmen och hindra barnens uteliv samt lära dem glädje till 
arbetet. Det är sannolikt att arbetsstugan hade ett ändamål av att vara ett hem för de barn som 
inte hade någon förebild av vad ett hem var, samt att arbetsstugan skulle vara till hjälp för de 
fattiga familjerna. Därmed är det troligt att arbetsstugan hade en mission att vara ett 
ställföreträdande hem samtidigt som deras uppgift var att vara en uppfostringsanstalt till de 
barn som var i behov av det liksom Olsson har beskrivit i tidigare forskning.69 Det framgår 
också tydligt i protokollet från 1925: 
    Arbetsstugans syftemål är att söka väcka barnens sinnen till intresse för arbetet, lära sig älska detsamma såsom 
en källa till välsignelse och ej såsom en påtvingad börda. Disciplinen får dock ej vara så sträng som i skolan, 
emedan Arbetsstugan skall ha karaktären av hem. Häri ligger just den stora svårigheten, att likväl kunna 
upprätthålla tukt och ordning. Att detta ej är lätt i dessa tider, då barn och ungdom så litet förstå sig konsten att 
lyda och underordna sig, torde var och en förstå, som aldrig så litet försökt sig på uppfostrarens svåra kall.70 
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Från citatet framgår att arbetsstugans syfte var att väcka barnens intresse för arbetet. 
Samtidigt som det beskrivs att arbetsstugan inte skulle vara så sträng som i skolan, utan att 
den skulle ha karaktären av ett hem. Det är intressant vad de menade med att arbetsstugan 
skulle ha karaktären av ett hem och vad avsågs med ett hem? Olsson beskriver utifrån tidigare 
forskning hur arbetsstugan skulle vara såväl en hemlik institution, som ett komplement och 
stöd till hemmet.71 Edling beskriver hur det växte fram en kult under 1800-talet där ”hemmet” 
och ”familjen” var nyckelbegrepp med hög ideologisk verkan. Edling pekar på att dessa 
begrepp var intimt förknippat med den borgerliga familjen och vad de avsåg med ett hem och 
hur en familj skulle vara.72 Kanske var det ändå ett hem som arbetsstugan strävade efter att 
vara, utifrån beskrivningen av att arbetsstugan skulle ha karaktären av ett hem. 
 
2.2.4 Genusideal i uppfostran 
Den verksamhet som bedrevs i arbetsstugan syftade i huvudsak till att uppfostra barnen enligt 
det ”hemideal” som bland annat Edling och Plymoth pekar på och som var centralt för det 
tidiga 1900-talets fostransideologi, och hur den var tydligt genuspräglad och normativ i sin 
stereotypisering av mannens och kvinnans rätta plats i samhället.73  I Material till 
femårsberättelsen för Karlstads arbetsstugas verksamhet under åren 1909-1913 står det 
följande: 
    Barnen särskilt gossarna stannar också i allmänhet gärna flera år eller till dess de slutar skolan och fråga ofta 
om de inte kunna få vara kvar sedan de slutat skolan, i händelse de ej kunna få något arbete. Bland flickorna blir 
omsättningen lifligare emedan de få svårare läxor i de högre klasserna och alltjämt ofta behöfvas hjälpa till i 
hemmen.74 
I citatet beskrivs det hur barnen men särskilt pojkarna stannade kvar i arbetsstugan under flera 
år eller tills de slutat skolan, och hur pojkarna ofta frågade om de kunde få stanna kvar efter 
att de hade slutat skolan, utifall de inte fick något arbete. Vidare beskrivs hur omsättningen 
bland flickorna var större, dels genom att de fick svårare läxor i de högre klasserna samt att de 
allt oftare behövdes i hemmen. Här är det möjligt att urskilja en tydlig genusprägel och norm 
av mannen eller som i det här fallet pojken som behövde stanna kvar i arbetsstugan utifall han 
inte fick något arbetet, och kvinnan eller som i det här fallet flickan som behövdes i hemmet. 
Olsson beskriver utifrån tidigare forskning att det fanns en tydlig könsuppdelning mellan 
pojkar och flickor i arbetsstugorna. Pojkarna skulle förberedas för ett framtida yrkesarbete och 
flickorna för att vara goda husmödrar i hemmen.75 För att förstå den tydliga 
könsuppdelningen som fanns så kommer jag att använda mig av Hirdmans benämning genus 
för att därigenom visa på en rättvisare bild av vad ”manligt” och ”kvinnligt” är och hur det 
framställs.76 Hirdman pekar på genussystemet och hur den kommer till användning på ett 
generellt plan genom att vi placerar och ordnar mannen och kvinnan i olika logiker. Hirdman 
beskriver dessa logiker som att den första logiken är isärhållandets tabu manligt eller 
kvinnligt, och den andra logiken som bygger på hierarkin att det är mannen som är norm och 
därmed utgör normen för det normala och allmängiltiga.77 Det förefaller som det går att 
urskilja hur man framhåller och särskiljer pojkarna från flickorna i arbetsstugan, dels genom 
                                                 
71 Olsson, Ole (1999). s.202 
72 Edling, Nils (1996). ss.324-325 
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hur de beskriver att pojkarna gärna stannade kvar i arbetsstugan, samt på det sätt man 
beskriver att pojkarna bad att få stanna kvar i arbetsstugan utifall de inte fick något arbete. 
Följaktligen är det därför möjligt att urskilja Hirdmans Genussystem den andra logiken som 
bygger på hierarkin att det är mannen eller pojken som är normen, och därför utgör det 
normala, och det normala var under denna tid att mannen var den som försörjde familjen. Det 
verkar troligt att man tyckte att pojkarna var de som var i störst behov av att få vara kvar i 
arbetsstugan och att de där igenom skulle få möjlighet att lära sig ett yrke. Medan citatet 
framhåller att det var större omsättning bland flickorna och som förklaringen gavs det att 
flickorna fick allt svårare läxor desto högre upp i klasserna de kom och att de alltmer 
behövdes i hemmen. Plymoth beskriver att när borgerligheten blev det bärande 
samhällsskiktet under 1800-talet formades det ett ideal med den skötsamma manliga 
försörjaren och den sedliga hemmavarande hustrun. Med innebörden att mannen knöts till en 
offentlig sfär, och kvinnan till en privat sfär och en uppfattning om att mannen var den som 
skulle försörja familjen och kvinnan var den som skulle sköta hem och barn.78 Det är troligt 
att arbetsstugan försökte återskapa ett sådant borgerligt familjeideal utifrån vilka sysslor 
pojkar respektive flickor innehade, och sannolikt var sysslorna något som de förväntades ta 
med sig ut i livet. 
 
2.2.5 Manliga och Kvinnliga sysslor 
De olika uppdelningar i manliga respektive kvinnliga sfärer som bland annat Plymoth ger 
uttryck för kommer följaktligen att studeras närmare, vilka sysslor som förekom och hur de 
var fördelade, i förhållande till könen. I ”Berättelse angående Carlstads arbetsstugas 
verksamhet under åren 1899-1900”, står det: 
    Gossarna hafva undervisats i skomakeri och borstbinderi: de större flickorna hafva undfått ledning i sömnad 
och diverse bastarbeten, de mindre åter, som varit det öfervägande i antalet, i lättare sömnad och spånarbeten. 
Gossarna hafva fått laga sina egna skodon, derför de erlagt en billig betalning, och flickorna upphjelpt och lagat 
sina kläder.79 
Som det framgår av citatet hör ovan så undervisades pojkarna i skomakeri och borstbinderi 
medan flickorna undervisades i sömnad och diverse bastarbeten. De yngre flickorna som var 
övervägande i antalet undervisades i lättare sömnad och spånarbeten. Pojkarna fick även laga 
sina skor till ett självkostnadspris och flickorna fick hjälp att laga sina kläder. Är det möjligt 
att denna indelning i undervisningen hade ett syfte att leda barnen in i olika framtida yrken? 
Olsson beskriver att arbetsstugornas syfte var att lära ut kärlek till arbetet och för pojkarnas 
del innebar det att arbetet skulle ge dem nyttiga förberedelser inför kommande framtida 
yrkesutövningar och för flickornas del att de fick god träning för arbetet i hemmet.80 Plymoth 
menar att det var tydligt inom fattigvården såväl som filantropin att det pågick en fostran till 
familjeförsörjare och husmoder, dels rent konkret genom det arbete som utfördes såväl som 
de generella normer och principer som gällde kring ansvarstagandet i samhället.81 För att 
ytterligare belysa den uppdelning i yrken som förekom så går följande att utläsas i 
femårsberättelsen för Karlstads arbetsstugas verksamhet under åren 1909-1913: 
    Flickorna har undervisats i sömnad, stickning, virkning, spån- och bastarbeten, knyppling samt smärre 
korgarbeten och deras arbete uppgå till 751 större och mindre som bör nämnas: förkläden, tvättpåsar, skopåsar, 
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vedsäckar, vedbärare, kassar, basttofflor, hängmattor, grytlappar och småhanddukar. Gossarna åter ha i skilda 
afdelningar sysselsatts i snickeri, borstbinderi och skomakeri.82 
Citatet ovan styrker den bilden av att pojkarna och flickorna var uppdelade i olika 
yrkesområden, dels genom de stereotypa uppdelningarna av sysslor såväl som indelningen i 
skilda arbetsdagar. Såsom Hirdman menar att det går att ordna sysslor, platser och egenskaper 
och att de återfinns i arbetsdelningen mellan könen och i föreställningar om det manliga 
respektive det kvinnliga.83 De visar sig även genom de olika sfärer som Plymoth menade att 
mannen respektive kvinnan knöts till och som går att urskilja i de olika sysselsättningar som 
beskrivs utifrån verksamhetsberättelsen från 1914:  
    Undervisningen har omfattat samma ämnen som föregående år för flickor sömnad, stickning, virkning, 
knyppling, bast-spån och något korgarbete i vide och rotting. Samt för gossarna träslöjd, borst binderi och 
skomakeri, bestående af lagning, halvsulning och klackning.84 
Som det framgår av citatet så var flickorna sysselsatta i sömnad, stickning, virkning, 
knyppling, bast-spån och korgarbete i vide och rotting. Medan pojkarna var sysselsatta i 
träslöjd, borstbinderi och skomakeri, såsom lagning, halvsulning och klackning. Här är det 
möjligt att urskilja den tydliga uppdelningen mellan sysslor eller olika sfärer som Hirdman 
och Plymoth beskrev och hur de var uppdelade mellan pojkarna och flickorna i arbetsstugan. 
Det verkar sannolikt som att flickornas sysslor var förknippade med hemmet medan pojkarnas 
sysselsättning mer hade en prägel av ett hantverk eller yrke. Hirdman beskriver att 
isärhållandets princip finns överallt och att den strukturerar sysslor, platser och egenskaper 
och att den används för att bevara den ordningen. Hirdman pekar på att det finns vissa 
generella drag i genusformeringen som alltid visar på den biologiska olikheten, det vill säga 
att mannen inte kan föda barn.85 Följaktligen är det möjligt att urskilja isärhållandets princip 
genom att studera hur man delade in pojkar och flickor i olika sysslor och att sysslorna 
förefaller vara stereotypa till sin karaktär. Den bilden återfinns även hos Edling som pekar på 
att det förekom bestämda familjeideal och att dessa var såväl genuspräglade som normativa i 
sin stereotypa bild av mannen men framförallt kvinnans rätta plats. 86Även Plymoth beskriver 
hur bilden i arbetsstugorna var starkt genuspräglad, bland annat beskriver hon att flickornas 
arbete mest bestod i ”nyttigt” slöjdarbete och därmed handlade om att uppvisa flit, duglighet 
och att stärka deras karaktär. Plymoth menar att det sannolikt var en medveten inriktning i att 
skola flickorna till arbetsamhet och ordning, för såväl det privata livet som 
arbetsmarknaden.87 Plymoth pekar på att 1800-talets klassamhälle starkt betonade skillnader 
mellan sociala grupper och kön, det innebar att man respektive kvinna knöts till en manlig 
offentlig sfär respektive till en kvinnlig privat sfär och uppdelningen hade således stor 
betydelse för föreställningen om vem som skulle försörja respektive sköta hem och barn.88  
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2.2.6 Sammanfattning 
Karlstads Arbetsstuga grundades 1899 utifrån initiativ av fruntimmersföreningens styrelse i 
Karlstad. Arbetsstugans syfte var att ta hand om barnen när de var lediga från skolan och 
därmed förhindra att de tiggde på gatorna som ansågs vara ett stort samhällsproblem. Till 
arbetsstugan kunde barnen komma varannan dag och arbeta under två timmar och som 
belöning fick de ett mål mat. I arbetsstugan var pojkarna och flickorna indelade i två grupper 
som undervisades under olika dagar och de sysselsattes med olika aktiviteter. Till exempel så 
undervisades pojkarna i skomakeri och borstbinderi och de äldre flickorna undervisades i 
sömnad och bastarbeten och de yngre flickorna i enklare sömnad och spånarbete. Varje år 
avslutades med julfest med försäljning av de saker som barnen hade tillverkat under året. 
Utifrån källmaterialet framgår det vissa specifika tendenser som Hirdman benämner 
isärhållandets princip och som genomsyrar allt såväl fysisk som psykisk ordning och att den 
strukturerar sysslor, platser och egenskaper. Ur texten framkommer en bild av arbetsstugan 
där den jämförs med ett ”hem”, det är intressant menar jag eftersom tidigare forskning 
däribland Edling menar att det växte fram en så kallad ”hemideologi” under slutet av 1800-
talet med vad som ansågs vara ett gott hemliv och att den innehöll vissa bestämda familjeideal 
som var såväl genuspräglade som normativa i sin stereotypisering av mannen men framförallt 
kvinnans rätta plats i samhället.89 Karlstads arbetsstuga uppvisar ett tydligt genusideal genom 
den stereotypa fördelningen av sysslor såväl som skilda arbetsdagar för pojkar respektive 
flickor i arbetsstugan. Hirdman menar att sysslor, platser och egenskaper återfinns i 
arbetsdelningen mellan könen och i föreställningar om det manliga respektive det kvinnliga. 
Den tydliga arbetsfördelningen och föreställningarna mellan könen går även att urskilja i 
Karlstads arbetsstuga.  
Utifrån Hirdmans teori om genuskontrakt och ”isärhållandets lag” formulerar jag den hypotes 
som prövas i min undersökning, med tanke på Borås karaktär av att vara mer konservativt 
färgat än det mer liberalt präglade Karlstad. Följaktligen är hypotesen att isärhållandets 
princip som jag vill benämna det, var mer framträdande och mer uttalat i en sådan konservativ 
miljö, jämfört med en mer liberal miljö. Emellertid framkommer det här att Karlstads 
arbetsstuga uppvisar ett tydligt genusideal genom den stereotypa fördelningen av såväl sysslor 
som skilda arbetsdagar för pojkar respektive flickor i arbetsstugan.  
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2.3 Arbetsstugan i Borås 
2.3.1 Bakgrund om Borås 
Författare Rune Jungen beskriver i Vävarstad i uppror: arbetarrörelsen i Borås 1880-1920, 
hur industrins utbredning och inflyttning från landsbygden medförde att Borås som länge 
hade varit en småstad istället blev en betydande industristad. De nya arbetstillfällena som 
skapades inom Borås lockade till inflyttning och industrin växte och gav så småningom det 
framträdande draget åt näringsstrukturen, dels genom den stora andelen av stadens arbetare 
var fabriksarbetare.90 Jungen beskriver att runt sekelskiftet fanns det omkring fyra tusen 
fabriksarbetare i Borås, varav 3500 textilarbetare och många av dem var kvinnor.91 Bengt 
Berglund beskriver i Borås stads historia. 2, Industrins och industrisamhällets framväxt 
1860-1920, att Borås kännetecknades av olika former av privata och halvprivata 
välgörenhetsarrangemang, som stod för mycket utav fattigvården under 1800-talet. Emellertid 
övertog staden ansvaret för sådant som tidigare hade skötts av de privata organisationerna och 
mer än en gång framhölls Boråsarnas lösningar som förebilder runt om i landet, genom det 
sätt som staden löste flera av samhällsproblemen.92 Samtidigt som Jungen beskriver att Borås 
var ett fäste för den politiska konservatismen och att högern var i absolut majoritet bland 
väljarkåren. Jungen pekar på att konservatismen hade en lång politisk tradition med intressen 
för näringsskydd och protektionism till stor del genom det nära samarbete med näringslivet. 
Jungen menar att det låg starka krafter bakom Borås protektionismen och att man utnyttjade 
de opinionsbildande resurserna som fanns, och en given företrädare var den traditionsrika 
Borås Tidning (BT).93 
 
2.3.2 Tillkomsten av Borås arbetsstuga 
Föreningen Mariastiftelsen bildades år 1856 på uppslag av Fredrika Bremers bok ”Hertha”. 
Stiftelsens ändamål var att ”verka för inom Borås boende fattiga barns kristliga uppfostran 
och bildande till nyttiga medlemmar inom samhället”.94 Mariastiftelsens första mission var att 
inrätta en flickskola. Mariastiftelsen hade därutom om en rad välgörande ändamål som till 
exempel barnbeklädnad, barnkrubba samt att de gav bidrag till folkskolan så att flickorna 
skulle kunna få undervisning i sömnad. Förutom dessa ändamål ägnade sig Mariastiftelsen till 
barnbespisning och ett skolkök för flickor där det bedrevs teoretisk och praktisk undervisning 
i matlagning och tvätt. Dock övertog folkskolan denna uppgift och då inrättade Maiastiftelsen 
istället en arbetsstuga år 1900.95 Följande går att läsa ur ett brev som Mariastiftelsen skrev till 
herr professor Gustaf Retzius i februari 1900: 
   Sedan Mariastiftelsen i Borås en förening som bildades år 1856 för att verka för fattiga barns kristliga 
uppfostran och bildande till nyttiga medlemmar inom samhället. Beslutat att så snart som möjligt i Borås inrätta 
en arbetsstuga med undervisning i flera yrken efter mönster av Adolf Fredriks arbetsstuga i Stockholm, samt får 
berömda ändamål dels af föreningens inkomster under år 1899, dels inom samhället tecknat bidrag till belopp af 
700 kr få vi, af Maria stiftelsens styrelse för sagda ärenden särskilt utsedda kommitté, som redan vidlagt 
förberedelser för arbetsstuga öppnade under innevarande år, härmed ödmjukt anhålla att från den af stiftelsen 
Lars Hiertas minne donerande fonden för upprättande af arbetsstugan i landsorten erhålla ett understöd af 700 kr 
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för arbetsstugans första uppsättning. Styrelsen förbinder sig att årligen till centralkommittén för Stockholms 
arbetsstuga inrätta årsredogörelse.96 
I redogörelsen för Mariastiftelsens anteckningar rörande arbetsstugan som startade år 1900 
står det följande. Styrelsen fattade den 30 oktober år 1899 beslut om att efter mönster från 
Stockholm och andra städer upplåta en arbetsstuga för fattiga barn. Den 21 mars år 1900 
öppnade arbetsstugan och till en början delade de lokal med föreningen för en barnkrubba i 
Borås. Därefter beskriver styrelsen vad arbetsstugan hade för uppgift i samhället: 
    En dylik arbetsstugas uppgifter är att under fritiden från skolan, i arbetsstugan de barn vara som genom att 
bägge föräldrarna arbeta, eller af andra orsaker i hemmen ej finnas den vård och den trefnad de är i behov, utan 
onekligen är hänvisade till gatan, såsom sin enda tillflykt.97 
Utifrån tidigare forskning beskriver Olsson att arbetsstugeverksamheten uppkom för att rädda 
barnen i städerna från det onda livet på gatorna och för att komplettera för bristande 
föräldraskap. I arbetsstugorna skulle barnen vara sysselsatta med nyttiga arbeten och som 
belöning för utfört arbete fick de ett mål mat.98 I årsredogörelsen från Borås år 1900 
återkommer den bilden när det beskrivs hur barnen i arbetsstugan blev sysselsatta med nyttiga 
arbeten och som lön för det utförda arbetet fick de erhålla ett mål mat. Fortsättningsvist 
beskriver styrelsen hur arbetet pågick under vårterminen fr.o.m. 21 mars t.o.m. 11 juni med 
undantag av en veckas påsklov och att höstterminen varade från 15 september t.o.m. 6 
december. Den dagliga arbetstiden var två timmar från kl. 4-6 och antalet barn i arbetsstugan 
hade varit 36 pojkar och 24 flickor under vårterminen, och 28 pojkar och 25 flickor under 
höstterminen. Därefter beskriver styrelsen hur pojkarna respektive flickorna var fördelade 
under veckodagarna. Pojkarna besökte arbetsstugan måndag, onsdag och fredag, och flickorna 
tisdag, torsdag och lördag. Följaktligen beskriver styrelsen hur barnen flitigt hade besökt 
arbetsstugan och utfört sitt arbete med ett gott uppförande och att barnens ålder hade varit 
mellan 8 och 14 år. Olsson beskriver hur viktigt det var att öva upp handlaget i arbetsstugan. 
Den ålder som ansåg bäst var 7-14 år och det var viktigt att arbetet anpassades till barnens 
ålder.99 Undervisningen utfördes av föreståndare Tekla Olsson samt biträdande läraren 
korgmakaren Johansson och skomakare Mason. Styrelsen skriver att jämte dessa lärare hade 
det funnits ett tiotal unga damer som deltagit och bidragit med arbete utan ekonomiskt 
anspråk. Därefter redogörs för de olika sysslor som förekom i arbetsstugan såsom slöjd och 
handarbeten. Sömnad, bastarbeten, spånarbeten, lövsågning, borstbinderi, korgmakeri -och 
skomakeri arbeten. Olsson beskriver utifrån tidigare forskning att det förekom skillnader 
mellan vad pojkar och flickor arbetade med. Pojkarna skulle i huvudsak tränas för sina 
framtida yrken, medan flickorna i första hand skulle uppfostras för sina framtida syssla som 
husmödrar i hemmet eller som hembiträde i en familj. Gemensamt för pojkar och flickor var 
att arbetet i arbetsstugan skulle träna barnens handfärdighet och att fostra dem till goda 
samhällsmedlemmar.100 
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Följaktligen förde styrelsen en förteckning av vad det var för mat som barnen serverades som 
erhållning för utfört arbete. Styrelsen beskriver att under två dagar fick barnen bröd och 
mjölk, två dagar fick de havregrynsgröt med mjölk och bröd, och två dagar fick de smörgås 
och mjölk. Vid slutet av terminen anordnades en kaffefest med försäljning av barnens 
tillverkade saker och till den skänktes det kaffe och småkakor. Vidare beskriver styrelsen att 
det under arbetsåret hade utdelats 2563 portioner mat och slutligen följde en utförlig 
förteckning över barnens arbeten, samt arbetsstugans inkomster och utgifter.101 Se bilaga 3: 
Borås arbetsstugas arbetsförteckning över barnens arbeten år 1900. 
 
2.3.3 Isärhållandets princip i arbetsstugan 
I källmaterialet kan tydligt urskiljas vissa specifika tendenser som knyter an till det Hirdman 
har benämnt isärhållandets princip och till den ”hemideologi” som Edling beskriver. I 
protokollen från Mariastiftelsens arbetsstuga år 1900 står det: 
    En dylik arbetsstugas uppgifter är att under fritiden från skolan i arbetsstugan de barn vara som genom att 
bägge föräldrarna arbeta eller af andra orsaker i hemmen ej finnas den vård och den trefnad de är i behov, utan 
onekligen är hänvisade till gatan, såsom sin enda tillflykt.102  
Av citatet framgår att arbetsstugans uppgift var att under fritiden från skolan ta hand om de 
barn där båda föräldrarna arbetade, eller av andra orsaker i hemmen inte kunde ge den vård 
och trevnad som barnen var i behov av, och barnen därmed var hänvisade till gatan som sin 
enda tillflykt. Hirdman använder sig av isärhållandets princip som hon beskriver finns över 
allt och hur vi knyts till vissa platser och att platserna är viktiga för att kunna upprätthålla och 
strukturera vår tillvaro.103 Här framträder arbetsstugan som en plats dit de barn kunde gå som 
var i behov av ett hems omvårdnad. Olsson pekar på den allmänna uppfattningen som fanns 
och som menade att många barn saknade ett bra hem, där ordning och arbetsamhet rådde. 
Olsson åsyftar att arbetsstugan skulle fungera som ett komplement för de barn som var i 
avsaknad av ett ”bra” hem.104  
Edling beskriver hur samhällsomvandling hade slitit sönder de gamla paternalistiska banden. 
Som medförde att den gamla ordningen mellan försörjning och hushåll var bruten och att 
hemmet och familjen därmed ansågs hotad.105 Den uppfattningen delar även Jordansson som 
menar att en vision växte fram under 1800-talet en patriarkal samhällsstruktur. Och hur den 
sedan omvandlades genom den samhällsförändring som hade skett och därför inbegrepp 
samtliga samhällsmedlemmar i en kollektivistisk tappning av det ”stora hemmet” under 1900-
talet.106 Det blir därför intressant att ställa sig frågan beträffande det ”hem” som nu skulle 
inreddas, vilka var de människorna som skulle bo i detta hem, och skulle de vara försedda 
med några speciella egenskaper? Och fanns det några yrken som ansågs mer passande i det 
kollektivistiska hemmet och vilka var de i så fall? Tallberg Broman menar bland annat att 
hemmet blev förknippad med känslor som avskildhet och bekvämlighet och att modern 
således fick en roll som barnets och hemmets beskyddarinna. Tallberg Broman menar att 
föreställningar till viss del kan ge svar på det tomrum som hade uppstått genom 
samhällsförändringen och för att kunna återupprätta detta tomrum tilldelades kvinnan en plats 
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105 Edling, Nils (1996). s.328 
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i hemmet och som även innebar att hon inte kunde konkurrera med mannen om 
arbetstillfällena.107  
Här menar jag att det framgår en tydlig uppfattning en ideologi som förespråkade hemmet och 
vad ett hem stod för och således blev det viktigt att återskapa hemmet under den rådande 
samhällsomvandlingen. Det förefaller angeläget att människor fick sina givna roller tilldelade 
av vad som förväntades av dem, såväl i hemmet som i samhället som stort. Intressant nog 
skriver Borås tidning den 30 november 1912 om Mariastiftelsens Arbetsstuga under rubriken 
”I välgörenhetens tjänst: ”Kommer så härtill att känslan för ordning och renlighet här liksom i 
skolan utdanas, så förstås ”stugans” stormission som uppfostringsanstalt.”108 Ur citatet 
framgår det hur viktigt det var med ordning och renlighet i arbetsstugan så väl som i skolan, 
och att man därigenom kunde förstå ”stugans” stormission som uppfostringsanstalt. Edling 
beskriver hur Ellen Key och andra inflytelserika personer vid denna tid ansåg att hemmet var 
ett samhällsideal och att man därför borde återskapa hemmet genom att göra världen mer likt 
ett hem.109  
Kanhända var det ett hem som skulle återskapas i arbetsstugan och att hemmet skulle inredas 
med det som förknippades med ett hem vid denna tidpunkt med begrepp som ordning, 
trygghet och renlighet. När man formulerade att ”stugans” stormission var som 
uppfostringsanstalt är det möjligt att man ville göra det genom att framställa arbetsstugan som 
ett hem och ett samhällsideal. Edling pekar på att ”hemmet” inte bara var ett fysiskt objekt 
utan även en symbol som förknippas med minnen och drömmar. Edling pekar på att hemmet 
stod för skydd mot någonting utanför, en tillhörighet såväl materiellt som emotionellt och 
följaktligen något som rörde både ägodelar och identitet. Men Edling pekar också på den 
politiska metafor som ”hemmet” stod för som trygghet för samhällets innevånare och för 
staten.110 Den samhällsomvandling som hade skett förde med sig att hemmet som trygghet 
och försörjningsenhet försvann och istället arbetade föräldrarna utanför hemmet och barnen 
fick klara sig själva. Följaktligen är det troligt att man ville göra arbetsstugan till en plats som 
liknade hemmet, med allt vad ett hem står för som trygghet, ordning och renlighet.  
 
2.3.4 Genusideal i uppfostran 
Den verksamhet som bedrevs i arbetsstugan syftade i huvudsak till att uppfostra barnen enligt 
det ”hemideal” som bland annat Edling pekar på som centralt för det tidiga 1900-talets 
fostransideologi. I redogörelsen från arbetsstugan år 1907, står det:  
    Antalet inträdesökningar gossar är alltid större än antalet flickor, vilket torde bero dels på att flickorna af 
mödrarna bes hållas i hemmen för att man den till hjälp behöver. Dels för att de som bo i stadens utkanter äro 
rädda för hemvägen i mörkret.111 
I citatet ovan tycks det som att man tilldelar pojkar respektive flickor olika platser och 
egenskaper dels genom man beskriver det som att flickorna behövdes i hemmen för att hjälpa 
sina mödrar. Dels för att de pekade på att flickor som bodde i stadens utkanter var rädda för 
att gå hem i mörkret. Hirdman menar att isärhållandets princip finns överallt och att vi 
omedvetet delar in oss i egenskaper och hur det sedan återfinns i våra föreställningar av vad 
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som är manligt respektive kvinnligt.112 Det är möjligt att urskilja isärhållandets princip, dels 
genom att man menade att flickorna hade en given plats i hemmet samt att de gav flickorna 
egenskaper som att de var ”rädda för att gå hem i mörkret”. Därmed är det troligt att man 
kunde legitimera att gossarna var fler i antal än flickorna och därigenom undvika att förklara 
det närmare. 
Universitetslektor Kerstin Norlander Den kollektivistiska husmoderligheten: Södra KFUK och 
fabriksarbeterskorna i Stockholm 1887-1930 använder begreppet domesticerad kvinnlighet 
och menar begreppet är användbart för att öka förståelsen för vad manligt och kvinnligt är, att 
det är tidsbundna, normativa föreställningar och egenskaper som förbinds med kvinnligt och 
manligt i ett samhälle. Samtidigt menar hon att dessa föreställningar skapas ständigt och inte 
är förutsägbara, men under en avgränsad historisk period kan en viss framträdande samling 
normativa föreställningar fastläggas.113 Troligt är att det är de normativa föreställningarna 
som kommer till uttryck här, som att kvinnans plats var i hemmet genom att det pekar på de 
olika egenskaper som tillskrevs kvinnan vid denna tid. Tallberg Broman beskriver hur 
kvinnans känslomässiga egenskaper framhävdes när hon tillskrevs känslan och hur mannens 
roll förstärktes när han fick representera förnuftet, och hur detta bidrog till att hålla könen än 
mer åtskilda.114 Ett liknade citat återfinns i 1911 årsredogörelse ”På gossarna är aldrig brist, 
många fler anmäler sig än mottagas kan. Men de kommer sällan i rätt tid och detta inverkar på 
arbetsresultaten.”115 Här är det möjligt att utläsa något annat förutom att det var fler pojkar 
som anmälde sig, så pekar man samtidigt på att pojkarna inte kom i tid och att det skulle ha 
inverkat på arbetsresultaten. Här framkommer vissa normativa föreställningar och 
egenskaperna men denna gång riktas dem mot pojkarna, och det verkar som att man menade 
att eftersom pojkarna inte kom i tid så kunde det inverka på deras arbetsresultat. Intressant 
vad som menades med att det skulle inverka på pojkarnas arbetsresultat att de kom försent 
och varför kommenterades inte yttrandet närmare i protokollet och varför beskrev man inte 
vilka åtgärder som skulle till för att förhindra att pojkarna upprepade detta beteende igen? I 
Borås tidning den 30 november 1912 angående Mariastiftelsen Arbetsstuga under rubriken ”I 
välgörenhetens tjänst” står det följande: 
    I stugan undervisades dagligen ca 60 st. barn. Hvarannan dag skulle det enligt hvad man först tänka sig, 
undervisas gossar, och hvarannan dag flickor. Detta visade sig emellertid omöjligt att genomföra i sin helhet ty 
flickorna stanna vanligtvis hemma dels därför att deras hjälp behöfves hemmet, och dels därför att de åtaga sig 
s.k. passplatser samt få för den delen ej tid att besöka skolan. Gossarna däremot anmäla sig i så stort antal att 
man funnit sig nödsakad att börja undervisningen för dem på dagar, som eljest endast varit afsedda att tagas 
anspråk för flickornas undervisning.116 
Här framkommer det återigen att flickorna vanligtvis fick stanna hemma för att deras hjälp 
behövdes i hemmet. Medan pojkarna däremot kom i så stort antal att man såg sig tvungen att 
börja undervisningen för dem på dagarna, fast den undervisningen egentligen var avsedd för 
flickorna. Hirdman menar att i genus finns ett klassificerande drag och för att framhäva och 
problematisera genus så är genussystemet användbart och den kan ses som en verksam 
struktur eller som en beteckning av olika fenomen, föreställningar och förväntningar.117 Det är 
sannolikt att det går att urskilja vissa föreställningar och förväntningar av hur flickor och 
pojkar förväntades vara. Förmodligen förväntades flickorna vara i hemmet medan pojkarna 
antagligen behövde längre undervisning som kunde öka deras utsikter för ett framtida yrke, 
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och det medförde att pojkarna många gånger fick ta flickornas undervisningstid i anspråk. I 
ett citat från Borås tidning den 30 november 1912 om Mariastiftelsens arbetsstuga ”I 
välgörenhetens tid” beskriver de barnens arbete: 
    Det är et nöje att se med hvilket intresse alla dessa småttingar ägna sig åt arbetet. Frågan om arbetet som 
syndastraff har för dem mist sin aktualitet, eller rättare sagt den har aldrig funnits. För dem är det ett nöje. De äro 
ju också arbetarbarn, och äfven om det icke är så, skulle man ju kunna draga den slutsatsen, att lusten till 
kroppsarbetet ligger dem i blodet, att det blifvit dem ett nedärft behof. En förklaring till arbetsglädjen ligger väl 
kanske också i det sätt hvarpå arbetet ledes som det nu sker blir det barnen en lekkänsla utaf att hafva fullgjort 
sin plikt, att hafva åstadkommit något. Skaparglädjen, denna eviga kraft- och glädjekälla, som blifvit kulturens 
moder, gör sig redan påmint och förstådd hos dessa små.118 
I citatet framkommer det en konservativt religiöst präglad ton när man beskriver arbetet i 
arbetsstugan samt en något förhärskande ton över arbetarklassen. När det beskrivs att ”lusten 
till kroppsarbetet ligger dem i blodet”, att det skulle ha blivit dem nedärvt i blodet. 
Följaktligen framkommer också synen på arbetet som en plikt men också en källa till glädje 
och ”hjälp till självhjälp” som var något som Anna Hierta-Retzius förgrundsgestalten till 
arbetsstugorna förespråkade, liksom dåtiden hade som ledord.119 Utifrån Hirdmans teori om 
genuskontrakt och ”isärhållandets lag” formulerar jag den hypotes som jag prövar i min 
undersökning, med tanke på Borås karaktär av att vara mer konservativt färgat än det mer 
liberalt präglade Karlstad. Så är hypotesen att isärhållandets princip, skulle var mer 
framträdande och mer utpräglat i en sådan konservativ miljö, jämfört med mer liberala 
miljöer. Bengt Berglund beskriver i Borås stads historia. 2, Industrins och industrisamhällets 
framväxt 1860-1920, att Borås kännetecknades av olika former av privata och halvprivata 
välgörenhetsarrangemang, som stod för mycket utav fattigvården under 1800-talet. Emellertid 
övertog staden ansvaret för sådant som tidigare hade skötts av de privata organisationerna och 
mer än en gång framhölls boråsarnas lösningar som förebilder runt om i landet, genom det sätt 
som staden löste flera av samhällsproblemen.120 Samtidigt som Jungen beskriver hur Borås 
var ett fäste för den politiska konservatismen och starka krafter stod bakom Borås 
protektionismen och att man utnyttjade de opinionsbildande resurserna som fanns, och en 
given företrädare var den traditionsrika Borås Tidning (BT).121 
 
2.3.5 Manliga och kvinnliga sysslor 
I källmaterialet är det möjligt att urskilja att pojkarna och flickorna tilldelades olika sysslor 
och olika dagar som de var i arbetsstugan. Borås tidning skriver den 30 november 1912 
angående Mariastiftelsens arbetsstuga ” I välgörenhetens namn”: 
    Till sitt förfogande har stugan tre rum. I den ena undervisar korgmakare O. Andersson piltarne i ett de äldsta 
af alla handverk, med anor från Mose tid, nämligen korgmakeriet. Det är beundransvärdt att se hur kvickt de små 
eleverna sätta sig in i yrkets hemligheter och hur lätt och flinkt de behandla videt. Fläta läges till fläta och snart 
nog har detta arbete, som mer än något annat kan betecknas kvistigt, tagit form och är färdigt att gå till afsalu. 
Det är endast pojkarne som undervisas i detta handverk.122 
I citatet framkommer en bild av att pojkarna fick utbildning i korgmakeri och det beskrivs hur 
snabbt de sätter sig in i yrkets hemligheter och hur lätt det går. Citatet avslutas dock med att 
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det endast är pojkarna som undervisas i detta handverk. Medan årsredogörelsen från 1909 
skriver så här: ”De olika slag af slöjd och handarbeten som har förekommit i stugan har varit, 
sömnad, lappning, bastarbeten, spånarbeten, knytning, virkning, lövsågning, borstbinderi, 
skomakeri, och korg makeri. Där äfven flickorna deltagit”.123 Som citatet visar så räknar man 
upp de sysslor som utfördes i arbetsstugan, men avslutar med att säga att ”där även flickorna 
deltagit”. Vad menades med att där även flickorna hade deltagit? Hade flickorna deltagit i 
korgmakeriet eller var det endast pojkarna som undervisades i detta hantverk? Eller var det 
som så att flickorna hade undervisats i andra sysslor därutöver? I  årsredogörelsen från 1912 
står det följande: 
    Det slag av arbeten som förekommit har varit för gossarna ensamt: Snickeri, Korgmakeri, Borstbinderi, Bast- 
och halmarbeten, lövsågning och nytt för i år Tenngjutning. För flickorna ensamt: Virkning, stickning och 
lagning af egna kläder. Samt för både gossar och flickor : sömnad och skomakeri .124 
Utifrån citatet går det att utläsa att det förekom gemensamma sysslor för pojkarna och 
flickorna som sömnad och skomakeri. Därmed var det troligt att flickorna och pojkarna hade 
gemensamma sysslor fast under skilda arbetsdagar. Men jag ställer mig samtidigt lite 
frågande eftersom Olsson beskriver hur det förekom skillnader mellan vad pojkar och flickor 
arbetade med. Olsson beskriver att pojkarna i huvudsak skulle tränas för sitt framtida yrke, 
medan flickorna i första hand skulle uppfostras för sina framtida sysslor som husmödrar i 
hemmet eller som hembiträde i någon familj.125 Dock beskriver Olsson att det fanns olika 
sorters arbeten i arbetsstugan och att det varierade i hög grad mellan arbetsstugorna, dels 
genom tillgången på lämpliga lärare och dels genom vilka arbetsredskap som fanns att 
tillgå.126 Därigenom är det möjligt att finna en förklaring till att pojkarna och flickorna hade 
gemensamma sysslor som sömnad och skomakeri. Således också utifrån att Olsson beskriver 
att det förut hade varit föräldrarna och tjänarna som hade gett barnen den praktiska 
utbildningen, men att det hade upphört på grund av den samhällsutveckling som hade skett.127 
För att återigen knyta an till Hirdmans isärhållande princip där hon pekar på hur den finns 
överallt, och hur den strukturerar upp sysslor, platser och egenskaper och går att finna i 
arbetsdelningen mellan könen och i föreställningar om det manliga respektive det kvinnliga. 
Hirdman visar på detta sätt att denna uppdelning blir meningsskapande och enkel att förstå, 
eftersom man orienterar sig i världen efter platser, sysslor och sorter.128 I ett citat från Borås 
tidning den 30 november 1912 om Mariastiftelsens arbetsstuga ”I välgörenhetens tid ”står det 
följande: 
    I samma sal undervisas också i något, som pojkarne beteckna som ”det allra roligaste”, nämligen tenngjutning. 
Under ledning af föreståndarinnan gjutes här tennsoldater, pansarflottiljer, samt lugna landtliga tjäll med kor och 
björkar kring knutarne. Apparaten för denna gjutning är af enklaste slag. Ett primuskök, en kopparskopa med 
smältande bly och antimon, några gipsformar, ett skrufstäd, en fil och arbetet är i gång. Det går raskt undan. 
Misslyckas någon gjutning, är det bara att smälta ned och börja på nytt. I detta fall finns inga ståndaktiga 
tennsoldater. Alla svettas bort i kopparskopan. En hemsk skärseld, ur hvilken vår man återuppstår renad och 
luttrad i en ny ståtligare gestalt. Odödlighetsläran i påtagligare verklighet, åtminstone rent materiellt. Materiens 
oförstörbarhet demonstrerad, jämsides med samma materias oförstörbarhet demonstrerad, jämsides med samma 
materias formning och omformning i tusende skepnader och gestalter. Ett enkelt motiv till en saga om alltings, 
världars, växters och varelsers tillblifvelse kunde det bli, om en diktare finge forma ut motivet. Det blefve en 
saga utan gräns till tid och rum och en saga inom hvilken kanske skaldens spörjande fråga, hvadan och hvarthän, 
finge det svar som så länge sökts. Från formen går soldaten till uniformen efter att först hafva passerat en fin fil, 
som opererat bort diverse mindre prydsamma hudåkommor såsom vårtor, samt de kroppslyten, som enligt lag ej 
                                                 
123 BSA, Mariastiftelsens, årsredogörelser för arbetsstugan år 1906-14 
124 BSA, Mariastiftelsens, årsredogörelser för arbetsstugan år 1906-14 
125 Olsson, Ole (1999). s.156 
126 Olsson, Ole (1999). s.150 
127 Olsson, Ole (1999). s.151 
128 Hirdman Yvonne (1988). ss.52-54  
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får finnas hos en brav soldat. Eftersom vår soldat inte är någon vanlig beväring, utan en man som tänker tjäna 
fanan i ett helt långt lif, slipper han från den vid alla besväringsinryckningar förekommande komiska situation 
vid persedelutpassningen.129  
Här har jag valt att titta närmare på ett längre citat som har väckt mitt intresse, återigen är det 
pojkarna som står i fokus. I Borås tidning beskrivs tenngjutningen som pojkarna undervisas i 
och som de tycker var ” det allra roligaste”. Dels så är det den långa och utförliga 
beskrivningen om hur man gjuter tennsoldater som fångar mig, men också det språk som man 
använder sig av när man beskriver hur man går till väga. Intressant är också vilket 
textutrymme som tillägnas pojkarna när de beskrivs vilka sysslor som förekommer i 
arbetsstugan. Det tycks även som att reportaget i BT pekar mot såväl nationalistiska som 
konservativa inslag genom det sätt som man beskriver soldaten att han inte var någon vanlig 
person utan en man som tänkte tjäna landet under hela sitt liv. Följaktligen genom det sätt 
soldatens utseende beskrivs att det inte fick förekomma några kroppslyten på honom, för det 
var bestämt enligt lag. Jungen beskriver hur Borås stad var ett fäste för den politiska 
konservatismen och hade en lång politisk tradition av såväl näringsskydd som protektionism. 
Och att man utnyttjade de opinionsbildande resurserna som fanns, och en given företrädare 
var den traditionsrika Borås Tidning (BT).130  
Som det går att urskilja så var Borås en stad med utpräglad konservatism och därmed är det 
sannolikt att det var viktigt för staden att bevara vissa traditionella värderingar och att 
motverka alltför hastiga förändringar i samhället. Dock beskriver Berglund att Borås 
kännetecknades av olika former av privata och halvprivata välgörenhetsarrangemang, som 
stod för mycket utav fattigvården under 1800-talet. Emellertid övertog staden ansvaret men 
mer än en gång framhölls boråsarnas löningar som förebilder runt om i landet, genom det sätt 
som staden löste flera av samhällsproblemen.131 Utifrån Hirdmans teori om genuskontrakt och 
”isärhållandets lag” formulerade jag den hypotes som jag har prövat i min undersökning; med 
tanke på Borås karaktär av att vara mer konservativt färgat än det mer liberalt präglade 
Karlstad. Så är hypotesen att isärhållandets princip, skulle var mer framträdande och mer 
uttalat i en sådan konservativ miljö, jämfört med mer liberala miljöer. Emellertid verkar det 
vara den ”Boråsiska” lösningen som tar sig uttryck i Borås arbetsstuga och den hade snarare 
en antydan till radikal socialkonservatism, än att den var konservativ. 
Det framkommer också tydligt längre fram i reportaget från Borås tidning den 30 november 
1912 om Mariastiftelsens arbetsstuga ”I välgörenhetens tid ” när de beskriver de färdig gjutna 
tennsoldaterna: 
     Vår man är färdig och står ståtligt uppsträckt med Pallas-Atheneprofilen riktad stramt rakt fram. En man som 
ej kan vika, blott falla. I väntan på Arbetsstugans julmarknad kasernernas den i en skärskildt därför afsedd 
träask. Ut i fält kommer han väl näppeligen att rycka förrän midt under själfva fridens högtid, julen, då han jämte 
ett kompani andra som välkommen julklapp hamnat hos någon pojkstrateg, som genast sätter hela huset i 
krigstillstånd och låter det ena blodiga slaget aflösa det andra. Likt i Valhalla stå dock hjältarne helskinnade upp 
efter hvarje slag. En och annan liten skavank spelar ingen roll. Är den unge strategen därtill ägare af en eskader 
blygrå pansarfartyg utgångna från samma verkstad, så kan han i fantasin låta dessa kanoner spela och afgöra 
striden till den styrkas förmån, som han favoriserar. Skulle en och annan projektil träffa stugan eller trädet och 
kon därutanför, så är det så mycket mera realistiskt och roligt. De fredliga innevånarna i pojkfantasin land skall 
väl också känna af att det är krig.132 

                                                 
129 BSA, Div. Handlingar ang., stadgar, arbetsstuga samt tidningsurklipp; Borås tidning 30 november 1912 om 
Mariastiftelsen Arbetsstuga under rubriken ”I välgörenhetens tjänst”. 
130 Jungen, Rune (1978). ss.22-23 
131 Berglund, Bengt (2005). ss.268-269 
132 BSA, Div. Handlingar ang., stadgar, arbetsstuga samt tidningsurklipp; Borås tidning 30 november 1912 om 
Mariastiftelsen Arbetsstuga under rubriken ”I välgörenhetens tjänst”. 
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I citatet beskrivs hur tennsoldaterna stod ståtligt uppsträckta som Pallas- Atheneprofilen 
riktad stramt rakt fram. En man som ej kan vika, blott falla. Det är intressant hur man jämför 
tennsoldaterna med Pallas-Athene grekisk krigsgudinna och beskyddare av hantverk och 
konst, som ansågs vara såväl en taktiker som målmedveten strateg.133 Fortsättningsvis 
beskriver reportaget hur någon pojke kunde tänkas få denna soldat i julklapp och hur den då 
skulle sätta hela huset i krigstillstånd och hur det ena blodiga slaget skulle avlösa det andra. 
Men likt i Valhalla står hjältarna helskinnade upp efter varje slag. Här skildrades hur soldaten 
stod helskinnade efter varje slag likt Valhalla i den fornnordiska mytologin, de fallna 
krigarnas hall.134Det tycks nästan som att man glorifierade kriget när man i slutet av citatet 
beskriver att de fredliga innevånarna i pojkfantasins land, skall väl också känna av att det är 
krig. Återigen är det möjligt att urskilja hur stort textutrymme pojkarna får i reportaget och att 
det tycks som man lyfter fram och framhåller vissa specifika attribut som Pallas-Athene, 
Valhalla och det i samband med pojkarnas lek. Kanhända att det var eftersträvansvärda ideal 
vid denna tid och att det är det som kommer till uttryck här. Professor Yvonne Hirdman 
framställer i Genus: om det stabilas föränderliga former, att ”Maskulinums första lag är: att 
vara Man är att inte vara kvinna”.135 Intressant här pekar Hirdman återigen på den manliga 
normens logik och menar att det är ur isärhållningen, som den manliga normen legaliseras. 
Hon menar att genom att betona isärhållandets tabu, genererar vi den manliga normen, som 
medför den generella underordningen av kvinnor.136 Låt oss nu titta på hur mycket utrymme 
som ges till flickornas sysselsättning i samma reportage i BT: 
    Ett för eleverna gemensamt undervisningsämne för såväl gossar som flickor är sömnaden, som för gossarnas 
räkning väl egentligen inskränker sig till lagning af söndergångna klädespersedlar. Flickorna däremot får taga 
detta arbete på större allvar, och vara med om att tillverka äfven nya klädesplagg. Dessutom knyta de 
macramèarbeten efter vackra mönster.137 
I citatet ovan framgår att ett gemensamt undervisningsämne för pojkarna och för flickorna är 
sömnad. Därefter preciseras sömnaden närmare och då beskriver man att pojkarnas arbete 
egentligen handlade om att laga ” söndergångna klädespersedlar”, medan man uttrycker det 
som att flickorna får ta arbetet på större allvar. Anmärkningsvärt hur lite text utrymme som 
flickorna får när båda citateten studeras och att pojkarna återigen presenteras först när det 
skildras att barnen hade ett gemensamt undervisningsämne. Det tycks som att pojkarnas 
arbete tas på mindre allvar när det framställs i texten, medan det förefaller som att flickorna 
borde ta sitt arbete på större allvar. Det är möjligt att urskilja ett tydligt isärhållande som en 
norm vilken legaliserar det manliga, pojkarna och som genererar den tydliga underordningen 
av kvinnor, flickorna. Det är sannolikt som så att vad pojkarna gör är tillräckligt, men det 
arbete som flickorna gör kan troligen göras bättre. 
 
2.2.6 Sammanfattning 
Föreningen Mariastiftelsen bildades år 1856 på uppslag av Fredrika Bremers bok ”Hertha”. 
Stiftelsens ändamål var att ”verka för inom Borås boende fattiga barns kristliga uppfostran 
och bildande till nyttiga medlemmar inom samhället”.138 Mariastiftelsen hade hand om ett 
                                                 
133 Nationalencyklopedin, Athena.http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/athena(hämtad 2015-12-09) 
134 Nationalencyklopedin, Valhall.http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/valhall (hämtad 2015-12-09) 
135 Hirdman, Yvonne (2003). s.48 
136 Hirdman Yvonne (1988). s.52 
137 BSA, Div. Handlingar ang., stadgar, arbetsstuga samt tidningsurklipp; Borås tidning 30 november 1912 om 
Mariastiftelsen Arbetsstuga under rubriken ”I välgörenhetens tjänst”. 
138 BSA, Redogörelser för Mariastiftelsen arbetsstuga år 1906-1914 , PM ang. Mariastiftelsen år 1943,ss.1-2 
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antal olika välgörande ändamål som till exempel barnbeklädnad och barnkrubba. År 1900 tog 
Mariastiftelsen initiativ till att inrätta en arbetsstuga i Borås efter mönster av Adolf Fredriks 
arbetsstuga i Stockholm. Arbetsstugans syfte var att ansvara för barnen när bägge föräldrarna 
arbetade. Eller av andra orsaker i hemmen som att det inte kunde ge den vård och trevnad som 
barnen var i behov av, och barnen därför blev hänvisade till gatan som sin enda tillflykt. 
Utifrån källmaterialet går det att uppfatta vissa specifika tendenser som härrör från Hirdmans 
isärhållandets princip som hon menar finns överallt och delar in oss i olika sysslor platser 
eller egenskaper, och dessa går sedan att urskilja i arbetsfördelningen och i föreställningar om 
vad som är manligt respektive kvinnligt. Bland annat lyfts hemmet fram från tidigare 
forskning när Edling pekar på att ”Hemmet”, fick en ny innebörd genom den 
samhällsomvandling som hade skett och som medförde att de tidigare paternalistiska banden 
försvann och den gamla enheten bröts.139  
Följaktligen växte det fram en stark ideologi som betonade hemmets värde som en 
stabiliserande faktor i en motsättningsfylld och föränderlig värld.140 Här framgår det en tydlig 
uppfattning, en ideologi, som förespråkade hemmet och vad den stod för. Det verkar sannolikt 
som man ville återskapa den trygghet som hemmet stod för under den pågående 
samhällsomvandlingen. Det är möjligt att uppfatta ett genusideal i Borås arbetsstuga dels 
genom hur man tilldelade pojkarna och flickorna olika egenskaper och sysslor. Tidigare 
forskning däribland Norlander beskriver hur det finns olika tidsbundna, normativa 
föreställningar och egenskaper som förbinder kvinnligt med manligt i ett samhälle. Dessa 
föreställningar skapas ständigt och är inte förutsägbara, men under en avgränsade historisk 
period kan en viss framträdande samling normativa föreställningar fastläggas.141 Dessa 
normativa föreställningar och genusideal tillsammans med en stark betoning på hemmet går 
även att uppfatta i Borås arbetsstuga, även om det förekom gemensamma sysslor till en viss 
del i arbetsstugan. 
Utifrån reportaget i Borås Tidning 1912 så framträder även den bild som Jungen skildrar att 
Borås var präglad av en stark konservatism med såväl nationalistiska inslag och att den hade 
en stark opinionsbildning i Borås tidning. Samtidigt beskriver Berglund att Borås 
kännetecknades av olika former av privata och halvprivata välgörenhetsarrangemang, som 
stod för mycket utav fattigvården under 1800-talet. Emellertid övertog staden ansvaret och 
mer än en gång framhölls boråsarnas lösningar som förebilder runt om i landet, genom det sätt 
som staden löste flera av samhällsproblemen.142 Utifrån Hirdmans teori om genuskontrakt och 
”isärhållandets lag” formulerade jag den hypotes som jag prövar i min undersökning, med 
tanke på Borås karaktär av att vara mer konservativt färgat än det mer liberalt präglade 
Karlstad. Följaktligen är hypotesen att ”isärhållandets lag”, eller princip som jag vill benämna 
det, var mer framträdande och mer uttalat i en sådan konservativ miljö, jämfört med mer 
liberala miljöer. Emellertid framträder snarare en socialkonservatism än en konservatism 
genom det sätt som man beskriver den ”Boråsiska” lösningen, och som man ansåg var en 
förebild runt om i landet genom det sätt, staden löste flera utav samhällsproblemen. 
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3.0  Jämförande analys 
3.1.1 Inledning 
I den här jämförande analysen av arbetsstugorna i Karlstad och Borås så kommer jag att 
använda mig av det komparativa upplägget som bygger på den logik som betecknas 
konstratering av kontexter. Valet av jämförande metod hänger samman med mitt val av 
kontrastering av kontexter, där jag antar att det är de olika kontexterna som kan förklara 
eventuella skillnader. Således formulerade jag utifrån Hirdmans teori en hypotes att 
isärhållandets princip antogs vara mer framträdande och uttalad i konservativa miljöer, där 
Borås utgör ett exempel, och mindre i liberala miljöer, som exempelvis Karlstad. Mitt 
tillvägagångssätt blir följaktligen att ställa väl förankrade frågor utifrån min teoretiska ram till 
det källmaterial som jag har hittat, och förhoppningsvis kommer jag då att upptäcka likheter 
eller skillnader i hur man strukturerade, sysslor, platser och egenskaper. Således är det möjligt 
att få en bild av hur genus och genusordningen framställdes i arbetsstugorna i Karlstad och 
Borås. 
 
3.1.2 Isärhållandets princip i Karlstads- och Borås arbetsstuga 
I källmaterialet är det möjligt att urskilja vissa specifika tendenser utifrån Hirdmans 
isärhållande princip och den ”hemideologi” som Edling beskriver växte fram i slutet av 
1800-talet. Bland annat beskriver styrelsen i Karlstads arbetsstuga hur viktigt det var att ge 
barnen den rätta vården och ett gott hem som de menade att många barn inte hade. Genom att 
använda Hirdmans isärhållande princip som finns såväl i platser, sysslor och egenskaper, och 
som strukturera vår tillvaro så är det möjligt att uppfatta att det hem som beskrivs i 
arbetsstugan var en liknande plats. Edling beskriver hur det i samband med 
samhällsomvandlingen växte fram en ”hemideologi” som förespråkade hemmet och familjen 
och där hemmet beskrevs som den trygga tillflykten undan världen.143 Det framgår att 
arbetsstugan skulle vara som ett hem men där ”ordning och tukt” skulle råda fast under friare 
former. Emellertid beskrivs i källmaterialet att syftet med arbetsstugan var att väcka barnens 
intresse för arbetet, men för den skull fick arbetsstugan inte vara lika sträng som i skolan utan 
den skulle ha karaktären av ett hem. Olsson beskriver utifrån tidigare forskning hur 
arbetsstugan skulle vara såväl en hemlik institution, som ett komplement och stöd till 
hemmet.144 
I Borås arbetsstuga är det också möjligt att urskilja Hirdmans isärhållande princip liksom den 
”hemideologi” som Edling beskriver växte fram i slutet av 1800-talet. I källmaterialet från 
Borås arbetsstuga beskrivs det att syftet med arbetsstugan var att ta hand om de barn där båda 
föräldrarna arbetade eller av andra orsaker, som till exempel att föräldrarna inte skulle vara 
kapabla att ge sina barn den rätta vården som de var i behov av. Hirdman använder sig av 
isärhållandets princip och beskriver hur den finns över allt och hur vi knyts till vissa platser 
och att platserna är viktiga för att kunna upprätthålla och strukturera vår tillvaro. Här 
framträder arbetsstugan som en plats dit de barn kunde gå som var i behov av ett hems 
omvårdnad. Olsson pekar på den allmänna uppfattningen som fanns och som menade att 
många barn saknade ett bra hem, där ordning och arbetsamhet rådde. Olsson åsyftar att 
arbetsstugan uppgift var att fungera som ett komplement för de barn som var i avsaknad av ett 
bra ”hem”.145 Ur källmaterialet framgår det hur viktigt det var med ordning och renlighet i 
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arbetsstugan så väl som i skolan, och att man därigenom kunde förstå ”stugans” stormission 
som uppfostringsanstalt. Edling beskriver hur Ellen Key och andra inflytelserika personer vid 
denna tid ansåg att hemmet var ett samhällsideal och att man därför borde återskapa hemmet 
genom att göra världen mer likt ett hem.146 Kanhända var det ett hem som skulle återskapas i 
arbetsstugan och att hemmet skulle inredas med det som förknippades med ett hem vid denna 
tidpunkt som ordning, trygghet och renlighet. 
 
3.1.3 Jämförelse av Isärhållandets princip i Karlstads- och Borås arbetsstuga 
Som det framgår utifrån källmaterialet i både Karlstads och Borås arbetsstuga så går det att 
urskilja vissa specifika tendenser utifrån Hirdmans isärhållande princip och Edlings 
”hemideologi”. Karlstads arbetsstuga beskriver till exempel att ”arbetsstugan skulle vara som 
ett hem men där ordning och tukt skulle råda fast under friare former.” Syftet med 
arbetsstugan var att väcka barnens intresse för arbetet, men arbetsstugan fick samtidigt inte 
vara lika sträng som i skolan utan den skulle ha karaktären av ett hem. I Borås arbetsstuga 
beskriver man också att arbetsstugans syfte var att ta hand om de barn där båda föräldrarna 
arbetade men skildrar också att det fanns andra orsaker som att föräldrarna till exempel inte 
var kapabla att ge sina barn den rätta vården som de var i behov av. Följaktligen framkommer 
det att arbetsstugornas syfte var att ta hand om barnen när bägge föräldrarna arbetade och 
därmed väcka barnens intresse för arbetet, samtidigt som arbetsstugan inte fick vara lika 
sträng som i skolan som det beskrivs i Karlstads arbetsstuga utan arbetsstugan skulle ha 
karaktären av ett hem. Men utifrån Borås arbetsstuga så framgår det att det fanns ”andra 
orsaker” till att barnen var i arbetsstugan som till exempel att de inte fick den omvårdnad i 
hemmet som de behövde. Olsson beskriver den allmänna uppfattningen som var att man 
ansåg att många fattiga barn var i avsaknad av ett bra hem och följaktligen ansågs det att 
arbetsstugans uppgift var att vara ett komplement till hemmet.147 Det framgår också utifrån 
Borås källmaterial att arbetsstugan hade en ”stormission som uppfostringsanstalt”. Men något 
liknade har jag inte funnit i Karlstads arbetsstuga. 
 
3.1.4 Genusideal i uppfostran Karlstads- och Borås arbetsstuga 
Den verksamhet som bedrevs i arbetsstugan syftade i huvudsak till att uppfostra barnen enligt 
det hemideal som bland annat Edling och Plymoth pekar på som centralt för det tidiga 1900-
talets fostransideologi, och att den var såväl genuspräglad som normativ i sin stereotypisering 
av mannens och kvinnans rätta plats i samhället.148 Bland annat beskrivs det från Karlstads 
arbetsstugas femårsberättelse 1909-1913 att pojkarna stannade kvar i arbetsstugan under flera 
år och att de även bad att få stanna kvar efter avslutad skolgång utifall de inte fick något 
arbete. Men däremot beskrevs de att det var stor omsättning på flickorna i arbetsstugorna, dels 
därför att de fick svårare läxor i de högre klasserna och den andra orsaken var att flickorna allt 
oftare behövdes i hemmet. Olsson beskriver utifrån tidigare forskning att det fanns en tydlig 
könsuppdelning mellan pojkar och flickor i arbetsstugorna. Pojkarna skulle förberedas inför 
framtida yrkesarbete och flickorna till att bli goda husmödrar i hemmen.149 Således kommer 
Hirdmans benämning genus till användning för att visa på en rättvisare bild av vad ”manligt” 
och ”kvinnligt” är och hur den framställdes i arbetsstugan.150 Hirdman pekar på 
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genussystemet och hur den kommer till användning på ett allmänt plan genom hur vi placerar 
och ordnar mannen och kvinnan i olika logiker. Hirdman beskriver logikerna som den första 
logiken isärhållandets tabu manligt eller kvinnligt, och den andra logiken som bygger på 
hierarkin att det är mannen som är norm och därmed utgör normen för det normala och 
allmängiltiga.151 Det förefaller som det går att urskilja hur man framhåller och särskiljer 
pojkarna från flickorna i arbetsstugan, dels genom hur de beskriver att pojkarna gärna 
stannade kvar i arbetsstugan, samt på det sätt man beskriver att pojkarna bad att få stanna kvar 
i arbetsstugan utifall de inte fick något arbete. Följaktligen är det därför möjligt att urskilja 
Hirdmans genussystem den andra logiken som bygger på hierarkin att det är mannen som är 
normen, och därför utgör det normala, och det normala under denna tid var att mannen 
försörjde familjen. Det verkar troligt att man tyckte att pojkarna var de som var i störst behov 
av att stanna kvar i arbetsstugan och att de där igenom skulle få möjlighet att lära sig ett yrke. 
Medan det framgår att flickorna fick allt svårare läxor och att de allt oftare behövdes i 
hemmen. Plymoth beskriver att när borgerligheten blev det bärande samhällsskiktet under 
1800-talet formades det ett ideal med den skötsamma manliga försörjaren och den sedliga 
hemmavarande hustrun. Med innebörden att mannen knöts till en offentlig sfär, och kvinnan 
till en privat sfär och en uppfattning om att mannen var den som skulle försörja familjen och 
kvinnan den som skulle sköta hem och barn.152  
Den verksamhet som bedrevs i Borås arbetsstuga syftade också i huvudsak till att uppfostra 
barnen enligt det hemideal som bland annat Edling pekar på som centralt för det tidiga 1900-
talets fostransideologi. Edling menar att det byggde på en åtskillnad mellan arbete och hem, 
mellan produktion och reproduktion, offentligt och privat.153 Edling pekar på att mannen och 
kvinnan tilldelades olika roller och den bilden återfinns även i källmaterialet. Till exempel när 
det beskrivs att antalet pojkar som sökte till arbetsstugan var betydligt högre än flickorna, och 
som förklaring sade man att flickorna behövdes i hemmet och att man antog att flickorna var 
rädda för att gå hem i mörkret. Hirdman menar att isärhållandets princip finns överallt och att 
vi omedvetet delar in oss i platser, sysslor och egenskaper och hur det sedan återfinns i våra 
föreställningar av vad som är manligt respektive kvinnligt.154 Det är möjligt att urskilja 
Hirdmans genussystem den första logiken som är isärhållandets tabu manligt och kvinnligt, 
och som bör hållas avskilt och den andra logiken som är hierarkin, det är mannen som är 
norm och därmed utgör normen för det normala.155 De båda logikerna upprätthåller varandra 
dels genom att pojkarna och flickorna behandlades olika utefter sina egenskaper där man 
menade att pojkarna implicit fick stanna kvar i arbetsstugan och därmed gavs möjlighet till ett 
yrke. Medan flickorna behövdes i hemmet och hur man beskrev att flickorna var rädda för att 
gå hem i mörkret. 
Följaktligen upprätthölls också den andra logiken att mannen är normen och därmed den 
allmänt tillämpbara. Det blir uppenbart genom att källmaterialet skildrar hur pojkarna kom i 
så stort antal att arbetsstugan ansåg sig tvungen att börja undervisningen för pojkarna på 
dagarna, fastän den undervisningen egentligen var avsedd för flickorna. Hirdman menar att i 
genus finns ett klassificerande drag och för att framhäva och problematisera genus så är 
genussystemet användbart och att det kan ses som en verksam struktur eller som en 
beteckning av olika fenomen, föreställningar och förväntningar.156 Det är möjligt att urskilja 
vissa föreställningar och förväntningar av hur flickor och pojkar förväntades vara. Sannolikt 
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verkar det som att flickorna förväntades vara i hemmet medan det verkade som att pojkarna 
behövde mer undervisning för att därigenom öka sina möjligheter för ett framtida yrke och 
därför fick pojkarna ta flickornas undervisningstid i anspråk som egentligen var ämnade för 
dem. Utifrån Borås arbetsstuga så framträder en viss religiös betoning av arbetet i 
arbetsstugan när det beskrivs i Borås tidning år 1912. Som kan härleda till den påtagliga 
konservatism som kännetecknade Borås under denna tid. Reportaget i BT beskriver också den 
vikt som lades vid arbetet som en plikt men också en källa till glädje och som pekar på den 
uppfattning som var vanlig bland filantroperna vid denna tid, att det var viktigt med ”hjälp till 
självhjälp”.157 Berglund beskriver att Borås kännetecknades av olika former av privata och 
halvprivata välgörenhetsarrangemang, som stod för mycket utav fattigvården under 1800-
talet. Emellertid övertog staden ansvaret och mer än en gång framhölls boråsarnas löningar 
som förebilder runt om i landet, genom det sätt som staden löste flera utav 
samhällsproblemen.158  
Samtidigt som Jungen beskriver hur Borås var ett fäste för den politiska konservatismen och 
att högern var i absolut majoritet bland väljarkåren. Jungen pekar på att konservatismen var 
välförankrad politiskt och att det låg starka krafter bakom Borås protektionismen och att man 
utnyttjade de opinionsbildande resurserna som fanns, och en given företrädare var den 
traditionsrika Borås Tidning (BT).159 Utifrån Hirdmans teori om genuskontrakt och 
”isärhållandets lag” formulerade jag den hypotes som jag prövar i min undersökning; med 
tanke på Borås karaktär av att vara mer konservativt färgat än det mer liberalt präglade 
Karlstad. Följaktligen är hypotesen att isärhållandets princip som jag vill benämna det, var 
mer framträdande och mer uttalad i en sådan konservativ miljö, jämfört med mer liberala 
miljöer. Men här framkommer snare en radikal socialkonservatism när man beskriver den 
”Boråsiska” lösningen och det är möjligt att det är den som är framträdande i arbetsstugan och 
inte den politiskt konservativa som Borås för övrigt var präglad av. 
 
3.1.5 Jämförelse av Genusideal i uppfostran Karlstads- och Borås arbetsstuga 
Den verksamhet som bedrevs i Karlstads arbetsstuga syftade i huvudsak till att uppfostra 
barnen enligt det hemideal som bland annat Edling och Plymoth pekar på som centralt för 
1900-talets fostransideologi, och som var tydligt genuspräglad och normativ i sin 
stereotypisering av mannens och kvinnans rätta plats i samhället.160 Bland annat beskrivs det 
från Karlstads arbetsstugas femårsberättelse 1909-1913 att pojkarna stannade kvar i 
arbetsstugan i flera år och att pojkarna bad att få stanna kvar efter avslutad skolgång utifall de 
inte fick något arbete. Men när man beskriver flickorna så skriver man att omsättning hos dem 
var större och det trodde man berodde på att de fick svårare läxor i de högre klasserna och att 
flickorna allt oftare behövdes i hemmet. Olsson beskriver utifrån tidigare forskning att det 
fanns en tydlig könsuppdelning mellan pojkar och flickor i arbetsstugorna. Pojkarna skulle 
förberedas inför framtida yrkesarbete och flickorna till att bli goda husmödrar i 
hemmen.161Även den verksamhet som bedrevs i Borås arbetsstugan syftade i huvudsak till att 
uppfostra barnen enligt det hemideal som bland annat Edling pekar på som centralt för det 
tidiga 1900-talets fostransideologi. Edling menar att det byggde på en åtskillnad mellan arbete 
och hem, mellan produktion och reproduktion, offentligt och privat.162 Edling pekar på att 
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mannen och kvinnan tilldelades olika roller och den bilden återfinns även i källmaterialet. I 
källmaterialet går det att läsa att antalet pojkar som sökte till arbetsstugan var betydligt högre 
än flickorna och som förklaring till att flickorna var färre i arbetsstugan sade man att de 
behövdes i hemmet, samtidigt som man antog att flickorna sannolikt var rädda för att gå hem i 
mörkret. Hirdman menar att isärhållandets princip finns överallt och att vi omedvetet delar in 
oss i platser, sysslor och egenskaper och hur det sedan återfinns i våra föreställningar av vad 
som är manligt respektive kvinnligt.163 Det verkar i texten som att ”det troligen” var en 
skillnad i Borås arbetsstuga hur flickor och pojkar väntades vara. Sannolikt verkar det som att 
flickorna förväntades vara i hemmet medan pojkarna troligtvis behövde mer undervisning 
vilket medförde att pojkarna fick ta flickornas undervisningstid i anspråk. I Karlstads 
arbetsstuga däremot är skillnaden betydligt tydligare när de beskriver att pojkarna fick stanna 
kvar längre efter avslutad skolgång utifall det inte fick något arbete och att flickorna allt oftare 
behövdes i hemmet. Utifrån Borås arbetsstuga så framträder det en viss religiös betoning av 
arbetet i arbetsstugan när det beskrivs i Borås tidning 1912. Som kan härleda till den påtagliga 
konservatism som kännetecknade Borås under denna tid. Reportaget i BT beskriver också den 
vikt som lades vid arbetet som en plikt men också en källa till glädje och som pekar på den 
uppfattning som var vanlig bland filantroperna vid denna tid, att det var viktigt med ”hjälp till 
självhjälp”.164  
Berglund beskriver att Borås kännetecknades av olika former av privata och halvprivata 
välgörenhetsarrangemang, som stod för mycket utav fattigvården under 1800-talet och att 
boråsarnas lösningar var förebilder runt om i landet, genom det sätt som staden löste flera av 
samhällsproblemen.165 Samtidigt som Jungen beskriver hur Borås var ett fäste för den 
politiska konservatismen och att högern var i absolut majoritet bland väljarkåren.166 Utifrån 
Hirdmans teori om genuskontrakt och ”isärhållandets lag” formulerade jag den hypotes som 
prövas i min undersökning; med tanke på Borås karaktär av att vara mer konservativt färgat 
än det mer liberalt präglade Karlstad. Följaktligen är hypotesen att isärhållandets princip som 
jag vill benämna det, var mer framträdande och mer uttalat i en sådan konservativ miljö, 
jämfört med en mer liberal miljö. Men här framkommer snare en radikal socialkonservatism 
när man beskriver den ”Boråsiska” lösningen och det är möjligt att det är den som är 
framträdande i arbetsstugan och inte den politiskt konservativa som Borås annars var präglad 
av. 
 
3.1.6 Manliga och kvinnliga sysslor i Karlstads- och Borås arbetsstuga 
De förekommer en tydlig uppdelning i manliga respektive kvinnliga sysslor i Karlstads 
arbetsstuga. I källmaterialet beskrivs det hur pojkarna undervisades i skomakeri och 
borstbinderi och att flickorna undervisades i sömnad och diverse bastarbeten. Därutöver fick 
pojkarna laga sina skor och flickorna fick laga sina kläder. Olsson beskriver att 
arbetsstugornas syfte var att lära ut kärlek till arbetet och för pojkarnas del innebar det att 
arbetet skulle ge dem nyttiga förberedelser inför kommande framtida yrkesutövningar och för 
flickorna att de fick god träning för arbetet i hemmet.167 Följaktligen är det möjligt att urskilja 
Hirdmans isärhållande princip genom att studera hur arbetsstugan delade in pojkarna och 
flickorna i olika sysslor och att sysslorna verkar vara stereotypa till sin karaktär. Den bilden 
återfinns även hos Edling som pekat på att det förekom bestämda familjeideal och att dessa 
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var såväl genuspräglade som normativa i sin stereotypa bild av mannen men framförallt 
kvinnans rätta plats. 168 
Det förekommer även i Borås arbetsstuga en tydlig uppdelning mellan pojkarnas och 
flickornas sysslor. Bland annat beskrivs det i Borås tidning 1912 att pojkarna endast fick 
utbildning i korgmakeri, men i årsredogörelsen från 1909 står det så här: ”De olika slag af 
slöjd och handarbeten som har förekommit i stugan har varit, sömnad, lappning, bastarbeten, 
spånarbeten, knytning, virkning, lövsågning, borstbinderi, skomakeri, och korg makeri. Där 
äfven flickorna deltagit”.169 Som citatet visar så räknar man upp de sysslor som utfördes i 
arbetsstugan, men avslutar med att säga att ”där även flickorna deltagit”. Men sannolikt 
menade styrelsen de övriga arbetena som räknades upp i citatet och inte korgmakeriet. Eller 
var det möjligt att barnen hade gemensamma sysslor därutöver? Det framkommer ut texten 
från årsredogörelsen 1912 hade pojkarna och flickorna hade gemensamma sysslor och det var 
sömnad och skomakeri. Därmed var det troligt att flickorna och pojkarna hade gemensamma 
sysslor fast under skilda arbetsdagar. Men jag ställer mig samtidigt lite frågande eftersom 
Olsson skildrar hur det förekom skillnader mellan vad pojkar och flickor arbetade med. 
Olsson beskriver att pojkarna i huvudsak skulle tränas för sitt framtida yrke, medan flickorna i 
första hand skulle uppfostras för sina framtida sysslor som husmödrar i hemmet eller som 
hembiträde i någon familj.170 Men samtidigt förklarar Olsson att det fanns olika sorters 
arbeten i arbetsstugan och att det varierade i hög grad mellan arbetsstugorna, bland annat på 
tillgången till lämpliga lärare och arbetsredskap.171Därigenom är det möjligt att finna en 
förklaring till att pojkarna och flickorna hade gemensamma sysslor som sömnad och 
skomakeri. Olsson skildrar även att det förut hade varit föräldrarna och tjänarna som hade gett 
barnen den praktiska utbildningen, men att det hade upphört att fungera på grund av den 
samhällsutveckling som hade skett.172 För att återigen knyta an till Hirdmans isärhållande 
princip som hon menar finns överallt, och hur den strukturerar upp sysslor, platser och 
egenskaper och hur den återfinns i arbetsfördelningen mellan könen och i föreställningar om 
det manliga respektive det kvinnliga. Följaktligen pekar Hirdman på hur denna uppdelning 
blir meningsskapande och enkel att förstå, eftersom vi orienterar oss i världen efter platser, 
sysslor och sorter.173 
I Borås tidning framgår det också att ett gemensamt undervisningsämne för pojkarna och 
flickorna var sömnad och därefter preciseras sömnaden närmare men då beskriver reportaget 
att pojkarnas arbete egentligen handlade om att laga ”söndergångna klädespersedlar”, medan 
de uttryckte att flickorna fick ta arbetet på större allvar. Således är det möjligt att urskilja 
Hirdmans genussystem den andra logiken hierarkin där mannen framställs som norm och som 
legaliserar det manliga samtidigt som den genererar underordningen av kvinnor. Utifrån 
reportaget i Borås Tidning 1912 så framträder även den bild som Jungen skildrar att Borås var 
starkt präglad av såväl konservatism som nationalistiska inslag och att den hade en tydlig 
opinionsbildning i Borås Tidning (BT).174 Berglund beskriver att Borås kännetecknades av 
olika former av privata och halvprivata välgörenhetsarrangemang, som stod för mycket utav 
fattigvården under 1800-talet. Men så småningom övertog staden ansvaret för sådant som 
tidigare hade skötts av de privata organisationerna och mer än en gång framhölls boråsarnas 
löningar som förebilder runt om i landet, genom det sätt som staden löste flera utav 
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samhällsproblemen.175 Utifrån Hirdmans teori om genuskontrakt och ”isärhållandets lag” 
formulerade jag den hypotes som prövas i min undersökning med tanke på Borås karaktär av 
att vara mer konservativt färgat än det mer liberalt präglade Karlstad. Så är hypotesen att 
”isärhållandets lag”, eller princip som jag vill benämna det, var mer framträdande och mer 
uttalat i en sådan konservativ miljö, jämfört med mer liberala miljöer.  
 
3.1.7 Jämförelse av Manliga och kvinnliga sysslor i Karlstads- och Borås arbetsstuga 
Det förekommer en tydlig uppdelning mellan vilka sysslor som pojkar respektive flickor hade 
i de båda arbetsstugorna i Karlstad och Borås. I Karlstads källmaterial beskrivs det hur 
pojkarna undervisades i skomakeri och borstbinderi och att flickorna undervisades i sömnad 
och diverse bastarbeten. Pojkarna fick även laga sina skor till ett självkostnadspris och 
flickorna fick hjälp att laga sina kläder. Olsson beskriver att arbetsstugornas syfte var att lära 
ut kärlek till arbetet och för pojkarnas del innebar det att arbetet skulle ge dem nyttiga 
förberedelser inför kommande framtida yrkesutövningar och för flickornas del att de fick god 
träning för arbetet i hemmet.176Likaledes förekommer det i Borås arbetsstuga en tydlig 
uppdelning mellan pojkarnas och flickornas sysslor. Bland annat beskrivs det i Borås tidning 
1912 att pojkarna endast fick utbildning i korgmakeri, men i årsredogörelsen från 1909 står 
det paradoxalt nog: ”De olika slag af slöjd och handarbeten som har förekommit i stugan har 
varit, sömnad, lappning, bastarbeten, spånarbeten, knytning, virkning, lövsågning, 
borstbinderi, skomakeri, och korg makeri. Där äfven flickorna deltagit”.177Som citatet visar så 
räknar man upp de sysslor som utfördes i arbetsstugan, men avslutar med att säga att ”där 
även flickorna deltagit”. Men sannolikt menade styrelsen de övriga arbetena som räknades 
upp i citatet och inte korgmakeriet.  
Likväl ur samma reportage från Borås tidning framgår det att ett gemensamt 
undervisningsämne för pojkarna och flickorna var sömnad. Men därefter preciseras sömnaden 
närmare men då beskriver reportaget att pojkarnas arbete egentligen handlade om att laga ” 
söndergångna klädespersedlar”, medan de uttryckte att flickorna fick ta arbetet på större 
allvar. Dock framkommer det från årsredogörelsen 1912 att pojkarna och flickorna hade 
gemensamma sysslor och att det var sömnad och skomakeri. Därmed är det troligt att 
flickorna och pojkarna hade vissa gemensamma sysslor såsom sömnad och skomakeri. 
Följaktligen är det möjligt att urskilja att Karlstad- och Borås arbetsstugor var uppdelade efter 
vad som ansågs vara manliga och kvinnliga sysslor. 
Dock går det att urskilja en viss skillnad i Borås genom det sätt man beskrev att barnen hade 
skilda sysslor, men att det faktiskt förekom att de hade gemensam undervisning i sömnad och 
skomakeri som Borås tidning och årsredogörelsen från 1912 säger. Emellertid framträder 
även den bild som Jungen beskriver att Borås kännetecknades av en stark konservatism med 
såväl nationalistiska inslag och att den hade en stark opinionsbildning i Borås tidning. Med 
utgångspunkt i Hirdmans teori om genuskontrakt och ”isärhållandets lag” formulerade jag den 
hypotes som prövas i min undersökning; med tanke på Borås karaktär av att vara mer 
konservativt färgat än det mer liberalt präglade Karlstad. Så är hypotesen att ”isärhållandets 
lag”, eller princip som jag vill benämna det, var mer framträdande och mer uttalat i en sådan 
konservativ miljö, jämfört med mer liberala miljöer. Men här framkommer snare en radikal 
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socialkonservatism när man beskriver den ”Boråsiska” lösningen och det är möjligt att det är 
den som är framträdande i arbetsstugan och inte den politiskt konservativa som Borås annars 
var präglad av. Medan Karlstad som var en liberalt präglad stad hade en tydlig uppdelning i 
vad som var manliga respektive kvinnliga sysslor 
4.0. Slutsatser 
I detta avslutande kapitel kommer jag diskutera och reflektera över studien och dess resultat. 
Mitt tillvägagångssätt blir således att lyfta fram och relatera resultaten till tidigare forskning, 
min teoretiska utgångspunkt och den valda undersökningsmetoden i en problematiserande 
diskussion. Avslutningsvis kommer jag att diskutera huruvida min hypotes som utgår från 
Hirdmans ”isärhållandets lag”, eller princip som jag vill benämna det, var mer framträdande 
och mer uttalat i en konservativ miljö som Borås, jämfört med en liberal miljö som Karlstad.  
 
4.1.1  Studiens tillvägagångssätt 
Det som fångade min uppmärksamhet var beskrivningen av arbetsstugan som ”skulle ha 
karaktären av ett hem”, som en plats med andra syften och motiv än den skolan innehade. 
Edling pekar på att det formulerades en speciell "hemideologi" i början av 1900-talet och att 
hemmet fick en viktig symbolisk innebörd. "Hem" stod för värme och trygghet, och att den 
bar på såväl nationalromantiska som bestämda familjeideal.178 Föreställningen om det ”goda” 
hemmet var således både genuspräglat och normativt i sin stereotypa bild av mannens och 
framförallt kvinnans rätta plats i hemmet, men även i samhället i stort.179 Mot bakgrund av 
Edlings betoning på den rådande hemideologin som starkt genuspräglad valde jag att i 
undersökningen fokusera på genusaspekten. Mitt syfte blev därför att undersöka hur genus 
och genusordningen framställdes i arbetsstugorna i Karlstad och Borås. Vilka allmänna 
föreställningar om genus kom till uttryck i arbetsstugornas verksamhet och vilken ideologi ger 
det uttryck för.  
Det blev möjligt genom att besvara mina frågeställningar och då utgick jag från en 
hermeneutisk metod som består i att analysera och tolka källmaterialet från arbetsstugorna i 
Karlstad och Borås. Mitt tillvägagångssätt blev således att se på materialet med en öppen 
inställning och därigenom låta texten tala till mig. Samtidigt som jag var medveten om att min 
förförståelse tillsammans med mina föreställningar, och uppfattningar både kunde hjälpa mig 
men också hindra mig i mitt sökande. Men tillsammans med min teoretiska utgångspunkt som 
bygger på Hirdmans teori om genuskontrakt och ”isärhållandets lag” .Formulerade jag den 
hypotes som jag prövade i min undersökning; med tanke på Borås karaktär av att vara mer 
konservativt färgat än det mer liberalt präglade Karlstad. Följaktligen är hypotesen att 
isärhållandets princip som jag benämner det, var mer framträdande och mer uttalat i en sådan 
konservativ miljö, jämfört med mer liberala miljöer. 
 
4.2.1 Studiens resultat 
4.2.2 Isärhållandets princip 
För att kunna besvara min första frågeställning som är; Hur var verksamheten utformad ur ett 
genusperspektiv i arbetsstugan, och för vilket ändamål? Så blev det möjligt genom att dela in 
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källmaterialet under rubriken Isärhållandets princip. Eftersom det har framgått ur 
källmaterialet i både Karlstads och Borås arbetsstuga vissa specifika tendenser utifrån 
Hirdmans isärhållande princip och Edlings ”hemideologi”. Karlstads arbetsstuga beskriver 
till exempel att ”arbetsstugan skulle vara som ett hem men där ordning och tukt skulle råda 
fast under friare former.” Och att syftet med arbetsstugan var att väcka barnens intresse för 
arbetet, men arbetsstugan fick samtidigt inte vara lika sträng som i skolan utan den skulle ha 
karaktären av ett hem. I Borås arbetsstuga beskriver man också att arbetsstugans syfte var att 
ta hand om de barn där båda föräldrarna arbetade men de beskriver också att det fanns andra 
orsaker som att föräldrarna till exempel inte var kapabla att ge sina barn den rätta vården som 
de var i behov av. Följaktligen framkommer det att arbetsstugornas syfte var att ta hand om 
barnen när bägge föräldrarna arbetade och därmed väcka barnens intresse för arbetet samtidigt 
som arbetsstugan inte fick vara för sträng som i skolan som det beskrivs i Karlstads 
arbetsstuga utan arbetsstugan skulle ha karaktären av ett hem.  
Men utifrån Borås arbetsstuga så framgår det att det fanns ”andra orsaker” till att barnen var i 
arbetsstugan som till exempel att de inte fick den omvårdnad i hemmet som de behövde. 
Olsson beskriver den allmänna uppfattningen som var att man ansåg att många fattiga barn 
var i avsaknad av ett bra hem och följaktligen ansågs det att arbetsstugans uppgift var att vara 
ett komplement till hemmet.180 Edling menar att den ”hemideologi” som växte fram vid 1900-
talets början vilade på uppfattningen om mannens och kvinnans ”naturgivna” 
verksamhetsområden, med en föreställning om det ”goda” hemmet, som således var både 
genuspräglat och normativt i sin stereotypa bild av mannens och framförallt kvinnans rätta 
plats i hemmet, men även i samhället i stort.181 Jag menar att arbetsstugans hade ett ändamål 
att vara ett komplement till hemmet och att det fanns en tydlig genusordning inom 
verksamheten som var både genuspräglad och normativ i sin stereotypa bild av mannens och 
kvinnans rätta plats i arbetsstugan som i samhället som övrigt. 
 
4.2.3 Genusideal i arbetsstugan 
För att besvara min andra frågeställning; Hur uppfostrades flickor respektive pojkar i dessa 
arbetsstugor? Så har jag valt att dela in mitt källmaterial under rubriken genusideal i 
arbetsstugan, jag menar att det är möjligt att uppfatta hur pojkarna och flickorna i huvudsak 
uppfostrades efter det hemideal som bland annat Edling pekar på som centralt för det tidiga 
1900-talets fostransideologi. Edling menar att det byggde på en åtskillnad mellan arbete och 
hem, mellan produktion och reproduktion, offentligt och privat.182 Edling pekar på att mannen 
och kvinnan tilldelades olika roller och den bilden återfinns även i källmaterialet.183 Bland 
annat beskrivs det från Karlstads arbetsstugas femårsberättelse 1909-1913 att pojkarna 
stannade kvar i arbetsstugan i flera år och att pojkarna bad att få stanna kvar efter avslutad 
skolgång utifall de inte fick något arbete. Men när man beskriver flickorna så skriver man att 
omsättning hos dem var större och det trodde man berodde på att de fick svårare läxor i de 
högre klasserna och att flickorna allt oftare behövdes i hemmet. Olsson beskriver utifrån 
tidigare forskning att det fanns en tydlig könsuppdelning mellan pojkar och flickor i 
arbetsstugorna. Pojkarna skulle förberedas inför framtida yrkesarbete och flickorna till att bli 
goda husmödrar i hemmen.184 I Borås källmaterialet går det att läsa att antalet pojkar som 
sökte till arbetsstugan var betydligt högre än flickorna och som förklaring till att flickorna var 
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färre i arbetsstugan sade man att de behövdes i hemmet, samtidigt som man antog att 
flickorna sannolikt var rädda för att gå hem i mörkret. Hirdman menar att isärhållandets 
princip finns överallt och att vi omedvetet delar in oss i platser, sysslor och egenskaper och 
hur dessa sedan återfinns i våra föreställningar av vad som är manligt respektive kvinnligt.185 
Utifrån min undersökning så är det möjligt att uppfatta att pojkar och flickor uppfostrades 
olika. Pojkarna fick i större utsträckning stanna kvar i arbetsstugan och sannolikt var det för 
att de skulle förberedas inför sitt kommande yrkesarbete, medan det skildrades att flickorna 
behövdes i hemmet. Här menar jag att det tydligt framgår att pojkarna och flickorna hade 
vissa naturgivna områden som Edling beskriver och att det sannolikt var viktigt att mannen 
och kvinnan tilldelades sina egna sfärer och därmed inte behövde konkurrera med varandra 
under den pågående samhällsomvandling som ägde rum. 
 
4.2.4 Manliga och kvinnliga sysslor i arbetsstugan 
För att besvara min tredje frågeställning; Vilken utbildning (i t.ex. yrken) fick de? 
Följaktligen har det blivit möjligt att undersöka genom att dela in källmaterialet under 
rubriken manliga och kvinnliga sysslor i arbetsstugan. Det förekommer en tydlig uppdelning 
mellan vilka sysslor som pojkar respektive flickor hade i de båda arbetsstugorna i Karlstad 
och Borås. I Karlstads källmaterial beskrivs det hur pojkarna undervisades i skomakeri och 
borstbinderi och att flickorna undervisades i sömnad och diverse bastarbeten. Pojkarna fick 
även laga sina skor till ett självkostnadspris och flickorna fick hjälp att laga sina kläder. 
Olsson beskriver att arbetsstugornas syfte var att lära ut kärlek till arbetet och för pojkarnas 
del innebar det att arbetet skulle ge dem nyttiga förberedelser inför kommande framtida 
yrkesutövningar, och för flickornas del att de fick god träning för arbetet i hemmet.186  
En liknande arbetsindelning förekommer i Borås arbetsstuga, men det förekommer också en 
del frågetecken bland annat beskrivs det i Borås tidning 1912 att pojkarna endast fick 
utbildning i korgmakeri. Men i årsredogörelsen från 1909 står det paradoxalt nog: ”De olika 
slag af slöjd och handarbeten som har förekommit i stugan har varit, sömnad, lappning, 
bastarbeten, spånarbeten, knytning, virkning, lövsågning, borstbinderi, skomakeri, och korg 
makeri. Där äfven flickorna deltagit”.187 Som citatet visar så räknar man upp de sysslor som 
utfördes i arbetsstugan, men avslutar med att säga att ”där även flickorna deltagit”. Emellertid 
framgår det längre fram i reportaget i BT att ett gemensamt undervisningsämne för pojkarna 
och flickorna var sömnad, dock preciseras sömnaden närmare men då beskriver reportaget att 
pojkarnas arbete egentligen handlade om att laga ” söndergångna klädespersedlar”, medan de 
uttryckte att flickorna fick ta arbetet på större allvar. Emellertid framkommer det från 
årsredogörelsen 1912 att pojkarna och flickorna hade gemensamma sysslor som var sömnad 
och skomakeri. Därmed är det troligt att flickorna och pojkarna hade vissa gemensamma 
sysslor såsom sömnad och skomakeri. Följaktligen är det möjligt att urskilja att Karlstad och 
Borås arbetsstugor var uppdelade efter vad som ansågs vara manliga och kvinnliga sysslor, 
men att det skildes något åt vad man ansåg var gemensamma sysslor. 
Emellertid går det att urskilja en viss skillnad i Borås genom det sätt man beskrev att barnen 
hade skilda sysslor men att det faktiskt förekom att de hade gemensam undervisning i sömnad 
och skomakeri som Borås tidning och årsredogörelsen från 1912 säger. Dock förefaller det 
lite märkligt eftersom Jungen beskrev att Borås kännetecknades av en tydlig konservatism 
med såväl nationalistiska inslag och att den hade en stark opinionsbildning i Borås tidning. 
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Det hade därför varit mer troligt att Borås hade haft en tydlig indelning i arbetssysslorna än 
vad Karlstads arbetsstuga hade som var en liberalt präglad stad. Men det är möjligt att Borås 
var tydligt konservativ i sin politik men att det inte återspeglades i samhället utan att där 
tillämpades en mer radikal socialkonservatism. Berglund beskriver att Borås kännetecknades 
av olika former av privata och halvprivata välgörenhetsarrangemang, som stod för mycket 
utav fattigvården under 1800-talet. Emellertid övertog staden ansvaret för sådant som tidigare 
hade skötts av de privata organisationerna och mer än en gång framhölls boråsarnas löningar 
som förebilder runt om i landet, genom det sätt som staden löste flera av sina 
samhällsproblem.188 Dock verkar det som att det är den ”Boråsiska” lösningen som kommer 
till uttryck i Borås arbetsstuga och att den hade prägeln av en radikal socialkonservatism i sin 
verksamhet eftersom pojkarna och flickorna fick göra gemensamma sysslor som sömnad och 
skomakeri i den annars politiskt konservativa staden Borås. Berglund beskrev som bekant hur 
boråsarnas lösningar framhölls som förebilder runt om i landet, genom det sätt som staden 
löste flera av de samhällsproblem som uppkom och det är möjligt att det är den som kommer 
till uttryck i arbetsstugan. Utifrån Hirdmans teori om genuskontrakt och ”isärhållandets lag” 
formulerade jag den hypotes som har prövats i undersökningen; med tanke på Borås karaktär 
av att vara mer konservativt färgat än det mer liberalt präglade Karlstad. Följaktligen är 
hypotesen att ”isärhållandets lag”, eller princip som jag vill benämna det, var mer 
framträdande och mer uttalat i en sådan konservativ miljö, jämfört med mer liberala miljöer. 
Således verkar det som att Borås istället hade en radikal socialkonservatistisk 
fattigvårdspolitik trots att staden var tydligt konservativ i sin politik och att det var den som 
benämndes som den ”Boråsiska” lösningen och som framhölls som en förebild runt om i 
landet. 
 
4.2.5 Diskussion 
För att besvara mitt huvudsakliga syfte som var att undersöka hur genus och genusordningen 
framställdes i arbetsstugorna i Karlstad och Borås? Vilka allmänna föreställningar om genus 
kom till uttryck i arbetsstugornas verksamhet och vilken ideologi ger det uttryck för? Så har 
det blivit möjligt genom att besvara mina forskningsfrågor och som svar till mitt första 
delsyfte som var att undersöka hur genus och genusordningen framställdes i arbetsstugorna i 
Karlstad och Borås. Så använde jag mig av Hirdmans genussystem som hon menar kommer 
till användning på ett generellt plan genom att vi placerar och ordnar mannen och kvinnan i 
olika logiker. Hirdman beskriver dessa logiker som att den första logiken är isärhållandets 
tabu manligt eller kvinnligt, och den andra logiken som bygger på hierarkin att det är mannen 
som är norm och därmed utgör normen för det normala och allmängiltiga.189 Utifrån Karlstads 
arbetsstuga förefaller det som att man framhåller och särskiljer pojkarna från flickorna i 
arbetsstugan, dels genom hur Karlstads arbetsstuga beskriver att pojkarna gärna stannade kvar 
i arbetsstugan, samt på det sätt man beskriver att pojkarna bad att få stanna kvar i arbetsstugan 
utifall de inte fick något arbete. Följaktligen är det därför möjligt att urskilja Hirdmans 
genussystem den andra logiken hierarkin att det är mannen som är normen, och därför utgör 
det normala, och det normala under denna tid var att mannen var den som försörjde familjen. 
Det förefaller som man tyckte att pojkarna var de som var i störst behov av att få vara kvar i 
arbetsstugan och att de där igenom skulle få större möjlighet att lära sig ett yrke. Medan 
citatet framhåller att det var större omsättning bland flickorna och som förklaringen gavs det 
att flickorna fick allt svårare läxor desto högre upp i klasserna de kom och att de alltmer 
behövdes i hemmen. Plymoth beskriver när borgerligheten blev det bärande samhällsskiktet 
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under 1800-talet formades det ett ideal med den skötsamma manliga försörjaren och den 
sedliga hemmavarande hustrun. Med innebörden av att mannen knöts till en offentlig sfär, och 
kvinnan till en privat sfär och en uppfattning om att mannen var den som skulle försörja 
familjen och kvinnan den som skulle sköta hem och barn.190 Det är troligt att Karlstads 
arbetsstuga försökte återskapa ett sådant borgerligt familjeideal utifrån vilka sysslor pojkar 
respektive flickor innehade, och sannolikt var sysslorna något som de förväntades ta med sig 
ut i livet.  
I Borås arbetsstuga är det också möjligt att urskilja genussystemet när man tilldelar pojkar 
respektive flickor olika platser och egenskaper dels genom att man beskriver det som att 
pojkarna fick stanna kvar i arbetsstugan medan flickorna behövdes i hemmen för att hjälpa 
sina mödrar. Samtidigt som de beskriver att flickorna som bodde i stadens utkanter var rädda 
för att gå hem i mörkret. Även i Borås arbetsstuga går det att urskilja Hirdmans isärhållandets 
princip som finns överallt och gör att vi omedvetet delar in oss i egenskaper, sysslor eller 
platser och hur dessa sedan återfinns i våra föreställningar av vad som är manligt respektive 
kvinnligt.191 Det är möjligt att urskilja isärhållandets princip, dels genom att man menade att 
flickorna hade en given plats i hemmet och att de gav flickorna egenskaper som att de var 
”rädda för att gå hem i mörkret”. Därmed är det troligt att man kunde legitimera att pojkarna 
var fler i antal än flickorna och därigenom undvika att förklara det närmare. Norlander 
använder begreppet domesticerad kvinnlighet och med det menar hon att det är möjligt att få 
en förståelse för vad manligt och kvinnligt är, att det är tidsbundna, normativa föreställningar 
och egenskaper som förbinds med kvinnligt och manligt i ett samhälle. Samtidigt menar hon 
att dessa föreställningar skapas ständigt och inte är förutsägbara, men under en avgränsad 
historisk period kan en viss framträdande samling normativa föreställningar förekomma.192 
Hirdman använder sig av genussystemet och menar att vi placerar och ordnar mannen och 
kvinnan i olika logiker, och den första logiken är isärhållandets tabu manligt eller kvinnligt 
som skall hållas åtskilda, och den andra logiken som bygger på hierarkin att det är mannen 
som är norm och därmed utgör normen för det normala och allmängiltiga.193 Dessa båda 
logiker upprätthåller varandra och tillsammans med isärhållandets princip går de att återfinna 
i arbetsstugorna i Karlstad och Borås och därmed har jag besvarat mitt första delsyfte. 
För att besvara mitt andra delsyfte som är; Vilka allmänna föreställningar om genus kom till 
uttryck i arbetsstugornas verksamhet och vilken ideologi ger det uttryck för? Så har det blivit 
möjligt genom att besvara mina forskningsfrågor och som svar till mitt andra delsyfte så 
beskriver Karlstads arbetsstuga att de skulle ge barnen den rätta vården och ett gott hem, som 
de menade var av stor betydelse för de barn som var i avsaknad av ett hems välsignelse. Det 
är intressant menar jag att man beskriver arbetsstugan i termer av ett ”gott hem”, och vad 
menades med ett gott hem och hade den någon speciell betydelse? Utifrån Hirdmans 
isärhållande princip som hon menar finns överallt såväl fysiskt som i platser och hur den 
strukturerar vår tillvaro, så är det möjligt att hemmet var en sådan plats. Edling beskriver hur 
samhällsomvandlingen som hade ägt rum under 1800-talet medförde att människor flyttade 
från landsbygden in till städerna. Det förde med sig att den gamla enheten mellan försörjning 
och hushållning försvann och istället växte det fram en ”hemideologi”, där ”Hemmet” och 
”familjen” fick en stor betydelse.194 Likaså Jordansson lyfter fram bilden av hemmet och 
familjen och menar att det var i hemmet som den samhälleliga tryggheten och grunden för 
den ekonomiska och politiska utvecklingen lades och därför tillskrevs 1800-talets samhälle i 
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termer av, ”det stora hemmet”. Men som Jordansson påpekar var det inte ett hem och en 
familj i en jämlik betydelse där familjemedlemmarna hade ett likt värde, utan en jämförelse 
baserad på en patriarkal hushållsorganisation med rötterna tillbaka i jordbrukssamhället.195 
Det är sannolikt att arbetsstugan hade ett ändamål av att vara ett hem för de barn som inte 
hade någon förebild av vad ett hem skulle vara, och att arbetsstugan skulle vara till hjälp för 
de fattiga familjerna. Olsson beskriver utifrån tidigare forskning hur arbetsstugan skulle vara 
såväl en hemlik institution, som ett komplement och stöd till hemmet.196 Samtidigt menade 
Edling att det växte fram en kult under 1800-talet där ”hemmet” och ”familjen” var 
nyckelbegrepp med hög ideologisk verkan. Edling pekar på att dessa begrepp var intimt 
förknippat med den borgerliga familjen och vad som avsågs med ett hem och hur en familj 
skulle vara.197 Möjligen var det ändå ett hem som arbetsstugan strävade efter att vara, utifrån 
beskrivningen av att arbetsstugan skulle ha karaktären av ett hem.  
Utifrån Borås arbetsstugas källmaterial framgår det att arbetsstugans uppgift var att ta hand 
om barnen efter skolans slut när båda föräldrarna arbetade, eller av andra orsaker i hemmen 
som gjorde att de inte kunde ge den vård och trevnad som barnen var i behov av, och att 
barnen därmed var hänvisade till gatan som sin enda tillflykt. Hirdman använder sig av 
isärhållandets princip som hon beskriver finns över allt och att vi knyts till vissa platser och 
att platserna är viktiga för att kunna upprätthålla och strukturera vår tillvaro. Här framträder 
arbetsstugan som en plats dit de barn kunde gå som var i behov av ett hems omvårdnad. 
Olsson pekar på den allmänna uppfattningen som fanns och som menade att många barn 
saknade ett bra hem, där ordning och arbetsamhet rådde. Olsson menar att arbetsstugan skulle 
fungera som ett komplement för de barn som var i avsaknad av ett bra ”hem”.198 Edling 
beskriver hur samhällsomvandlingen hade slitit sönder de gamla paternalistiska banden och 
det medförde att den gamla ordningen mellan försörjning och hushåll försvann och att 
hemmet och familjen därmed ansågs hotad.199 Den uppfattningen delar även Jordansson som 
menar att en vision växte fram under 1800-talet en patriarkal samhällsstruktur, och hur den 
omvandlades genom den samhällsförändring som hade skett och därför inbegrepp samtliga 
samhällsmedlemmar i en kollektivistisk tappning av det ”stora hemmet” under 1900-talet.200 
Det blir därför intressant att ställa sig frågan det ”hem” som nu skulle inreddas, vilka var de 
människorna som skulle bo i detta hem, och skulle de vara försedda med några speciella 
egenskaper? Och fanns det några yrken som ansågs mer passande i det kollektivistiska 
hemmet och vilka var de i så fall? Tallberg Broman menar bland annat att hemmet blev 
förknippad med känslor som avskildhet och bekvämlighet och att modern fick en roll som 
barnets och hemmets beskyddarinna. Tallberg Broman menar att föreställningar till viss del 
kan ge svar på det tomrum som hade uppstått genom samhällsförändringen, och för att kunna 
återupprätta detta tomrum tilldelades kvinnan en plats i hemmet som innebar att hon inte 
kunde konkurrera med mannen om arbetstillfällena.201 Här menar jag att det framgår en tydlig 
uppfattning en ideologi som förespråkade hemmet och vad den stod för och att det därför blev 
viktigt att återskapa hemmet, under den rådande samhällsomvandlingen. Det förefaller 
angeläget att människor fick sina givna roller tilldelade av vad som förväntades av dem, såväl 
i hemmet som i samhället som stort. Därmed har jag besvarat mitt andra delsyfte om; Vilka 
allmänna föreställningar om genus kom till uttryck i arbetsstugornas verksamhet och vilken 
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ideologi ger det uttryck för. Följaktligen går det att urskilja arbetsstugornas ideologi som var 
att lära barnen kärlek till arbetet samt att vara ett komplement för hemmet. Följaktligen 
företräddes arbetsstugan av den ”hemideologi” som Edling beskriver och där hemmet 
framställdes som den trygga platsen där mannen kunde vila ut efter ett dagsarbete och där 
mannen och kvinnan hade sina ”naturgivna” områden. Som var såväl genuspräglade som 
normativa i sin stereotypa uppfattning av vad som var mannens men framförallt kvinnans 
rätta plats i hemmet och det tog sig uttryck genom den indelning i olika sysslor som pojkar 
och flickor hade i arbetsstugan.  
Emellertid går det att urskilja en viss skillnad i Borås genom det sätt man beskrev att barnen 
hade gemensamma sysslor, och att det faktiskt förekom att de hade gemensam undervisning i 
sömnad och skomakeri som Borås tidning och årsredogörelsen från 1912 säger. Dock 
förefaller det lite märkligt eftersom Jungen beskrev att Borås kännetecknades av en stark 
konservatism med såväl nationalistiska inslag och att den hade en stark opinionsbildning i 
Borås tidning. Följaktligen vore det sannolikt att Borås arbetsstuga hade haft en tydligare 
indelning i arbetssysslorna, än vad Karlstads arbetsstuga hade som var en liberalt präglad 
stad. Men det är möjligt att Borås var tydligt konservativ i sin politik men att det inte 
återspeglades i samhället utan att där tillämpades en mer radikal socialkonservativ hållning 
som kom till uttryck i arbetsstugan. Berglund beskriver att Borås kännetecknades av olika 
former av privata och halvprivata välgörenhetsarrangemang, som stod för mycket utav 
fattigvården under 1800-talet. Emellertid övertog staden ansvaret för sådant som tidigare hade 
skötts av de privata organisationerna och mer än en gång framhölls Boråsarnas löningar som 
förebilder runt om i landet, genom det sätt som staden löste flera av samhällsproblemen.202  
Dock verkar det som att det är den ”Boråsiska” lösningen som kommer till uttryck i Borås 
arbetsstuga och den var av en radikal socialkonservativ verksamhetsform. Således genom att 
pojkarna och flickorna fick göra gemensamma sysslor som sömnad och skomakeri i den 
annars så politiskt konservativa staden Borås. Berglund beskrev som bekant hur boråsarnas 
lösningar framhölls som förebilder runt om i landet, genom det sätt som staden löste flera av 
samhällsproblemen. Utifrån Hirdmans teori om genuskontrakt och ”isärhållandets lag”  
formulerades den hypotes som jag har prövat i min undersökning, med tanke på att Borås 
hade karaktären av att vara mer konservativt färgat än det mer liberalt präglade Karlstad. 
Följaktligen är hypotesen att isärhållandets princip som jag vill benämna det, var mer 
framträdande och mer uttalat i en sådan konservativ miljö som Borås, jämfört med mer 
liberala miljöer som Karlstad. Således verkar det som att Borås istället hade en radikal 
socialkonservativ fattigvårdspolitik trots att staden var tydligt konservativ i sin politik och att 
det var den som benämndes som den ”Boråsiska” lösningen och som framhölls som en 
förebild runt om i landet. Medan Karlstad som hade karaktären av en mer liberal politik 
istället var tydligare i sin uppdelning av vad pojkar respektive flickor sysslade med i 
arbetsstugan och det förefaller som att Karlstads arbetsstuga därmed hade en tydlig 
konservativ verksamhetsform.   
Emellertid anser jag att min hypotes har besvarats som utgick från min teoretiska 
utgångspunkt och som bygger på Hirdmans isärhållandets princip och som hon menar 
genomsyrar allt såväl fysisk som psykisk ordning och strukturerar sysslor, platser och 
egenskaper. Således även Hirdmans genussystem som hon menar är en ordningsstruktur av 
kön, och det som gör att vi kan tala om denna struktur på ett generellt och abstrakt plan är att 
vi delar in den i lagar, principer eller logiker. Den första logiken är dikotomin isärhållandets 
tabu: manligt och kvinnligt, som bör hållas åtskilda. Den andra logiken är hierarkin, det är 
mannen som är norm och det är män som är människor, därmed utgör de normen för det 
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normala och det allmängiltiga.203 Eftersom både Karlstad och Borås hade en tydlig 
genusordning som avspeglade sig i arbetsstugans arbetsfördelning och det genusideal som 
kom till uttryck genom de olika egenskaper som pojkarna och flickorna tilldelades i 
arbetsstugorna. När pojkarna företrädesvist fick den mest framträdande rollen medan 
flickorna däremot verkade få stå tillbaka. 
Med utgångspunkt i Hirdmans teori om genuskontrakt och isärhållandets princip och den 
hypotes som jag formulerade och som jag har prövat i min undersökning. Med tanke på att 
Borås hade karaktären av att vara mer konservativt färgat än det mer liberalt präglade 
Karlstad. Följaktligen är hypotesen att isärhållandets princip skulle vara mer framträdande 
och mer uttalad i en sådan konservativ miljö som Borås, jämfört med mer liberala miljöer som 
Karlstad. Således verkar det som att Borås istället hade en socialkonservativ fattigvårdspolitik 
trots att staden var tydligt konservativ i sin politik och att det var den som benämndes som 
den ”Boråsiska” lösningen och som framhölls som en förebild runt om i landet. Medan 
Karlstad som hade karaktären av en mer liberal politik istället var tydligare i sin uppdelning 
av vad pojkar respektive flickor sysslade med i arbetsstugan och således verkade ha en 
konservativ verksamhetsform. Emellertid höll inte min hypotes som var att isärhållandets 
princip skulle vara mer framträdande och mer uttalad i en sådan konservativ miljö som Borås, 
jämfört med en liberal miljö som Karlstad. 
Avslutningsvis har arbetet med denna uppsats varit mycket givande och jag anser att 
uppsatsen har bidragit till ny kumulativ forskning, eftersom det mig veterligen inte finns 
någon jämförande studie över arbetsstugorna ur ett genusperspektiv. I en kommande uppsats 
skulle det därför vara intressant att göra liknande jämförande studier över arbetsstugorna och 
se om det går att urskilja andra aspekter ur genusperspektivet. Men så vill jag ta tillfället i akt 
och framföra att jag tycker att det är speciellt intressant att studera filantropin när vi för 
tillfället befinner oss i den största flyktingkatastrofen sedan andra världskriget. Följaktligen 
ställs vi mot nya utmaningar hur vi hur vi skall kunna hjälpa människor på flykt och samtidigt 
kunna bevara vår välfärd. Dessutom vittnar många flyktingar i vårt land om sysslolöshet, och 
beskriver att de skulle vilja göra något meningsfullt i väntan på sitt uppehållstillstånd. Således 
anser jag att ”hjälp till självhjälp” än en gång bör aktualiseras. 
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