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Engelsk titel: 
 
Standard for poor relief – a study about the 1871- and the 1918 poor regulations in the 
light of gender, class and citizenship.  
 
Abstrakt 
This study focuses on the poor regulation in year 1871 and 1918, in Sweden. By 
examining the regulation texts with help by Carol Bacchis method the study is easy to 
overview. With theories about gender, class and citizenship as the theoretical 
framework the study provides an analysis that the gender equality was poor and in 
booth class topics and the citizenship topics the equality and the love for the week and 
poor, subtle.  
 The empirical data illustrate that the law text speaks directly to the man, and 
thereby leaves the women out of the text, naming her only by the word ”wife” and once 
as women in the 1871 regulation. The gender equality was low and the man hade all the 
official power. The citizenship ideal was a hard working and sober man that took good 
care of himself hand his family. If the man did not succeed in this, his citizenship was 
not fulfilled.  
If you received money by the state as a poor subsidy, you lost your right to vote in 
national elections. This, and the fact that, if you hade family with money, they should 
take care of you instead of the state, by law, increased the class society.  
 The synthesis argues that the thoughts about the less fortunate is not so very 
different, then as of today.  
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1. Inledning 
I det svenska rikets samhällsdebatt florerar tankar om vi och dem. När kriget härjar runt 

om i vår värld och människor är på flykt undan förföljelse, misär och svält, finns det, 

trots att många människor bevisligen sett lidandet på gator och torg i och med tiggare 

utanför matbutiker och andra affärer, tankar om att helt enkelt endast vika bort blicken 

och vandra vidare. Frågan väcks således här om människor helt enkelt ser till sitt eget 

bästa eller är det av rädsla och/eller okunskap som Sveriges regering 2016 inrättar 

stängsel vid sina riksgränser? Det är inte endast de nyligen hitkomna eller de på väg hit 

som det riktas kritik mot i den svenska samhällsdebatten. Även de som av okända 

anledningar inte kan försörja sig själva, kan få hård kritik i form av att de; ”utnyttjar 

systemet” eller bara, ”av lättja” inte arbetar. Företeelsen att ta hand om och bry sig om 

de som har det svårt, varken inhemsk eller nyligen hitkommen är, sorgligt nog, ingen 

självklarhet i dagens svenska samhälle. Det är även så som den svenska 

fattigvårdshistorien ser ut om vi vänder några blad tillbaka i tiden.  

 Under 1860-talet började en längre ihållande lågkonjunktur i Sverige. Detta på 

grund utav bland annat flera år av missväxt och därmed försvårade levnadsförhållanden 

för människor. Denna svåra period speglas i den fattigvårdsförordning som trädde i 

kraft år 1871. I den blir det en åtstramning av bidragen och den lilla, fattiga människan 

får det svårare att få fattigvårdsbidrag av olika slag. När förordningen återigen skall 

ändras år 1918 är det även denna gång ett svar på ett skiftande samhällsklimat. Det har 

blivit en ökad demokratisering i samhället, kvinnor börjar få mer plats i offentliga 

arenor och det har inletts en kraftig urbanisering i Sverige.  

 Fattigvården i det svenska riket var under 1800 -talet, minst sagt sparsam. Den 

första fattigvården från staten kom 1846. Innan dess var det en kyrklig ideologi att ta 

hand om de som hade det svårt i samhället. Den svaga, sjuka eller för den sakens skull, 

fattiga människan hade det svårt att få hjälp av staten, barn auktionerades bort till 

lägstbjudande och vuxna blev runtskickade från gård till gård om de inte var alltför 

sjuka då de blev inspärrade i fattigstugor. I och med rådande genusnormer skulle inte 

kvinnan befinna sig i den offentliga sfären, vilken var mannens arena, hemmet och 

hushållet var kvinnas. Således uppkommer problem när den fattiga och svältande 

kvinnan vill följa normen dock samtidigt ha mat på bordet. Den svenska kyrkan hade 

fram tills år 1862 varit den främsta hjälpen till de fattiga, tills då staten, eller rättare sagt 

kommunerna, tog över allt mer av fattigvården från 1800-talets mitt. 
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1.1 Syfte 

Med bakgrund i ändrade förutsättningar i samhället har uppsatsen följande syfte, att ur 

ett genus- och medborgarperspektiv ta reda på hur det förmedlade budskapet i 1871 och 

1918 års fattigvårdsförordningar, förhöll sig till genus, klass och medborgarskap, med 

utgångspunkt i Carol Bacchis metodiska tillvägagångssätt.  

 

1.2 Forskningsöversikt 
 
Uppsatsen har valt att redogöra för fem stycken svenska studier inriktade mot 

fattigvårdsreformer överlag. Detta för att den rådande svenska debatten runt sekelskiftet 

1900, representeras och konkretiseras bäst just genom att se på andra svenska studier 

angående närliggande frågor från denna tid. För att få den bäst och mest precisa 

översikten i tidigare forskning har jag främst valt att använda mig av studier med  

teorianvändning, som är närliggande denna uppsats.  

 

Där nöden var som störst – en studie av fattigdom och fattigvård i en småländsk 

landsbygdssocken åren 1815-19351 är en avhandling skriven av Christina Gerger, 

vilken i huvudsak behandlar tre saker. Det första syftet med avhandlingen är att ta reda 

på vilka som faktiskt var fattiga, vilka räknades således utanför i samhället och kunde 

äska om hjälp från fattigvården? Den andra delen i Gergers syfte är att försöka hitta 

strukturer i fattigdomen, genom att ta reda på hur olika typer av fattigdom kan uppstå, 

dvs. hur blir människan fattig på 1800-talet i en liten socken i nordliga Kalmars 

kommun? Den tredje och sista pusselbiten i Gergers avhandling blir att kartlägga olika 

samhällsförändringar, och hur de kan ha påverkat fattigdomsproblemet i socknen.2 

 Gerger kommer till slutsatsen att den rådande ekonomiska situationen i socknen 

var direkt avgörande för vem eller vilka som kunde få fattigvårdsbidrag, vissa 

ansökande, som hade precis samma levnadssituation, kunde bli nekade stöd, just på 

grund utav ekonomisk otillräcklighet hos socknen.3 Gerger kommer även fram till att 

det fanns tre typer av fattigdom i Locknevi socken. Den första var fattigdom som låg till 

grund av sjukdom eller olika typer av handikapp, och som inte kunde omhändertas av 

familj. Den andra gruppen menar Gerger är fattigdom som är grundad i ålderdom, då nu 

                                                
1 Gerger, Christina.1992. Där nöden var som störst: en studie av fattigdom och fattigvård i en småländsk 
landsbygdssocken åren 1815-1935. Edsbruk, Akademitryck AB. 
2 Gerger, Christina.1992. Där nöden var... s. 3. 
3 Gerger, Christina.1992. Där nöden var... s.191. 
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människan blir äldre och inte kan arbeta för att försörja sig. Den tredje typen av 

fattigdom menar Gerger var starkt kopplad till klimatet i samhället. Var det brist på 

arbetskraft var denna grupp mycket liten, dock under sämre tider blev således gruppen 

betydligt större i omfattning.4      

 Denna avhandling kommer vara väsentligt användbar till denna uppsats. Den 

kommer vara ett bra exempel att återknyta till när det diskuteras fattigdom överlag, och 

när den samme problematiseras. Genom att hela tiden problematisera och få nya 

infallsvinklar på grundbegrepp i skrivande uppsats, exempelvis som; fattigdom, kan 

uppsatsen på ett bättre sätt utvecklas och konkritiseras i sitt eget förhållande till begrepp 

och göra denne än mer tydlig och precis.  

 

Ulla Rosén skriver i sin studie, Gamla plikter och nya krav – En studie om egendom, 

kvinnosyn och äldreomsorg i det svenska agrarsamhället 1815-19395, i stort om hur 

äldrevården i början av 1800-talet kom att förändras till mitten av 1900-talet.6 Rosén har 

även som syfte att undersöka hur, främst den borgerliga, kvinnans intåg i filantropin såg 

ut i ett patriarkalt samhälle. Vidare har Rosén, med utgångspunkt i att kyrkan har haft 

som uppgift att ta hand om de svaga i samhället, frågeställningar om hur kyrkan arbetat 

för att bibehålla denna ställning som de svagas beskyddare i och med den 

kommunalisering av fattigvården som infördes på 1800-talet.7 Den forskning i 

ovanstående studie som förefaller intressant med skrivande uppsats utgångspunkter och 

syfte, är främst frågan om kvinnans ställning inom filantropin samt den om kyrkans 

bibehållna ställning eller minskade indirekt inflytande, därmed är det också de frågor 

som kommer att behandlas nedan.     

 Rosén menar att med utgångspunkt i, Y. Hirdman och C. Patemans, genusteorier, 

att de stämmer båda väl in på det resultat som författaren lägger fram. Den patriarkalism 

som fanns, höll sig kvar i hemmen, det vill säga, mannens överordning över kvinnan 

bestod. Dock, i den offentliga sfären, menar Rosén, att de patriarkala tankarna fick ta ett 

steg tillbaka då kvinnan visade sig handlingskraftig och ytterst skicklig inom 

filantropin. Detta tillbakasjunkande makttapp var inte endast till följd av kvinnans 

skicklighet utan fick även hjälp av den frammarscherande kapitalismen. Det ska även 

tilläggas att kvinnan inte var ens i närheten av att vara i nivå med mannen avseende 
                                                
4 Gerger, Christina.1992. Där nöden var... s.191-192.  
5 Rosén, Ulla. 2004. Gamla plikter och nya krav: En studie om egendom, kvinnosyn och äldreomsorg i det 
svenska agrarsamhället 1815-1939. Göteborg: Växjö University Press. 
6 Rosén, Ulla. 2004. Gamla plikter... s.12. 
7 Rosén, Ulla. 2004. Gamla plikter... s.13-14. 
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makt, i början av 1900-talet trots ökad politisk makt, exempelvis i och med den 

kvinniga rösträttens införande. Patriarkatet stod fast.8 

 

I avhandlingen Fattigvård och folkuppfostran9 skriver Mikael Sjögren om reformarbetet 

kring den fattigvårdslag som trädde i kraft 1918. Det övergripande syftet med denna 

avhandling var att undersöka varför CSA (Centralförbundet för Socialt Arbete), den 

statliga fattigvårdslagstiftningskommittén och Svenska fattigvårdsförbundet, hade för 

avsikt att göra fattigvården till en, genom folket, uppfostrande instans. Sjögren väljer 

även att använda sig av genusteori, med tankar kring manligt och kvinnligt i förhållande 

till fattigvård.10     

 Sjögren kommer fram till att kvinnan fick, tack vare, sina insatser i fattigvården, 

in en fot i det socialpolitiska system som de annars stod helt utanför. För på 1800-talet 

hade kvinnor i Sverige som bekant inte rösträtt i nationella val11, så detta kliv in i den 

offentliga sektorn med viss form av lönearbete, kan ha varit ett av startskoten för den 

borgerliga kvinnans frigörelse från hemmets och mannens makt. Sjögren menar att vissa 

röster höjdes om kvinnas veka natur och överkänslighet inte skulle passa sig i, den ofta 

mentalt och ibland fysiskt tuffa, fattigvårdsverksamheten. Dock var den övervägande 

majoriteten positivt inställd till den kvinnliga filantropen. De sa att kvinnans moderliga 

och omhändertagande egenskaper stöttade upp deras annars veka natur och gjorde 

kvinnan lämplig som arbetskraft inom fattigvården.12 Sjögren kommer även fram till ”I 

de liberala reformatorernas negativa utläggning beskrevs de fattiga som en hotande 

massa av samhällsparasiter, en samhällets drägg som hotade att störta hela samhället i 

avgrunden med sitt lättjefulla levnadssätt och sin bristande arbetsmoral.”13 Här förklarar 

Sjögren synen på den ”ovärdiga” fattiga genom med utgångspunkt i sin avhandlings 

resultat.       

 Denna avhandling kommer att hjälpa denna uppsats inom teoriansatsen ur ett 

genusperspektiv, och främst kvinnors förhållande till filantropi. Den kommer att 

fungera som ett bra bollplank till min egen teoretiska utgångspunkt, då även jag 

kommer använda genus som teoretisk referensram. Således kan Sjögrens resultat och 

analyser användas i hur människor överlag såg på fattigdom och den fattiga människan. 
                                                
8 Rosén, Ulla. 2004. Gamla plikter... s.177-179. 
9 Sjögren, Mikael. 1997. Fattigvård och folkuppfostran. Bjärnum: Carlssons bokförlag. 
10 Sjögren, Mikael. 1997. Fattigvård... s. 11-12.  
11 Den ogifta kvinnan med egen inkomst fick rösta i kommunala val från och med 1865. Karlsson sjögren, 
Åsa, Männen, Kvinnorna och rösträtten, medborgarskap och representation 1773 – 1866. 
12 Sjögren, Mikael. 1997. Fattigvård... s. 173-175. 
13 Sjögren, Mikael. 1997. Fattigvård... s. 158.  
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Både genom vem som var ”värdigt” eller ”ovärdigt” fattig, men också synen på 

filantropi hos gemene man. 

 

Daniel Rauhut skriver i sin avhandling Fattigvård, socialbidrag och synen på fattigdom 

i Sverige 1918-1997.14 främst om normer kring fattigdom, då hur andra samt de fattiga 

själva ser på fattigdom. Två problemområden ämnar Rauhut att besvara, där ”...(1) hur 

har fattigdomsnormen förändrats under perioden 1918-1997 och (2) varför har 

fattigdomsnormen förändrats under denna period?”15 Sammanfattningsvis kan det 

sägas att normen och levnadsstandarden för de fattiga blev bättre med tiden, men följde 

även de ekonomiska upp- och nedgångar som rikets ekonomi följt. Rauhut skriver även 

att med bakgrund till kommunernas stora självstyre i frågan om fattigvård, kunde det se 

väldigt olika ut i olika delar av landet.16 Den tes som Rauhut för är, att synen på/normen 

till, de fattiga från övriga delar av samhället beror på skillnaden i inkomstmedel, och då 

med utgångspunkt i låginkomsttagarna, de fattiga. Om skillnaden mellan hög-, medel- 

och låginkomsttagare blir det således även stora skillnader i fattigdomsnormer, och tvärt 

om.17       

 Uppsatsen kommer att kunna nyttja D. Rauhuts studie i form av en stöttepelare till 

både reformpåverkan hos de fattiga i och med 1918års fattigvårdslagstiftning samt som 

en intressant infallsvinkel i hans tämligen marxistiska tankebanor kring synsättet och 

känslor till de fattiga utifrån inkomstförhållanden och förändringar.  

 

Politikens genusgränser – Den kvinnliga rösträttsrörelsen och kampen för kvinnors 

politiska medborgarskap 1902-192118, är en avhandling skriven av Josefin Rönnbäck, 

vid Stockholms universitet. Rönnbäck har som syfte med sin studie att synliggöra den, i 

hennes mening, många gånger bortglömda kamp för kvinnlig rösträtt i Sverige. Det är 

en historia som många gånger, med vilje, eller inte, väljs bort i läroböcker i nästan 

samtliga lärandestadier i skolan. Med fokus på genusteorier och de verksamma 

genuskontrakt som fanns/finns i det svenska samhället vill Rönnbäck belysa det, hon 

väljer att kalla, ”triangeldrama mellan, kvinnor (LKPR – Landsföreningen för Kvinnans 

                                                
14 Rauhut, Daniel. 2002. Fattigvård, socialbidrag och synen på fattigdom i Sverige 1918-1997. Lund: 
Almqvist & Wiksell International. 
15 Rauhut, Daniel. 2002. Fattigvård...s. 12.  
16 Rauhut, Daniel. 2002. Fattigvård...s.133. 
17 Rauhut, Daniel. 2002. Fattigvård...s.134. 
18 Rönnbäck, Josefin. 2004. Politikens genusgränser: Den kvinnliga rösträttsrörelsen och kampen för 
kvinnors politiska medborgarskap 1902-1921” Stockholm: STC. 
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Politiska Rösträtt), män (politiska partier) och staten (riksdag och regering).”19 Några 

mer konkreta frågeställningar som Rönnbäck ger är vilken målsättning hade 

kvinnorörelserna? Vilka arbetade i dem och vilken grundande historia har LKPR? 

Frågorna kretsar således runt kvinnorörelsen för rösträtt och vägen dit.20  

 Genom avhandlingen följer Rönnbäck sitt syfte och redogör tydligt för resan mot 

rösträtt för kvinnor när det går framåt, men kanske speciellt när de stöter på patrull i 

form av de som inte vill att LKPR ska få sin vilja igenom. Vidare menar Rönnbäck att 

LKPR påverkade samhället och de genusnormer som fanns, endast genom att finnas till. 

Att visa att kvinnor kunde bedriva politiska sakfrågor, argumentera och agera, var 

mycket av de gamla normerna och föreställningarna ifrågasatta. De ifrågasatte därmed 

också det som Y. Hirdman skulle kalla, könsegregeringen, men också det då rådande 

genuskontraktet (se mer under kapitel, Teori), alltså hur män och kvinnor ska vara i 

förhållande emot varandra.21 I skrivande uppsats kommer jag ha mycket stor nytta av 

Rönnbäcks avhandling. Både som inspiration om hur det går att koppla en genusteori 

till en samhällsdebatt och även till en förändring inom något stort. Även den diskurs om 

medborgarskapets skyldigheter och rättigheter har hjälpt mig att tänka i banor som jag 

inte skulle gjort om det inte vore för denna avhandling.  

 

Sammanfattningsvis kan uppsatsen konstatera att med en grundläggande bas om 

fattigvård som forskningsämne, då i och med Christina Gerger, Daniel Rauhut, Ulla 

Rosén och Mikael Sjögren, har denna uppsatsen goda grunder att stå på. Genom att visa 

vilken forskning som finns, kan uppsatsen skriva om något som ingen tidigare har 

skrivit om. Samtidigt, genom att visa hur forskare använt sig utav likande, eller i vissa 

fall rent av samma ,teoretiska utgångspunkter så som Josefin Rönnbäck och Mikael 

Sjögren, stärker detta uppsatsen val av teori. Genom att placera in denna uppsats bland 

och med annan forskning, och på så sätt visar hur och vart nämnda text kan ses, görs 

uppsatsen både relevant och användbar för kommande historieskrivning. 

 

 

 

 

                                                
19 Rönnbäck, Josefin. 2004. Politikens... s. 19.   
20 Rönnbäck, Josefin. 2004. Politikens... s. 19.   
21 Rönnbäck, Josefin. 2004. Politikens... s. 243-250. 
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1.3 Frågeställningar 
Utifrån ovan redogjorda syfte samt kartlagda forskningsläge ämnas följade 

frågeställningar besvaras: 

 

• Hur motiveras revideringarna i 1871- och 1918-års fattigvårdsförordningar? Vad 

var problemet? 

• Vilka förutfattade meningar/antaganden ligger till grund för presentationen av 

problemen i fattigvården i 1871- respektive 1918 års fattigvårdsförordningar, 

med fokus på genus, klass och medborgarskap? 

• Vad har lämnats oproblematiserat i 1871- och 1918-års fattigvårdsförordningar, 

med anknytning till genus, klass och medborgarskap? 

 

Besvarandet av ovanstående frågor är utformade i direkt samverkan med den metod som 

kommer användas med grund i Carol Bacchis22 metodiska tillvägagångssätt med sex 

olika frågeställningar, se mer under rubriken Metod. 

 

1.4  Disposition 
Denna kandidatuppsats kommer att vara indelad i två stora delar, en första inledande del 

och en andra del där resultat, analys och slutsatser kommer att presenteras. Först och 

främst placerar uppsatsen in läsaren i tiden och i ämnet genom en övergripande 

inledning, denna följs av redovisning av forskningsläget. Då nu läsaren borde vara väl 

insatt i ämnet presenteras de forskningsfrågor som ämnas besvaras med uppsatsen. 

Därefter följer en presentation av vald teori, metod och en övergripande genomgång av 

källmaterialet som uppsatsen använt sig av. Avslutningsvis, innan uppsatsen ger läsaren 

resultat och analysredovisningen, följer en bakgrundsgenomgång av tidsperioden inom 

fattigvården, detta så att läsaren skall få en bättre och mer tydlig bild av följande resultat 

och analys.  

 I följande underökningsdel kommer uppsatsen att blanda resultatredovisning med 

analys av densamma. Detta görs för att få en tydig koppling till lagtexterna och det 

teoretiska och metodologiska utgångspunkter som uppsatsen utgår från..  

 Uppsatsen kommer även att följa de sex steg som är redogjorda för under rubrik 1.5 

metod. Även detta görs för att uppsatsen ska ha en röd tråd. Följa sin metod för att 

                                                
22 Bacchi, Carol. 2009. Analysing Policy: Whats´s the problem represented to be?. Frenchs Forest: 
Pearson. 
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besvara de givna frågeställningar och således slutligen, fullgöra uppsatsen klarlagda 

syfte.  

 

 1.5 Teori 
Det är aldrig enkelt att välja teoretisk utgångspunkt till en uppsats. Många vägar bär till 

Rom som det brukar heta. Till denna uppsats används olika typer av teorier, en 

genusteori av Yvonne Hirdman samt en medborgarteori, framtagen av T.H. Marshall, 

samt en vidareutveckling av denna gjord av Ruth Lister. Att två olika teoretiska 

infallsvinklar valts, visar att uppsatsen har möjlighet att kunna föra större analytiska 

argument och således ha en bättre möjlighet att komma fram till konkreta slutsatser. 

Genom ett använda fler än en teori, kommer uppsatsen bättre kunna belysa skillnaden i 

genus när det kommer till fattigvården. Det hade givetvis även varit intressant att 

undersöka likande frågeställningar utifrån en klassmässig-, eller för den delen politisk-

referensram, således är detta trots allt en kandidatuppsats så jag lämnar motvilligt de 

perspektiven till kommande forskning i ämnet. I urvalet kring vilken genusteoretiker jag 

skulle använda mig av i denna uppsats, har valet fallit på ett av de kanske mer kända 

namnen inom denna forskningskategori, nämligen Yvonne Hirdman.  

 Y. Hirdman, har varit professor på flertalet universitet i Sverige, suttit med i 

maktutredningen, vilken var en utredning om Sveriges demokrati. I denna utredning 

fick hennes genusteorier ett verkligt genomslag. Hirdman har även bedrivit forskning 

inom olika genusinriktningar, skrivit flertalet studier, samt myntat begreppet genus i 

Sverige. Uppsatsen har valt att använda sig av Hirdmans teorier för att hon är en av de 

största forskarna inom genus i vårt land och tid. Genom att använda sig utav en av de 

stora forskarnas teorier kan jag sätta in min forskning i ett betydande och verkligt 

sammanhang.     

 Thomas Humphrey Marshall, 1893-1981, arbetade som lektor vid den 

samhällsvetenskapliga institutionen vid LSE och är mest känd som författare till 

klassikern, ”Citizenship and social class”, (1950).23 Det har florerat kritik emot T.H. 

Marshall, då att hans teori endast behandlar män och deras samhälleliga medborgarskap. 

Detta ser uppsatsen inte som ett problem i sig, snarare som en möjlighet. Dels eftersom 

uppsatsen redan har en tydlig teoretisk förankring i genusteori, samt att avsaknaden av 

kvinnor i Marschalls tankegångar kan göra den andra teorin, om möjligt, än mer tydlig 

och precis.  
                                                
23 Marshall, Thomas, Humphery. 1950. Citizenship and social class London: Pluto Press. 
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 1.5.1 Genus 
 Så vill jag att ett ord som genus ska förstås och användas, som ett ord som gör att vi 

 ser det vi inte såg tidigare. Jag vill att man tack var det begreppet ska kunna se hur 

 människor formas och formar sig till Man och Kvinna. Och mer: hur dessa 

 formeringar bildar samhälliga avlagringar, ingår i kulturens, politikens, ekonomins 

 ”väggar” som bärande kolonner24 

 

Själva ordet genus är latin och direkt hämtat från det gamla romerska språket, detta för 

att fylla ett tomrum inom den för dåtiden kallade, ”kvinnoforskningen”. Varför valet 

föll på exakt detta ord kan ha sitt ursprung i engelskans ord, gender, då svenska forskare 

inte ville låna in ytterligare ett engelskt ord, föll valet på det tämligen intetsägande, läs 

för Sverige, ordet genus. Ordet skall stå för både män och kvinnor, och framför allt i 

förhållande till sociala processer.25  

 

 Att förstå genus – tankar/praktiker/vanor/föreställningar om människor som kön – 

 som en mänsklig uppfinning, en artefakt en konstgjordhet...26 

 

I ovanstående citat påpekar Hirdman att genus symboliserar mer än bara två olika kön. 

Även för att just ordet kön är väldigt laddat i det svenska språket. Dels för dess sexuella 

laddning, könsorgan, könet, med mera, men även för att det strikt då handlar om män 

och kvinnor. Därför kan begreppet; genus, vara än mer så användbart. Ett begrepp som 

överbryggar de båda könen, lyfter inte fram eller fördunklar det andra, och för, som 

ovan beskrivet, i dess samverkan i dennes socialt konstgjorda forum som vi kallar livet, 

kan vi studera hur interaktion sker och strukturer, vanor, förställningar verkar gent emot 

varandra.27 Att just könsroller är skapade av samhället, och på så sätt som Hirdman 

påpekar, att de är konstgjorda och påhittade, eller snarare att det inte är den enda 

ordning som kan vara. Det finns många andra samhällen och kulturer där manligt och 

kvinnligt har helt andra normer och tar sig uttryck på helt andra sätt än vad de gör hos 

oss i dagens och för undersökningens del dåtidens Sverige.   

 I stort försöker Hirdman förklara det stora och komplicerade genusbegreppet med 

två olika begrepp, genussystem och genuskontrakt. Kort och förhoppningsvis precis, 

menar Hirdman att de förhåller sig till varandra genom att genussystemet är processen i 

                                                
24 Hirdman, Yvonne. 2008. Genus – om det stabilas föränderliga former. Malmö: Liber. s.11. 
25 Hirdman, Yvonne. 2008. Genus – om... s.11-12. 
26 Hirdman, Yvonne. 2008. Genus – om... s.14. 
27 Hirdman, Yvonne. 2008. Genus – om... s.14-16. 
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vilken genus verkar och genuskontraktet är hur det verkar, dvs. så det går till när 

genussystemet fungerar.28 Låt mig nedan utveckla ovanstående definiering en aning. 

Genussystem handlar i stort om hur manligt och kvinnligt görs, eller hur de två förhåller 

sig till varandra. Det Hirdman tydligt förankrar i sin teori och som bör 

uppmärksammans, är att det manliga är norm, det rätta, det som bör vara.29 Detta kan i 

uppsatsen, på enklaste vis förklaras i att en kvinna i dagens Sverige kan bära en kjol till 

jobbet/skolan, men en man kan inte göra det och bli hundra procent socialt accepterad. 

Mannen gör därmed en normavvikelse och gör ett statustapp i och med att klä sig i 

”kvinnliga” kläder. Hur denna norm, eller för den delen hur hela genussystemet, har 

uppkommit, framhåller Hirdman inte som relevant då vi måste fokusera på nuet och 

framtidens normer.30 I och med detta menar inte Hirdman att den historiska utveckling 

av genus är förkastlig, snarare tvärt om, då hon menar att ”...relationen mellan man och 

kvinna som en styrande och avgörande faktor i den historiska processen.”31  

 Genuskontrakt, å andra sidan, är de regler som män och kvinnor använder sig av 

när de förhåller sig till vandra i olika situationer menar Hirdman. Givetvis finns det inte 

ett fysiskt kontrakt eller nedskrivna regler, idag, som män och kvinnor ska följa, nej det 

verkar i det dolda, i det osynliga. Detta metaforiska kontrakt utvecklas och anpassar sig 

över tid till varje samhälle och kultur. Återigen en konkretisering av teorin kan vara 

vilka redskap som tillhör vem i samhället, vems är hammaren och vems är symaskinen? 

Detta gäller även på ett socialt plan, vem ska förföra vem eller vem som ska bjuda på 

bio? Ovan givna exempel kan verka tämligen tydliga och stereotypa, Hirdman menar 

dock att det finns klausuler i dessa genuskontrakt som inte går att se. Vi blir blinda för 

vår egen vardag och verklighet, därmed förflyttas det kvinnliga bort från olika arenor 

och verksamma platser.32 Det paradoxala med det manliga som norm, innebär också att 

”Mannen har varit kvinnans förkroppsligande fängelse men/och oftast enda 

frihetsmöjlighet...”33, med detta tror uppsatsen att Hirdman menar att mannen är den 

som sätter gränserna för vad kvinnan får ta sig an i samhället, och på så sätt stänger 

henne ute, dock är det samtidigt mannen som har möjlighet att släppa på makten och 

släppa in fler i den beslutsfattande arenan. Vidare menar Hirdman att detta genussystem, 

                                                
28 Hirdman, Yvonne. 2004. ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning.” – i red. 
Genushistoria – En historiografisk exposé. Carlsson – Wetterberg, Christina & Jansdotter Anna. Lund: 
Studentlitteratur. s.120.  
29 Hirdman, Yvonne. 2004. ”Genussystemet... s. 117. 
30 Hirdman, Yvonne. 2004. ”Genussystemet... s. 117. 
31 Hirdman, Yvonne. 2004. ”Genussystemet... s. 124. 
32 Hirdman, Yvonne. 2004. ”Genussystemet... s. 120-122.  
33 Hirdman, Yvonne. 2004. ”Genussystemet... s. 123.  
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såsom många andra maktsystem i samhället, är tröga i sin föränderlighet.34 Detta kan 

vara en mycket intressant tanke då denna uppsats kommer att förflytta läsaren cirka ett 

sekel tillbaka i tiden och undersöka genustankar i lagtexter. Här kan vi alltså se som 

gårdagens tankar om genus har lämnar kvar något i dagens samhälle och om de i så fall 

är, tröga i sin föränderlighet, så som Hirdman menar.   

 

 1.5.2 Intersektionalitet 

Ofta kan genusforskning få kritiken att den är alldeles för enkelsidig. Kritiken kan vara 

att till en händelse finns det alltid större och fler faktorer som spelar in än endast en, 

genus. Uppsatsen har i vilket fall stött på denna kritik, och vill med begreppet 

intersektionalitet, sätta in genus i ett större, kanske för vissa, mer lättöverskådligt 

sammanhang i en påverkanscirkel.     

 Intersektionalitet är ett begrepp som ursprungligen kommer från engelskans 

intersectionality. Begreppet innebär mer konkret att det finns en mängd olika 

maktsymmetrier som alltid samverkar och påverkar oss. Alla människor bär på de här 

kategorierna, vilka kan exempelvis vara några av följande; etnicitet, genus, ålder, 

sexuell preferens, politisk åskådning, klass, nationalitet, yrke, ja listan kan nästan göras 

oändlig. Rent konkret kommer de här kategorierna vi bär skapa möjligheter hos oss i 

den ena situationen medan de i den andra sätter käppar i hjulen. Mycket forskning har 

gjorts med teoretisk bakgrund i intersektionalitet i USA, där bland annat, Nina Lykke 

beskriver det ”Black Feminism”35 använts sig väldigt mycket av begreppet då de 

analyserat påverkan på genus och etnicitet.    

 Detta begrepp kan ha en fantastisk stor inverkan på denna studie då olika 

maktaxlar verkligen var i farten runt sekelskiftet 1900. Några exempel på detta var att 

vissa kvinnor var välkomna ut på vissa delar av arbetsmarknaden, främst inom 

filantropin, men det var endast de borgerliga kvinnorna, så här var klass- kategorin den 

uteslutande faktorn, inte genus. På likande sätt kan vi se männens rösträtt, det var inte 

alla män om fick rösta, endast de med antingen kapital eller inflytande. Här är det 

således både genus och klass som spelar in i maktsituationen. Denna uppsats kan nu, 

med detta som bakgrund, känna en större trygghet i att det som analyseras tydligare 

verkligen är påverkat av genus och inte någon annan kategori. Genom att känna till 

vilka svagheter och styrkor den teori som kommer att användas ha en större, och mer 

                                                
34 Hirdman, Yvonne. 2004. ”Genussystemet... s. 125-126.  
35 Lykke, Nina [u.o.] Intersektionalitet: ett användbart begrepp för genusforskningen. 
(Kvinnovetenskaplig tidsskrift 1.03) s.48. 
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grundlig begreppsbas att stå på blir uppsatsen än mer tydlig och precis, därmed en större 

trovärdighet? Även genom att visa på intersektionalitets begrepps djup, blir således 

uppsatsens slutsatser mer precisa. Denna uppsats hävdar inte att vara alltäckande eller 

ens i närheten, dock genom att visa på exakt hur, varför och vilka teorier jag använt mig 

utav, kan min studie bli en liten pusselbit i något större.  

 

 1.5.3 Medborgarskap 

För att få en djupare inblick i uppsatsens undersökningsperiods normer, om hur en god 

medborgare skulle vara kommer uppsatsen även att presentera en medborgarskapsteori. 

Den valda teorin är hämtad från T.H. Marshalls nästintill ikoniska verk från 1950.36 

Marshall menade att det fanns tre idealtyper av medborgarskap, vilka var det civila 

medborgarskapet, det politiska medborgarskapet och det sociala medborgarskapet. Han 

menade att det civila medborgarskapet växte fram under 1700-talet, det politiska 

medborgarskapet under 1800-talet (för Sverige 1918) och slutligen det sociala 

medborgarskapet under 1900-talet. Intressant för uppsatsen är att valda 

undersökningsperiod kommer mitt i den andra och början på den tredje typen av 

medborgarskapsutvecklingstider enligt Marshall. Det kärnfulla i denna teori som 

kommer användas i uppsatsen är, likande med intersektionalitet, att det är olika 

rättigheter och möjligheter som bygger upp ett medborgarskap, står vissa utan den ena 

eller andra rättigheten/inflytandegrenen så faller det ideala medborgarskapet enligt 

Marshall.37   

 Uppsatsen menar att det är viktigt att belysa vissa svagheter och till och med 

brister i T.H. Marshalls teori om medborgarskap. Den första och framförallt för denna 

uppsats främsta punkt är genus i Marshalls teori. Kvinnor står inte nämnda som en stor 

aktör i samhället utan marginaliseras till största del totalt. Detta har många forskare och 

tänkare bevisat inte är fallet. Uppsatsen väljer därmed att belysa Ruth Lister, och 

hänvisar till hennes bok ”Citizenship – Feminist Perspectives”38. Lister kritiserar öppet 

och starkt Marshall och hans brist av kvinnlig interaktion i idealmedborgarskapet. Lister 

hänvisar exempelvis till de mörkhyades kamp mot jämställdhet i USA, där 

kvinnorättssidan var en mycket stor del i den kommande lagändringen. Även i 

Sydafrika menar Lister och framtagandet av ”the Bill of Rights” som senare även antogs 

                                                
36 Marshall, Thomas, Humphery. 1950. Citizenship... 
37 Marshall, Thomas, Humphery. 1950. Citizenship... 
38 Lister, Ruth. 2003. Citizenship – Feminist Perspectives. andra utgåvan. New York: Palgrave 
Macmillan. 
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av ANC.39 De här exemplen är några av många, men uppsatsen vill även förtydliga att 

den anser att Marschalls teoretiska ramverk är bristfälligt i och med ovanstående 

förklaring. Dock med grund i vetskapen om dess brister och genom grundlig 

komplettering till teorin med hjälp av bland annat, Y. Hirdmans genusteorier, N. Lykkes 

intersektionalitet och R. Listers feministiska medborgarskap, anser uppsatsen sig kunna 

använda sig av grunderna i Matshalls klassiska medborgarskaps teori.  

 R. Lister har givetvis egna tankar om vad medborgarskap är och hon funderar 

bland annat om medborgliga skyldigheter, rättigheter och balansen mellan de båda. För 

att ett samhälle skall fungera behövs både skyldigheter som ofta kan regleras av lagar, 

samtidigt som medborgaren behöver rättigheter som kan bära upp och skydda 

individen.40  

 

1.6 Avgränsningar. 
Denna uppsats har av olika skäl behövt göra avgränsningar, både i materialanvändning 

och teorianknytning, vilket kommer redogöras nedan.  Undersökningens material har 

valts att begränsas till de två fattigvårdsreformerna 1871 samt 1918. Anledning till 

varför just de två har valts går att läsa under rubrik 1.7 källmaterial. Uppsatsen har 

kommit fram till att det endast finns möjlighet att undersöka två fattigvårdsreformer då 

undersökningsmaterialet hade blivit allt för omfattande och dels för att tidsramen för 

uppsatsen inte hade varit tillräcklig, men också för att det hade varit allt för stor skillnad 

i levnadsförhållanden i det svenska samhället för att kunna dra några direkta och 

jämförande förändringar mellan mer än 49 år, under den sidmässiga begränsning 

uppsatsen är belagd med.  Valet av avgränsning till lagtexter och inte ta med 

bemötandet av dem i exempelvis fattigvårdsnämnder ute i kommunerna har tyvärr fått 

göras av utrymmesmässiga och tidsmässiga skäl. Det lämnar dock mycket till framtida 

forskning.      

 Avgränsningar till två olika teorier har gjorts även av utrymmesmässiga och 

tidsmässiga skäl. Det skall dock sägas att genom användning av utav 

intersektionalitetsbegreppet underbygger uppsatsen sin användning utav två teorier som 

valt. Detta för att lägga en pusselbit i ett större pussel. En kan inte göra allt i en 

kandidatuppsats, men många kan göra något större.   

 

                                                
39 Lister, Ruth. 2003. Citizenship... s.5.  
40 Lister, Ruth. 2003. Citizenship... s.13-15. 
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1.7 Källmaterial  
 
Det källmaterial som kommer att användas i denna uppsats är två stycken lagar, 

hämtade ur Svensk författningssamling. De exemplar som använts är båda funna i 

Linnéuniversitetets slutna magasin. Den första lagen är utkommen 1871, och som det 

står skrivet i texten, ”Gifwen Stocfholms Slott den 9 Juni 1871”41, det är No: 33 och går 

under namnet ”Kongl. Maj:ts nådiga Förordning angående fattigwården”42. Den andra 

lagtext är den förordning som utkom 1918, med syfte att ersätta 1871 års förordning. 

1918 års ”Lag om fattigvården”43, vilket är dennes beteckning, ”given Stockholms slott 

den 14 juni 1918”44 trycktes i granskad upplaga den 29 juni 1918 och har N:r 422. 

 De skrivna och utgivna lagar och förordningar som granskas, anses vara 

primärkällor. Detta för att de är samtida med det som de behandlar och inget som i 

efterhand går att bestrida inträffade under fastlagda tid.45 Den kan även preciseras och 

definieras som en statlig publikation.46 Denna statliga publikation var avsedd för alla i 

landet, således är det inte det mest häpnadsväckande källmaterialet, fullproppat med 

statshemligheter och dolda agendor. Nej, för att göra detta källmaterialet levande och 

intressant behöver vi sätta på oss några speciella glasögon, och detta görs genom genus- 

och medborgarteorier.      

 Denna uppsats har alltid varit noga med att vara ärlig mot källmaterialet, med 

detta menas att inte läsa in saker som inte finns där. Därför ges här en källkritisk 

diskussion kring källmaterialet. Tendenskriteriet i denna lagtext kan anses vara högt. 

Den grupp som arbetat fram lagförslaget var säkerligen politiskt aktiva och hade 

säkerligen en budget och agenda att förhålla sig till. Beroendekriteriet dock lågt. Det 

finns inget rätt och fel när en ny lag skall tas fram utan det är 

fattigvårdslagstiftningskommiten som tar fram den lag de har fått i uppgift att göra. Det 

tvådelade kriteriet närhet, då i tid och rum, är båda väldigt bra, ur källkritisk mening 

enligt uppsatsen. Texterna är utgivna och författade under den aktuella tiden. Äktheten 

på texten är så god som den kan bli och behöver inte närmare behandlas. 

    

                                                
41 Svensk författningssamling, 1871, No: 33 s. 1-27. 
42 Svensk författningssamling, 1871, No: 33 s. 1. 
43 Svensk författningssamling, 1918, N:r 422 s. 847. 
44 Svensk författningssamling, 1918, N:r 422 s. 847. 
45 Tosh, John. 2011. Historisk teori och metod. Tredje upplagan. Lund: Studentlitteratur s.104-105. 
46 Tosh, John. 2011. Historisk ... s.109.  
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1.8 Metod 

Ett metodologiskt avstamp, kommer att göras i Carol Bacchi, och då hennes 

problemformulerade tillvägagångssätt, vilken presenteras i ”Analysing Policy: Whats´s 

the problem represented to be?”47. Tillvägagångssättet i C. Bacchis teori är tämligen 

simpelt, samtidigt extremt tydligt och effektivt. Den går i simplifierade drag ut på att 

ifrågasätta och försöka se ”vad problemet” egentligen är i de, i då mitt fall, 

fattigvårdslagarna. Bacchis metod utgår från ett specifikt tillvägagångssätt, vilket är 

indelat i sex steg. Nedan redogör uppsatsen för de olika stegen. Uppsatsen väljer att 

citera Bacchi för störst möjliga tydlighet, dock översatt till svenska från originalspråket 

engelska gjord av uppsatsen. (kommentarer och förtydliganden till det citerade är satt 

inom parantes): 

 

  1. Vad är problemet (i mitt fall, de fattiga, genus) i den representerade 

 policyn. (Vad föreslår fattigvårdsreformen för lösning på problemet?)  

 2. Vilka förutfattade antaganden finns/ligger till grund för denna 

 presentation av problemet? (Detta blir en djupdykning i de värderingar,  sociala 

 normer, politiska agendor, religiösa övertygelser, ja det mesta som kan vara 

 bakomliggande faktorer för just detta lagförslag. Här finns stor 

 möjlighet till olika teoretiska anknytningar). 

 3. Hur har denna representation (ställningstagande och normer, de 

 ovanstående kategorier) av ”problemet” kommit till? (varför fanns de tankar 

 och övertygelser som redogjorts för i fråga 2?) 

 4. Vad är lämnat oproblematiserat i detta problems representation? Vad talas 

 det inte alls om? Kan vi tänka på ett annorlunda sätt kring ”problemet”? I 

 denna fråga menar Bacchi även att det är kärnfullt att använda andra kulturer 

 som bollplank samt att jämföra problemet över tid, då svar i fråga 3, 

 samtidigt som det sätts in i den diskurs vilken kartlades i fråga 2.  

 5. Vilka effekter har just denna representation av ”problemet” fått? Bacchi 

 menar här att den som undersöker bör ha tre effekter i åtanke, I) den eventuella 

 diskursiva effekten. II) subjektifikationseffekten, samt III) levda effekter. Hon 

 tillägger även effekter som kan göra åtskillnad som effekt, (vilken verkligen 

 kan bli aktuell för min studie) Under fråga fem finns det även underfrågor vilka 

                                                
47 Bacchi, Carol. ”Analysing Policy: Whats´s the problem represented to be?”, (Frenchs Forest, 2009, 
Pearson).   
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 lyder som följer; Vad kommer troligen att ändras med denna representation av 

 ”problemet”? Vad kommer troligen vara det samma? Vem är kommer troligen 

 att tjäna på just denna representation av problemet? Vem kommer sannolikt att 

 ta skada av det? Hur återspeglar sig ansvaret för problemet och vem går det att 

 ”skylla på” om allt går fel? 

 6. Hur/Var har denna representation av ”problemet” blivit skapad, spriden 

 och försvarad? Hur kan den bli ifrågasatt, motsagd och ersatt? Jämför gärna 

 med andra situationer som detta ”problem” kan ha kommit i blåsväder, i andra 

 länder eller i andra tidsperioder.   

     - C. Bacchi 48 

 

 Genom att använda detta metodiska tillvägagångssätt erhåller uppsatsen både en 

hög transparens och prövbarhet. Det ger även läsaren en god inblick i hur källmaterialet 

har behandlats och används, så att läsaren hela tiden känner att hen följer med i 

resonemang och tillvägagångssätt. Denna uppsats har dock valt att främst använda 

frågorna 1, 2 och 4. Detta för att just de frågorna passade in extra på med min teori och 

mitt källmaterial, samt att en utrymmesmässig hänsyn har fått göras.  

 Båda lagarna är granskade i Linneuniversitetets bibliotek i Växjö, samt med 

tillstånd av anställd vid biblioteket fotograferade, för att när som helst kunna återgå till 

texterna och granska dem igen.  

 

1.9 Bakgrund 

 
 1.9.1 Fattigdom som begrepp 

Vad är fattigdom och vad innebär det att vara fattig? Detta kan tolkas vara en fråga om 

inställning och samhälliga normer. Fattig på kärlek eller fattig i plånboken? Det är 

ständigt relevanta frågor och alltid relativa till en individs levnadssituation och egna 

värderingar. I denna uppsats används begreppet fattigdom i egenskap av brist på 

ekonomiskt och materiellt kapital. Det vill säga, en människa som har dåligt med mat, 

kläder, pengar eller bostad, som inte kan inte försörja sig och sin familj till överlevnad. 

Det var även detta som räknades som anledningar/skäl till att få ta del av den fattigvård 

som erbjöds runt sekelskiftet 1800.  

 

                                                
48 Bacchi, Carol. 2009. Analysing... s.xii & s.48. 
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 1.9.2 Fattigvårdens historia 

Olika förordningar för fattigvården har avlöst varandra i Sverige. Redan på 1700-talets 

mitt fanns det rättslig skyldighet gentemot de fattiga att få stöd och ekonomisk hjälp i 

samhället. Staten skulle stå för själva hospitalen, det vill säga husen där de fattiga, 

mentalsjuka och de som var insjukna i en smittosam sjukdom, kunde få hjälp, även viss 

skyldighet gentemot barn i nöd föll på statens axlar. I övrigt var det upp till varje 

kommun och socken att ta hand om sina fattiga och behövande. När sedan 1800-talet 

nalkades preciserades och utvecklas den rättsliga skyldigheten på lokal nivå att ta hand 

om sina fattiga i kommande fattigvårdsförordningar.49 Den senare 

fattigvårdsförordningen, 1871, var aktuell till 1918, då en ny förordning togs i kraft.50 

Just 1871- och 1918 års fattigvårdsförordningar är de som uppsatsen kommer att kretsa 

kring och därmed de som nedan kommer att behandlas närmare i bakgrunden  

 1871 års fattigvårdsförordning tillkom som ett svar på 1853 års tämligen liberala 

förordning. På lokal nivå lyckads man sällan att svara upp mot alla de som äskade om 

fattigvård. Detta med given anledning att flera kommuner ansåg att fler än de som 

verkligen behövde hjälp, ansökte om den samme. Därmed införlivades 1871 års 

fattigvårdsförordning vilken innebar ett större självbestämmande på lokal, kommunal 

nivå, således även en mer otrygg tillvaro för de som var beroende av fattigvården.51 

Denna ökande bestämmanderätt på lokal nivå tordes kunna förklaras av den rådande 

ekonomiska nedgången som sedan 1860-talet varit en verklighet i Sverige, på grund av 

bland annat missväxt. Klagorätten, som innebar att personer som var under fattigvård, 

kunde framföra sitt missnöje i olika frågor till landshövdingen togs bort och de fattigas 

kraft och inflytande minskade således än mer.52    

 Kring mitten av 1800-talet och även mot slutet av samma decennium, fanns det 

gott om kringvandrande och omkringresande tiggare. Denna befolkningsgrupp blev inte 

sällan omdiskuterad, om vilken socken, efter 1862 vilken kommun, som skulle förse 

denne med fattigvård. Givetvis ansåg hemkommunen att ansvaret låg hos den kommun 

som den vederbörande befann sig i, och således ansåg den kommun där tiggaren i fråga 

befann sig i, att hemkommunen skulle ta hand om sina egna. Det blev en fråga om vilka 

                                                
49 Hansson - Preusler, Karin 1962. ”Den kommunala fattigvården i arbete” i Hundra år under 
kommunalförfattningarna 1862 – 1962, Red. Palme Sven Ulrik, Fritz Keijser. Stockholm. Gidvil. s.129. 
50 Hansson - Preusler, Karin 1962. ”Den kommunala [...] s. 129. 
51 Hansson - Preusler, Karin 1962. ”Den kommunala [...] s. 129. 
52 Abrahamsson, Gunnar. 1962.”Fattigvården” i Hundra år under kommunalförfattningarna 1862 – 1962. 
Red. Palme Sven Ulrik, Fritz Keijser. Stockholm. Gidvil. s.597. 
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som var de ”egna fattige”.53    

  I de mellanstora städerna fanns det ofta distriktsdirektörer, utsedda och även 

deltagande i den direktion som hade hand om den faktiska, yttre verksamheten. De hade 

som uppgift att bland annat till att hjonen, de fattiga, fick tillgång till de medel som 

beslut hade fattats kring. De hade även i uppgift att se till att hjonen gjorde sin plikt mot 

kommunen, i många fall var detta förbundet med renhållning eller på annat sätt fysiskt 

arbete som andra invånare inte ville utföra.54 Distriktsdirektörerna hade även i uppgift 

att avlägsna de fattiga, exempelvis tiggare eller kringresande, som inte hade i staden att 

göra, en form av ordningsarbete och i många fall i tätt samarbete med den lokala 

polismakten.55     

 Enligt de stadgar som fanns var det fullmäktige i varje kommun som hade 

befattningen som beslutande organ i fattigvårdsmål. De hade i uppgift att se till så det 

fanns en årlig budget och extra anslag om exempelvis något större var tvunget att göras, 

bygga en ny fastighet eller liknande. De som dock såg till att hjälp kom till de 

behövande var det verkställande organet, vilket var ålagt fattigvårdsstyrelsen. Om en 

sådan styrelse inte fanns på de mindre orterna var det kommunalnämndens uppgift att 

verkställa det som fullmäktige beslutat.56 Frågan om hur och vad en kommun hade i 

åliggande att göra för sina fattiga var dock tämligen löst formulerat. I förordningarna 

står det skrivet att; 

 

 på hwart och ett Fattigwårdssamhälle ankommer att, under iakttagande av 

 föreskrifterna i denna Författning, ordna Fattigwården på sätt, efter ortens 

 beskaffenhet och serskilda förgållande finnes lämpligast.57 

 

 Dock finns det vissa gemensamma saker som vi i efterhand kan konstatera att de 

flesta kommuner genomförde i form av fattigvård, vilka var; ”intagning på fattighus, 

utackordering, penningbidrag till husrum, föda, kläder, bränsle och sjukvård, bidrag in 

natura – husrum, vedbrand, potatisland och beredda eller oberedda födoämnen – samt 

”omgång”.”58 Omgång innebar ett slags rotationssystem, där olika gårdar hade ansvar 

för den fattige i olika omgångar, man roterade alltså i omgångar att hjälpa. Detta 

                                                
53 Hansson - Preusler, Karin 1962. ”Den kommunala [...] s. 130. 
54 Hansson - Preusler, Karin 1962. ”Den kommunala [...] s. 132. 
55 Hansson - Preusler, Karin 1962. ”Den kommunala [...] s. 132. 
56 Hansson - Preusler, Karin 1962. ”Den kommunala [...] s. 130. 
57 Hansson - Preusler, Karin 1962. ”Den kommunala [...] s. 134. 
58 Hansson - Preusler, Karin 1962. ”Den kommunala [...] s. 134. 



  
 

 19 

fattigvårdsätt blev under uppsatsens tidsperiod ovanligt och omkring sekelskiftet 1900 

var det nästintill helt borta.59     

 De barn som var under fattigvårdens paraply fick inte gå runt på denna ”omgång”, 

utan skulle utbildas och fostras enligt ett kristet sätt. Det vanligaste var att de blev 

utauktionerade på barnaktioner till lägstbjudande, främst som arbetskraft och hjälp på 

gårdar.60       

 Det vanligaste sättet att hjälpa de mest nödställda var att inackordera dem i 

fattighus. Det var ofta väldigt primitiva boningar med låg standard i allt från sanitära 

möjligheter till vård, på grund av brist i antalet föreståndare. Det saknades även 

fattighus på många håll och där de väl fanns, var det inte ovanligt att de boende fick 

husera med olika nödställda människor, som kroppsligt sjuka, mentaltsjuka, äldre och 

barn. Denna kombination av hjälpbehövande gynnade inte någon och förändring 

behövde ske. Det upptogs runt slutet av 1900-talet att i Danmark hade man 

fattigvårdsgårdar, där de som var arbetsföra fick jobba fysiskt ute och hjälpa de övriga 

fattiga som gjorde vad de förmådde på sitt håll. Man hjälpte de behövande att hjälpa sig 

själva.61 Det ska dock även tilläggas att år 1900 var det endast 20 procent av alla landets 

fattiga som var intagna på de olika fattigvårdsinrättningarna. De allra flesta var försedda 

med ekonomiskt bidrag i sina egna hem, eller med hjälp i natura, vilket kunde variera 

från område till område. Stöd i form av föda och andra livsnödvändiga förnödenheter 

var det främsta naturastödet. De ekonomiska bidragen var dock tämligen ringa och 

hjälpte förvisso till viss del, men sällan så väl, som de med fattigvård behövde.62  

 År 1918 införlivades således en ny fattigdomsförordning, vilken innebar 

förbättrade förhållanden för de fattiga, jämfört med 1871-års förordning. Skillnader som 

framkommer mellan de båda förordningarna är att; klagorätten återinförs och de fattigas 

ställning stärks, om än något. Ovan nämnda barnauktioner förbjuds, och den 

obligatoriska hjälp som nu kommunerna skulle tillhandahålla växte sig större. Även den 

såkallade ”omgången”, där de fattiga skickades runt till olika i området förbjöds, samt 

att kommunerna fick i uppgift att bygga anstalter för de fattiga, som krävde olika former 

av specialvård. Nu ser Sverige en början till utbyggnad av fattigvården och de svaga i 

samhället skulle från och med nu få det bättre och kommunerna skulle för detta få betala 

mer. Sjukvårdskonstanterna skulle från och med nu landstinget vara ansvarig för. 

                                                
59 Hansson - Preusler, Karin 1962. ”Den kommunala [...] s. 135. 
60 Hansson - Preusler, Karin 1962. ”Den kommunala [...] s. 135. 
61 Hansson - Preusler, Karin 1962. ”Den kommunala [...] s. 137. 
62 Hansson - Preusler, Karin 1962. ”Den kommunala [...] s. 139-140. 
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 1.9.3 Den svenska kyrkans ställning i frågan om fattigvård 

Den svenska kyrkan, och för den delen, kyrkan på många håll i världen, har ofta hjälpt 

till och stöttat de fattiga i deras olika svårigheter. Dock ser vi nu runt mitten på 1800-

talet i Sverige att, den lagliga hjälpen, dvs. den hjälp som med lag införts, tar över allt 

mer, av vad som tidigare varit endast kyrkans ansvar. I den mosaiska lagen står det 

skrivet om ”tiondet”. Denna lag har som innebörd att varje rättrogen kristen skall ge en 

tiondel av sin inkomst till de bättre behövande. Detta var ingen lag som på 1800-talet i 

Sverige, i fall bruten, som kunde ge fängelsestraff, utan var en religiös lag som skulle 

fostra och leda människan rätt i den världsliga tillvaron. Kyrkan hade dock i många fall 

synpunkter på hur staten kom att sköta fattigvården, således för att stärka detta 

uttalande, citerar här uppsatsen Biskop Anders Fredrik Beckamn, vid ett kyrkomöte i 

Skara år 1878;  

 

 Omvårdnaden om fattiga och särskildt fattiga sjuka är enligt guds ord och måste i 

 alla tider förblifva ett kyrkans heliga åliggande [...] Men då, såsom icke annorlunda 

 kan vara, bidraget till fattigas och sjukas vård på detta område blifver en skatt, som 

 kan utkräfvas, så uppstår därigenom fara, att detta bidrag lemnas icke med hjertats 

 offervillighet, utan nödtvunget, äfvensom att t. o. m. kristna anse all rättfärdighet i 

 detta ärende uppfylld, derigenom att skatten gifves .63  

 

 Detta citat kan säga uppsatsen mycket i denna förtydligande bakgrundsdel. 

Biskopen i fråga ville alltså inte släppa ifrån sig omvårdanden till den världsliga 

makten, av olika anledningar. Den första verkar vara att det är Guds ord att kyrkan ska 

ta hand om de fattiga. Det kan uppsatsen återigen leda tillbaka till texter i bibeln som 

”tiondet” och ”älska din nästa”, tankar som fanns och finns inom den kristna tron. Här 

uttrycker sig även biskopen att det för alltid skall vara en kyrkans uppgift att göra så. 

Biskopen uttrycker även en oro att människor tvingas, genom beskattning, att hjälpa de 

fattiga. Detta ska då inte vara med ”hjärtat”, som biskopen utrycker det, utan snarare 

utav tvång, och detta strider mot de värderingar som förefaller honom viktiga. Det skall 

också tilläggas att kyrkan inte slutade med sin fattigvårdsverksamhet i samtid med att 

kommunerna tog över mycket av ansvaret. De arbetade vidare på frivillig basis för att 

                                                
63 Arner, Anders. 1923. Svenska kyrkans ställning till frågan om de fattigas vård: under 1800-talet Umeå: 
Gleerupska. s. 198-199. 
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hjälpa de som möjligen inte fick den hjälp de behövde genom statens fattigvård.64 

Kyrkan var också emot mycket av det som fattigvårdssreformen 1871 kom att innebära. 

De ansåg att auktionera bort barn till lägstbjudande, att skicka runt människor från gård 

till gård i det ovan nämnda ”omgångssystem” och att låsa in fattiga och sjuka i 

fattighjonsstugor, inte var något som skulle förekomma i ett kristet samhälle. Istället 

skulle de som hade den mista lilla möjlighet, frivilligt hjälpa den som hade det svårt. 

Det skulle inte vara en lag under tvång utan en skyldighet under Gud, och något som en 

god kristen medborgare gladeligen skulle göra.65  

  

 1.9.4 De ”rätta” fattiga 

Det kan förefalla märkligt att det förr i tiden förekom rätta och orätta fattiga, 

betänkansvärt är att även i vårt samhälle, 2015, finns det meningsskiljaktigheter om 

vilka som ska få rätt till stöd av staten och vilka som inte borde få det, likande känslor 

blossade runt på 1800- och början av 1900 - talet.   

 Samhället under 1800-talet använde sig av olika kategoriseringar av människor 

som var i behov av hjälp och stöd. De som hade ”rätt” till fattigvård var de som inte 

själva kunde styra över att de var fattiga. Således kan det konstateras att de som var de 

”orätta” var de som hade förmågan att försörja sig själva, men utav lathet eller helt 

enkelt ovilja inte försåg sig och sin familj med nödvändigheter.  Från och med 1871-års 

fattigvårdslagstiftning var det även bara de som inte hade någon familj som kunde ta 

hand om en, som hade rätt till fattigvård. Annars låg det fulla ansvaret på familjen.66 

Andra tankar om ”värdiga” eller ”ovärdiga” fattiga förekommer också i texter kring 

1800-talets fattiga. Det beskrivs att barn alltid var ”värdiga” då de inte självmant kunnat 

påverka sin levnadssituation. Även de människor som enligt den oscarianska borgerliga 

idealtypen, var skötsamma, försakande och någorlunda självförsörjande ansågs som 

”värdiga” fattiga, alltså de som på något sätt försökte göra rätt för sig. Således ansågs de 

som av ”lättja, liderlighet, opålitlighet, slarv, obetänksamhet och dryckenskap” vara 

”ovärdiga” fattiga.67 

 

 1.9.5 Frivilligarbete inom fattigvården – kvinnlig filantropi.  

                                                
64 Arner, Anders. 1923. Svenska... s.199. 
65 Arner, Anders. 1923. Svenska... s.201.  
66 Rosén, Ulla. 2004. Gamla plikter... s.21. 
67 Sjögren, Mikael. 1997. Fattigvård... s. 86-87.  
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Vilket tidigare nämnts i uppsatsen (se, rubrik 1.9.3) var Svenska kyrkan en grupp som 

ägnade sig mycket åt frivilligarbete för de fattiga. Det skall i denna bakgrund även 

tilläggas att det fanns grupper utanför kyrkan, om än många gånger i samverkan med 

denna, som ideellt hjälpte till med fattigvården. Det fattigvårdsbidrag som gavs av 

staten var ofta av materiell eller ekonomisk betydelse, men hjälpte sällan till att föra 

människor vidare i samhället. Denna samhälliga uppfostran hamnade i många fall på 

kyrkan men även, som här uppsatsen vill belysa, på kvinnan. Kvinnan, och hennes 

uppgifter, var i 1800-talets samhälle starkt kopplat till hemmet. Den vårdande och 

omsorgsfulla modern var ett ideal, som i många fall var det som premierades. Kvinnan 

ansågs även ha en större fromhet och innehava en större moral än mannen, och därmed 

vara bättre lämpad att utföra filantropiskt arbete. Hemmet, och då som husmoder, var på 

1800-talet kvinnans största och främsta arena. Denna starka kontrast till att vara ute och 

bedriva samhällig filantropi, menar Birgitta Jordanssson, får kontrasteras med att 

kvinnans husmoderliga roll får en ny innebörd som samhällelighusmoder.68 (se även 1.7 

Teori - genus)       

 De kvinnliga välgörenhetsorganisationerna kom att spela en betydande roll för 

den svenska fattigvården under 1800-talet. De organisationerna ägnade sig åt var främst 

hembesök, ett stort personligt engagemang och sällskap i uppfostrande syfte. Genom 

detta skulle kvinnorna hjälpa de nödställda att hjälpa sig själva.69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
68 Jordansson, Birgitta. 1995 ”Goda människor från Göteborg: Fattigvård och välgörenhet under 1800-
talet”. I På tröskeln till välfärden. Red. Sjöberg, Taussi Marja och Tinne Vammen. Eslöv: Carlsson 
förlag. s.84-89. 
69 Jordansson, Birgitta. 1995 ”Goda... s. 84-89.   
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2. Undersökningsdel. 
 
Uppsatsens undersökningsdel kommer att delas in i  tre olika underrubriker, alla 

kopplade till vald metod och de frågor som där presenteras. Uppsatsen kommer börja 

med hur och varför fattigvården var ett problem. Därefter kommer en redogörelse för 

vilka förutfattade meningar och antaganden, som låg till grund för denna presentation av 

fattigvården, då lagtexterna. I den tredje delen kommer det att resoneras kring vad som 

är lämnat oproblematiserat i lagtexterna, alltså vad det inte alls pratas om. Varje del 

kommer även vara indelade i kategorier för att underlätta för läsaren. Där kommer det i 

tur och ordning redogöras för hur genus, klass och medborgarskap representeras i de två 

olika lagtexterna. För att förtydliga redovisningsförloppet nedan, förtydligas detta i 

Figur 1. Den får representera den första delen som tar upp vad grundproblemet är.  

 

 Figur 1 – Redovisningsförlopp.

 
 
2.1 De fattiga som problem.  
   
Den första frågan som uppsatsen måste ställa sig är således vad är problemet? varför har 

de här lagtexterna tagits fram över huvud taget? Det direkta och mest konkreta 

problemet är de fattiga. Det finns fattiga i samhället och de tillhör inte den normvärld 

vilken de övriga människorna lever i, alltså måste de fattiga hjälpas. Måste de verkligen 

hjälpas, kan någon då ifrågasätta? Enligt vad som under 1800-talet ansågs vara en 

medmänsklig plikt och medborgerlig plikt, och för den delen en plikt som en god 

kristen människa anbefall att du var tvungen att hjälpa de som hade det svårt. Vem, hur 

Vad är 
problemet? 

1871 

Genus  Klass  Medborgar‐
skap 

1918 

Genus  Klass  Medborgar‐
skap 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och med vad, måste sedan således regleras på något sätt, det är här lagtexterna om 

fattigvården kommer till.  

 

 2.1.1 – 1871 års fattigvårdsförordning 

  
Vad var problemet? Varför behövdes det en ny förordning till fattigvården 1871? Detta 

ska uppsatsen nedan försöka ge en mer klar bild över.  

  

Många forskare anser att 1871 års fattigvårdsförordning tillkom som ett svar på den 

tämligen liberala förordning som den efterträder, då nämligen 1853 års 

fattigvårdförordning. Fattigvården hade till denna punkt varit tämligen toppstyrd och på 

lokal nivå ansågs detta vara ett problem då de högre nationella bestämmande organen 

inte alltid kunde förstå hur det såg ut på lokal nivå. Det behövdes alltså mer makt till de 

olika fattigvårdsstyrelserna för att bättre kunna bemöta den efterfrågan på fattigvård 

som fanns lokalt och regionalt, vilket även införlivades i 1871års fattigvårdsförordning. 

Det framkom även flertalet klagomål från lokala fattigvårdsstyrelser att de inte kunde 

svara upp mot det ökade tryck av fattigvårds begäran i samhället, dock även att fler 

ansökte om fattigvård som möjligen inte behövde den samme, de ville se en skärpning i 

förordningen om vilka som skulle kunna få fattigvård.70 Det kan således tolkas som att 

det fanns ett problem med vilka som var orätta och rätta fattiga. Detta skulle komma att 

preciseras i och med den nya förordningen och de som var rätta fattiga, de vill säga de 

som hade laglig rätt till fattigvård var de som gjorde sin plikt som hårt arbetande 

medborgare. Som en ”rätt fattig” skulle du enligt 1871 års fattigvårdsförordning, inte 

själv vara grunden till din fattigdom, personen i fråga hade möjligen alltid jobbat hårt 

men i och med den nalkande lågkonjunkturen blivit av med dennes jobb, och efter 

många försök inte fått tag i något nytt. Den som dock ansågs vara orätt fattig var den 

som av lathet, lättja, dryckenskap eller obetänksamhet och så vidare själv ådragit sig sin 

fattigdom. Denna form av medborgare som inte bidrog till att samhället gick framåt 

skulle inte heller få någon hjälp av den samme.  

  

 Ett andra stort problem var den ekonomiska faktorn i det svenska samhället på 

1860- och 1870 talet.  Det hade rått en tämligen grov och hård ekonomisk nedgång i det 

svenska samhället under denna period, med grund ibland annat missväxt och därmed 

                                                
70 Hansson - Preusler, Karin 1962. ”Den kommunala [...] s. 129. 
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minskade levnadsförhållanden och ett tillskärpt ekonomiskt läge i hela samhället. Denna 

minskade tillgången på såväl ekonomiskt kapital med grund i en rådande missväxt 

gjorde att fattigvårdslagarna var tvungna att skärpas för att kunna vara rimliga till det 

rådande samhällsklimatet. Detta kunde ses i bland annat att genom att 

överklaganderätten hos de som ansökte fattigvård togs bort så att förhandlingar med de 

fattiga inte alls behövdes genomföras och såldes en inskränkning i de medborgliga 

rättigheter fattiga tidigare hade kunnat begära.71   

  

 Ett tredje växande problem i samhället var kringresande fattiga som tiggde, idag 

refererade till som luffare. Denna grupp människor ville i många fall äska om fattigvård 

i den socken eller kommun som de för tillfället befann sig i. Detta skapade problem då 

de lokala fattigvårdsstyrelserna inte ville ge bidrag till de som inte hade hemortsrätt i 

deras beslutande område.72 Även detta problem skulle komma att skärpas och mer 

tydligt skrivas ut i 1871 års fattigvårdsförordning.  

 

 Ett fjärde problemområde var ett för tiden, ett tämligen nytt sådant. Det fanns två 

olika kön i samhället och de börjar nu så smått komma i allt större klinch med varandra 

i kampen mot ett mer jämställt samhälle.  Kvinnan är dock i denna 

fattigvårdsförordning per definition underställd mannen. Om en kvinna gifte sig med en 

man blev han genast hennes målsman och kunde därmed föra hennes talan i alla 

sammanhang. Hela förordningen är skriven till mannen och kvinnan skrivs som en 

återkommande kommentar då, omskriven som ”hustru”. Fattigvården hanterar män och 

kvinnor i 1871 års fattigvårdslagstiftning som två skilda problem. Det är genomgående i 

hela lagtexten så att mannen skall ansöka om fattigvårdsbidrag och hustrun skall endast 

följa med som hans bihang. Ordet kvinna, används bara en enda gång i hela 

förordningen: ”...femtio öre för man och tjugofem öre för qwinna...”.73 

 

 
 §24:1 - Hustru har, oberoende av sin ålder, samma hemortsrätt som mannen.74 

 

                                                
71 Abrahamsson, Gunnar. 1962.”Fattigvården... s.597.  
72 Hansson - Preusler, Karin 1962. ”Den kommunala [...] s. 130. 
73 Swensk författnings=samling, No 33, 1871, Kongl. Maj:ts nådoga förordning angående fattigwården; 
(Gifwen Stockholms Slott den 9 juni 1871). s. 16 §33. 
74 Swensk författnings=samling, No 33, 1871... s. 11 §24:1.  
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Ovan redovisade exempel gäller hemortsrätt och hela kapitel fyra i förordningen handlar 

om var envar skall söka fattigvård. Kvinnan ses alltså inte här som ett problem över 

huvud taget utan snarare något som tillhör mannen, något som man kan få extra bidrag 

för.  

 Problematiken kopplat till klass och dess tillhörighet blir således uppsatsens femte 

stora problemområde. Det kan tolkas som att den rikare överklassen inte berördes av 

fattigvårdslagen, då familjen var de som skulle hjälpa envar i första hand. Detta problem 

kom dock att tas om hand genom att det var i först hand familjen och släkt till den som 

blev fattig som skulle ta hand om den tidigare nämnda. Således löstes problemet med att 

få människor från olika klass i fattigvårdsboenden.  

 Det sista och tämligen viktiga problematiken är den sjätte som uppsatsen kommer 

ta upp och den är kopplad till medborgarskap. I varje samhälle finns ett 

idealmedborgarskap som bör följas av samtliga för att samhället smidigt ska flyta på 

framåt. Denna utopi kan dock även innebära vissa problem då inte alla medborgare 

följer den utstakade vägen, av vilje eller ej. Den direkt konkreta problematiken blir att 

det finns ett idealmedborgarskap som innebär att du som medborgare måste arbeta och 

dra ditt strå till stacken. Gör du inte det så behöver du hjälp och då måste staten förse 

dig med försörjningsmedel.   

       
 1. Fattigwårdssamhälle är berättigadt att af fattigwård, eller honom sedermera tillfaller, o den 

 mån fattigwårdstyrelsen ide finner skäl till eftergift, erhålla godtgörelse ej mindre för lemnad 

 fattigwård än äfwen för hemfänfnings= eller begrafningskostnad, när sådan ifrågakommit. 75 

 

När bidrag ges så måste ges pengar komma in på något sätt. Ett sätt att få in pengar blev 

således att ta ut en avgift från de som en gång hade fått fattigvård med kommit på fötter 

igen. Denna summa som skulle återbetalas anges ej vara mindre än den som 

bidragstaganden en gång hade fått ut. Frågan uppsatsen ställer sig är om den angivna 

summan möjligen kunnat vara större och i så fall hur stor? 
 

 2.1.2 – 1918 års fattigvårdsförordning 

 

Varför kommer det en ny fattigvårdförordning år 1918? Vad hade förändrats i samhället 

så att det krävdes en lagändring. Detta ämnar uppsatsen nedan redogöra för.  

 

                                                
75 Swensk författnings=samling, No 33, 1871, Kongl ... s.18 §36:1.  
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 Jämfört med 1871 års missväxt och knapphändig ekonomisk tillväxt kan riket 

Sverige nu se en framgång i den rådande ekonomin. Grödorna växer som de ska och 

Sveriges ekonomiska läge blir allt starkare. Denna utveckling tror många forskare vara 

en av grundpelarna till att även fattigvården kom att bli allt mer generös i kommande 

1918 års fattigvårdsförordning.76 Det skall dock poängteras att denna tidsperiod även 

den stundtals var brokig och svår. Tämligen vedertagna och för många kända saker 

inträffar som, första världskriget är i gång i Europa, med ransoner med bakgrund i brist 

på vissa förnödenheter som ett exempel på följd. Upplopp sker i Sverige och i samband 

med allt detta kallas bland annat Minister Hammarskjöld för öknamnet ”Hungerskjöld”. 

Vissa historier säger att den rådande oron i landet Sverige var en av grunderna till att 

kvinnan fick sin rösträtt och även större plats inom olika sociala reformer.   

 Det kan således tolkas som att istället för att problemformuleringen i detta fall 

som för 1871 års fattigvårdsförordning skrev, ”vad är problemet” kan det möjligt tolkas 

som i detta fall att ”vilka möjligheter fanns”? Exempel på att det går att tolka som att 

den svaga och fattiga människan fick det bättre kan ses bland annat i att vissa 

fattigvårdsåtgärder förbjuds i och med 1918 års fattigvårdsförordning. Både att skicka 

runt människor på omgång, rotegång förbjuds och det för tiden mycket ifrågasatta 

barnauktionerna förbjuds även de. Vi kan därmed se att fattigvården får en mer human 

och medmänsklig bild. Det som tidigare skulle kosta så lite pengar som möjligt blir nu 

en mer generös och varm förordning. Med detta sagt vill uppsatsen poängtera att det var 

fortfarande inte lätt att vara fattig under denna tid, nej 1918 års fattigvårdförordning var 

inte endast en utblommande filantropi mot de samhällets minsta.    

  

Den andra problemet, eller möjligheten, var att kvinnors kamp om ett mer jämställt 

samhälle hade marscherat hårt framåt. Det tidigare genuskontraktet77 som rått i 

samhället var nu under förändring då kvinnan blivit allt mer aktiv på den offentliga 

arenan. De borgerliga kvinnorna hade under en längre tid varit aktiva i filantropiska 

rörelser i samhället men också tal om rösträtt och en ökad närvaro av kvinnor i nästintill 

samtliga samhällsliga arenor. Detta kan tolkas som en tämligen svag mening på grund 

utav att en ökning från noll till några få kvinnor här och där blir således en ökning, om 

än i det stora hela maskineriet som kallas samhället, tämligen marginell. Sammanfattat 

kan uppsatsen konstatera att kvinnas roll behövdes stärks i fattigvårdsförordningen för 

                                                
76  Abrahamsson, Gunnar. 1962.”Fattigvården... s.597. 
77 Hirdman, Yvonne. 2004. ”Genussystemet... s.120. 
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att leva upp mot den ökade roll hon även tagit i samhället. Det skall dock även här 

kommenteras att det är inte tal om någon jämställdhet mellan män och kvinnor vilket 

går att läsa mer om under rubrik 2.2.4 – 1918: Genus, uppsatsen menar att är det viktigt 

att se förändring om än liten och marginell, det som kan bli startskottet för något större.  

 

Det tredje problemet/möjligheten har uppsatsen valt att avspeglas kring medborgarna i 

samhället och då just de ökade medborgerliga rättigheterna. Den svaga människan har i 

samhället fått en starkare roll och därmed behöver fattigvården ändras även inom detta 

område för att bättre spegla det samhälleliga klimatet. För att se utvecklingen som 

skedde under 1918 års fattigvårdsförordning, vänligen se under rubrik, 2.2.6 – 1918: 

Medborgarskap. 

 

2.2 – Vilka förutfattade meningar/antaganden ligger till grund för ovan 

presentation av fattigvården. 

Nedan presenterar uppsatsen resultat och analys kring de förutfattade meningar som 

förekommer i den båda förordningarna kring genus, klass och medborgarskap.  

 

 2.2.1 – 1871: Genus 
 En hwar som är arbetsför, skall utan fattigvårdssamhällets betungande försörja sig själv och sina 

 minderåriga barn, så ock arbetsför man sin hustru;...78 

 

Uppsatsen vill inledningsvis börja med ett citat i sin resultatredovisning, då ovan 

skrivna citat tämligen väl sammanfattar och ger läsaren en god bild av hur samhället såg 

ut vid denna tid i genusfrågor. Det var mannen som skulle försörja sin fru, och hon är en 

fru och ingen kvinna, ingen egen person i sig utan benämns som något, en hustru, 

utifrån sin man. Hirdmans genuskontrakt79 går tämligen enkelt att se i detta citat. Den 

genusnorm som råder kan tolkas som att mannen skall jobba och hustrun, skall bli 

försörjd av honom och således inte arbeta i det offentliga. Hemmet blir således hustruns 

arena.  

 Vidare talas det om i förordningen, närmare bestämt i §14 om olika yrken som en 

människa kan ha för att i ett nästa läge i livet få fattigvård, de yrken som exemplifieras 

är, fabriksyrken, hantverksyrken med flera. Det är dock slutet på denna mening som 

uppsatsen vill lyfta fram då denna avslutas med  

                                                
78 Swensk författnings=samling, No 33, 1871, Kongl... s.2, §3. 
79 Hirdman, Yvonne. 2004. ”Genussystemet.... s. 120.  
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 ...ävensom av deras hustrur och hemmawarande minderåriga barn...80 

 

Här kan det tydligt tolkas som att det är mannen som skall arbeta och hustrun till 

mannen skall vara hemma. Ovan nämnda analys kan därmed stärkas och det kan med 

god säkerhet sägas att hemmet var kvinnans arena, inte bara i genuskontraktets normer i 

samhället utan så till den grad etablerat i samhället,  så att det framgår av förordningar i 

lagtexter hur en man och en hustru skall förhålla sig till varandra.  

 

Fattigvårdsstyrelsens ordförande refereras i avdelning III §10-21, endast som ”han”. 

Detta gäller likväl för omnämnda kyrkoherde och ledamöterna i styrelsen.81 På detta vis 

kan det tolkas som att de som skrev lagen säkerställde den manliga positionen till yrket, 

genom att direkt sammankoppla det till ett kön, det manliga. Det kan tänkas varit 

möjligt och kanske till och med enkelt att skriva det könsneutralt, genom att benämna 

ordförande som person, någon eller den som. Genuskontraktet stärks här till det manliga 

könets fördel och utlämnar direkt i skrift att kvinnor ej är tänkta till detta ämbete endast 

genom att sammankoppla ämbetet till ”hans”. 

 Avdelning IV handlar om hemortsrätt och således vilken fattigvårdstyrelse som 

skall förse vem med bidrag. Där framgår det att hustrun alltid har samma hemortsrätt 

som sin man, oavsett hustruns ålder.82 Uppsatsen fastnade vid ordet ålder, varför skulle 

det spela någon roll vilken ålder hustrun har i förhållande till vart hennes man har 

hemortsrätt. Uppsatsen får tyvärr känslan att frågan är komplicerad att svara på endast 

med fattigvårdsförordningen som bollplank. Vidare presenteras att om mannen till 

hustrun skulle dö, så behåller hon samma hemortsrätt som sin avlidne man, ”till dess 

annan henne tillkommer”83 alltså tills hon får en ny man då får hon hans hemortsrätt. 

Här kan vi med all önskad tydlighet göra en analytiskt tolkning med hjälp av Hirdmans 

genuskontrakt.84 Hustrun i detta fall, benämns först och främst inte som kvinna utan 

som något i förhållande till mannen, en hustru. För det andra så skall hustruns 

hemortsrätt styras av sin mans, men även om han dör och hon blir änka skall hennes 

mans regler speglas i hennes liv. Det enda som kan få henne att få ny hemortsrätt är om 

gifter om sig. Uppsatsen finner det samtidigt intresse för analys att förordningen inte 

                                                
80 Swensk författnings=samling, No 33, 1871, Kongl... s.2, §4. 
81 Swensk författnings=samling, No 33, 1871, Kongl... s.6-11, §10-21. 
82 Swensk författnings=samling, No 33, 1871, Kongl...  s.11, §24:1. 
83 Swensk författnings=samling, No 33, 1871, Kongl...  s.11, §24:1. 
84 Hirdman, Yvonne. 2004. ”Genussystemet... s. 120.  
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skriver ”om annan henne tillkommer” utan skriver ”tills dess”, denna direkta antydan i 

text till att kvinnan skall gifta om sig med en ny man är tämligen tydlig. Det kan då 

tolkas som att genuskontraktet var sådant att om din man gick bort skulle du hitta en ny, 

för ensam skulle inte en kvinna vara.  

 Kvinnan styrs alltså av mannens hemortsrätt och detta gör även deras 

gemensamma barns hemortsrätt, då de i första hand skall ha faderns hemortsrätt. Dock 

om han är död skall barnen ha moderns hemortsrätt. Kan vi här se en glimt av kvinnlig 

rättighet att hennes barn vid hennes makes död får hennes hemortsätt? Ja, och nej skulle 

uppsatsen tolka detta, eftersom då ovan redogjort att även om mannen i ett äktenskap 

går bort behåller kvinnan mannens hemortsrätt, vilket skulle betyda att indirekt behåller 

även barnen mannens hemortsrätt.  

 I §25 beskrivs vad som händer om en hustru eller barn kommer i behov av 

fattigvård när de flyttat till en ny ort och mannen dör.85 Det är dock tydligt att mannen 

är en sak för sig och hans hustru och barn kommer som en annan enhet i förordningen. 

Mannen behandlas således för sig och om något skulle hända honom, ja då för lagen 

även rätta sig till vad som händer med hans bihang, de som stod under honom i det 

rådande genussystemet.  

 Det skall även avläggas en avgift från de boende i område om inte kapital, 

fastigheter, bötesmedel med mera, räcker till att försörja de fattiga, då kan 

fattigvårdstyrelsen kräva in ”av högst femtio öre för man, och tjugofem öre för 

qwinna”86. Det som kan förefalla intressant i detta citat är givetvis inte att det kan drivas 

in mer kapital till fattigvårdstyrelsen utan vilka som skall betala och vad. Det finns en 

lagstadgad skillnad i summa kapital som en man kan krävas ge och en kvinna. Detta går 

att analysera som att kvinnan anses skall vara hemma och mannen är ute i samhället och 

tjänar pengar. Dock om normen är att kvinnan inte skall arbeta, så kan det tolkas som att 

hon inte heller skulle behöva betala. Det kan ses som svårt att betala för saker utan 

inkomst. Då hamnar uppsatsen i analysen att mannen i hushållet skall betala även för sin 

hustru, sin kvinna, men då inte lika mycket som han själv, eftersom hon är kvinna. 

Denna paragraf skulle gå att diskutera mycket mer det som dock konstateras i analysen 

här är att det krävs olika mycket pengar av de olika könen, endast på grund av vilket 

kön personen i fråga har, inte hudfärg, klass eller ekonomisk tillgång, nej, endast kön. 

Det skall även tilläggas att denna paragraf och stycke är det ända ställe i hela 

                                                
85 Swensk författnings=samling, No 33, 1871, Kongl... s.12 §25 
86 Swensk författnings=samling, No 33, 1871, Kongl... s.16, §33. 
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förordningen där ordet qwinna (kvinna) finns med, i övrigt benämns hon endast som 

hustru (för citat se längst ner under rubrik 2.1.1 – 1871 års fattigvårdsförordning). 

 
 Om någon genom lättja eller liknöjdhet ådrager sitt minderåriga barn eller sin hustru sådan nöd, 

 att fattigwård måste enligt 1 §...87 

 

Detta citat är mycket intressant. Det kan således tolkas som att det är mannen som ådrar 

sin hustru och sina barn fattigdom. Han, och endast han har ansvaret att det finns mat på 

bordet och andra förnödenheter. Även här kan vi se tydliga exempel på hur 

genuskontraktet88 mellan man och kvinna i en social kontext målas ut i en förordning 

kring fattigvård. I samma paragraf beskrivs det att om någon av lathet blir fattig eller 

gör så att sina barn eller hustru blir fattiga måste fattigvårdstyrelsen få husbonderätt 

över denna person. Att denna någon som nämns i förordningen är en man är tämligen 

självklart då texten refereras även denne någons hustru, och eftersom samkönade 

äktenskap inte var lagligt under undersökta period går det med största sannolikhet att 

säga att den omnämnda någon är en man.  

 
 Skulle arbetsför person, som står under fattigwårdstyrelsens husbondewälde och ej är minderårig, 

 wägra att fullgöra arbete, som honom föresattes...89 

 

I ovanstående mening skulle vi kunna tro att det är könsneutralt när den arbetsvägrande 

människan faktiskt beskrivs som en person, således helt könsneutralt och sakligt. Dock 

väger även detta exemplet över mot det manliga könet i slutet av meningen med 

benämningen honom. Det går att skriva könsneutralt och det går att benämna kön, det är 

dock tydligt och markerat valt att utnämna arbete som ett manligt fält, tolkningsbart 

som förstärkning av rådande samhälleligt genuskontrakt.  
     

 2.2.2 – 1871: Klass  

 

Det finns förutfattade meningar om klass då denna förordning inte innefattar alla. Detta 

kan uppsatsen utläsa då alla i första hand skall ta hand om varandra. Exempelvis i §3 

står det uttryckligen att i första hand skall föräldrar ta hand om sina barn oavsett ålder, 

                                                
87 Swensk författnings=samling, No 33, 1871, Kongl... s.17, §35:2. 
88 Hirdman, Yvonne. 2004. ”Genussystemet... s. 120.  
89 Swensk författnings=samling, No 33, 1871, Kongl... s.18 §5:4. 
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och barn skall ta hand om sina föräldrar.90 Även i nästkommande kapitel står det att om 

du har anställda i någon form, så som tjänstefolk eller om någon jobbar på fabrik eller 

gruva så skall den som då räknas som husbonde ansvara för dem och deras familjer. Det 

fanns således ett tydligt skyddsnät i att de som hade det bättre ställt, det går även 

uttrycka det som att de som stod närmst produktionsmedlen skulle ta hand om de som 

stod längst ifrån. Således kan det tolkas som en klassfråga för vilka som 

fattigvårdslagen gällde. Det skall även sägas att det har av andra tidigare tolkats som att 

det som i fattigvårdsförordningen betecknas som familjen, infattar även andra delar av 

släkten. Därmed kan det tolkas som om en person skulle bli fattig, som kommer från en 

högre samhällsklass, skulle det vara troligt att även dennes släkt tillhör en högre 

samhällsklass. Således skulle de ta hand om vederbörande och inte fattigvårdsstyrelsen. 

Således kan det tolkas som att fattigvårdsförordningen endast angår de som kommer 

från samhällets lägre skikt. 
 

  2.2.3 - 1871: Medborgarskap. 

 
 För försörjning av tjenstehjon, statsfolk samt fabriks=, hantwerks=, bruks= eller 

 gruvarbeterare ävensom av deras hustrur och hemmawarande minderåriga barn skall, under den tid 

 arbetsavtalet gäller, husbonde answara, så att de ej falla fattigwården till last. 91 

 

Detta citat anser uppsatsen passa mycket väl in på hur medborgarskap kan fungera. Det 

kan tolkas som att författningsförfattarna har här skapt en form av medborgerlig första 

hjälp. Medborgare som har det bättre ställt skall hjälpa de som de har ansvar för i 

samhället. Sett med T.H. Marshalls92 teori kan det således tolkas som ett 

idealmedborgarskap att ta hand om de som har det svårt. Då med R. Lister93 menar en 

medborgerlig skyldighet. Medan underifrån sett har de som har det svårt en 

medborgerlig rättighet att få hjälp av de som står över dem.  
 

Det var även tillåtet för ett fattigvårdssamhälle att inrätta så kallade 

”twångsaarbetsanstalter”94, för de medborgare som inte gjorde sin medborgerliga 

plikt.95 De var alltså tvungna att arbeta, ingen fick ligga hemma på sofflocket utan 

                                                
90 Swensk författnings=samling, No 33, 1871, Kongl... s.2 §3. 
91 Swensk författnings=samling, No 33, 1871, Kongl... s.2, §4. 
92 Marshall, Thomas, Humphery. 1950. Citizenship...  
93 Lister, Ruth. 2003. Citizenship... s.13. 
94 Swensk författnings=samling, No 33, 1871, Kongl... s.5, §9:2. 
95 Swensk författnings=samling, No 33, 1871, Kongl... s.5, §9:2. 
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samtliga arbetsföra män skulle arbeta och bidra till samhället, annars kunde du bli 

kastad i dessa anstalter. Det kan således tolkas enligt R. Lister som att det var en 

medborgerlig skyldighet att arbeta,96 gjorde du inte som medborgare din plikt så såg 

staten till att du gjorde den genom tvång. Varför då en medborgare inte var i arbete 

kunde säkerligen finnas många orsaker till, dock skrivs det i §35:2 att inte heller av 

lättja får en medborgare begära fattigvård.97 Det kan således anses styrka uppsatsen tes 

om att ideal-medborgare skulle arbeta och på så sätt bidra till samhället.  

 

Det verkar inte heller vara någon helt filantropisk syn på de människor som fick bidrag 

av fattigvården. Begreppet ”åtnjuter” fattigvård, återkommer vid flertalet tillfällen i 

förordningen.98 Detta kan av uppsatsen tolkas som att det inte var helt självklart att 

andemeningen i detta endast är av godhjärtlighet och medmänsklighet.  

 Det som dock kan ses som paradoxalt är att samtidigt som de människor som får 

fattigvård som skrivet ovan anses åtnjuta fattigvård, beskrivs de även i §12:2 som 

nödställda.99 Denna bild av någon som är nödställd som åtnjuter något, kan tolkas som 

motsägelsefull och för uppsatsen dubbelsidig. Då åtnjuta kan tolkas som att individen 

fått något som du kan njuta av något om du inte gjort dig förtjänt av, något nästan 

skamligt. Medan att vara nödställd kan ses som något som du själv inte kan rå över. Du 

är i nöd och att vara i nöd är inget pinsamt eller skamligt.  

 Att då åtnjuta fattigvård var inget som anses vara ett en gåva, en filantropisk 

allmosa, nej tvärtom, fattigvårdens bidrag var endast ett lån, allt ska med tid betalas 

tillbaka.100 Detta kan tolkas som att fattigvårdsbidraget som kunde tillfalla individer 

egentligen var ett fattigvårdslån. Kontentan kan alltså tolkas som att de nödställda åtnjöt 

en skuldsättning från staten som samtidigt blev deras förmyndare och konfiskerade allt 

som individen ägde.  

 Det är dock inte nog med att du blev skuldsatt för troligtvis resten av ditt liv om 

du åtnjöt denna hjälp, i fall av att fattigvårdsstyrelsen fick husbondevälde över någon 

som av exempelvis lättja blivit fattig och denna person, läs man, fortfarande trots 

husbondens uppmaning till arbete, inte arbetar, hade styrelsen rätt till att ”låta honom 

lämpligen aga.”101 Det skall även sägas att det inte endast var fattigvårdstyrelsens om 

                                                
96 Lister, Ruth. 2003. Citizenship... s.13. 
97 Swensk författnings=samling, No 33, 1871, Kongl... s.17, §35:2. 
98 Swensk författnings=samling, No 33, 1871, Kongl... s.7, §13:1. s.12, §25. 
99 Swensk författnings=samling, No 33, 1871, Kongl... s.7, §12:2. 
100 Swensk författnings=samling, No 33, 1871, Kongl... s.17, §25:2. 
101 Swensk författnings=samling, No 33, 1871, Kongl... s.18, §35:4. 
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kunde få husbondevälde över en individ, utan om individen var placerad på ett gods för 

att arbeta, kunde denna obligering även komma godsägaren, eller chefen på fabriken där 

vederbörande arbetade. Där med kunde vuxna människor få laglig rätt att aga, där inga 

större restrektioner utskrivs utom, ”lämpligen”, sina anställda. De som tidigare varit i 

nöd och nu åtnjuter fattigvård.  

 

  2.2.4 – 1918: Genus 

 Enahanda försörjningsplikt åligger man gentemot hustrun 102 

 

Detta inledande citat säger på samma sätt som under föregående fattigvårdsförordning 

oss tämligen mycket om det genuskontrakt som rådde under denna period. Det går att 

tolka att mannen stod över kvinnan i många frågor som kommer presenteras nedan, 

dock hade kvinnan gått fram på flertalet områden, ett sådant kan vi börja med att 

presentera.  

 Det redogörs i §11 hur många ledarmöter som skall finnas i varje 

fattigvårdsstyrelse. Där framkommer det att det beror på hur stort samhället eller staden 

är, dock är det minimum tre ledarmöter på landet och i stad minimum fem stycken 

ledarmöter. Det som förefaller uppsatsen intressant är dock det som nämns här efter det 

finns en kommentar som lyder ”; och skall minst en av ledamöterna vara kvinna”.103 

Detta kan enligt uppsatsen absolut tolkas som en form av kvotering. Det skall finnas 

med kvinnor i de här fattigvårdsstyrelserna, det kravet på jämställdhet över könen finns 

inte idag i våra stora företag, dock kvoterades det in kvinnor i de här styrelserna. Även 

antalet suppleanter fastställs och även här finns det kommentarer om att minst en av 

dessa suppleanter skall vara kvinna.104 Det går därmed att fastslå att minst två av de som 

satt med i de här styrelserna skulle, enligt lag, vara kvinnor. Vilken möjlighet för 

kvinnor att komma in i en aktiv styrelse kan vara den snabba analysen. Detta stämmer 

även väl in med vad Sjögren kommer fram till i sin avhandling då han skriver att 

fattigvården var en språngbräda för att kvinnan skulle få komma in andra arenor än 

hemmet.105 Det överensstämmer även med Roséns resultat att kvinnan just genom 

filantropin, kunde ta ett steg framåt in den offentliga sfären.106 Dock i några stycken ner 

står det att:  

                                                
102 Svensk författningssamling N:r 422-431, Lag om fattigvården. 29 juni 1918. s. 847, §3.  
103 Svensk författningssamling N:r 422-431, Lag om fattigvården s.849, §11. 
104 Svensk författningssamling N:r 422-431, Lag om fattigvården s.849, §11. 
105 Sjögren, Mikael. 1997. Fattigvård... s. 173-175. 
106 Rosén, Ulla. 2004. Gamla plikter... s.177-179. 
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 Gift kvinna vare ej på den grund, att hon står under mannens målsmanskap, 

 obehörig att utöva uppdrag, varom nu är i fråga. 107 

 

Därmed har de som skrivit förordningen tagit bort nästintill samtliga kvinnor som skulle 

kunna sitta i styrelsen. Denna analys går att dra då normen för denna tid var att du 

skulle vara gift. Ordet kvinna förkommer, om än inte många gånger, så betydligt många 

fler än den enda gång i fattigvårdsförordningen från 1871. Det var dock fortfarande 

norm att mannen skulle jobba och kvinnan, skulle vara på hemmets arena och där sköta 

hushållet. Även den rådande fortfarande tämligen starka normskaparen, kristendomen, 

såg till att kvinnan hade som främsta mål och uppgift att vara hustru åt sin man. Så de 

duktiga, flitiga och framåttänkande kvinnorna som ville passa in i samhället, går att 

tolka som hustrur, och då kunde de inte som citerat ovan vara med i denna typ av 

styrelse. Orsaken till att kvinnan inte längre ansågs vara passande till att utöva detta 

uppdrag som hon tydligen innan giftermål mäktat med alldeles utmärkt skulle vara att 

hon då kom under mannens målsmanskap. Ett bestämmande som gjorde att hon inte 

längre kunde yttra sig i frågor till hundra procent själv utan kunde få sin talan förd av 

sin man. Så det kan tolkas som att rådande genussystem satte direkta krokben för 

kvinnan i hennes frigörelse och intåg i samhället. Ville du som kvinna följa normen och 

hitta din plats i samhället, ja då skulle du gifta dig inför Gud och på så sätt vara en god 

medborgare. Dock stängde du dig då som kvinna ute från andra arenor, exempelvis som 

detta typ av uppdrag. Svärdet är tveeggat.  

 Andra yrken var dock fortfarande helt ämnade mannen och detta kunde 

säkerställas med hjälp av att könsbenämna olika yrken, exempelvis så beskrivs 

Kyrkoheden som en han.108 Det som kan förfalla intressant för uppsatsen är att det inte 

var alltid som befattningar och yrkeskategorier könsbestämdes, det var alltså inte 

omöjligt att skriva könsneutralt. Ordföranden i fattigvårdsstyrelsen beskrivs i många fall 

som en, person, alltså tordes det vara helt öppet vilket kön som skulle kunna inneha 

denna position i styrelsen. Dock längre ner i §18 framkommer det att det syftar på en 

man då det står ”Ordföranden äger tillgodonjuta ej mindre den gottgörelse , som av 

fattigvårdssamhället anslås för det honom genom uppdraget...”109. Det är de små 

sakerna i texterna, ett insmuget, han, honom eller mannens, som gör att genuskontraktet 

                                                
107 Svensk författningssamling N:r 422-431, Lag om fattigvården s.849, §12:b. 
108 Svensk författningssamling N:r 422-431, Lag om fattigvården s.849, §12:b. 
109 Svensk författningssamling N:r 422-431, Lag om fattigvården s.850, §18. 
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upprätthålls. Det hade varit så enkelt att strunta i de könsbestämmande orden, dock står 

de där och det är således detta som blir ämne för analys och diskussion.  

 Det var dock helt öppet för både män och kvinnor att skickas ut som 

representanter och granska att fattigvården utfördes så som fattigvårdsstyrelsen hade 

bestämt, då som vårdare.110 Detta går att tolka som att kvinnor nu var mer aktiva och 

tillåtna ute på arbetsmarknaden. Dock med restriktion återigen att de inte var gifta. För 

då hade de sin man som målsman. Genuskontraktet förhöll sig då på så vis att om man 

var gift så var man bunden till hemmet och sin mans målsmanskap, kontrasten att vara 

ogift, och då inte förhålla sig till normen och ha möjlighet att vara fri, bestämma över 

sig själv. Dock kunde du som kvinna då inte göra det som i denna tid var förbehållet 

äktenskapet, så som att skaffa barn och bilda familj.  

 Ett till tydligt exempel på hur genuskontraktet upprätthölls i lagtexten finner vi i 

§23: ”vill någon komma i åtnjutande av fattigvård, göre anmälan därom hos 

fattigvårdsstyrelsen i det fattigvårdssamhälle, där han vistas.”111 Om 

författningsförfattarna hade velat, hade det varit så lätt att skriva, personen i fråga, 

någon eller något annat könsneutralt om det gällde både män och kvinnor men de väljer 

att skriva han. På detta sätt skapas en tydlig åtskillnad mellan män och kvinnor och hur 

de kan och skall agera i samhället, det bildas ett genuskontrakt.  

 Både män och kvinnor kunde jobba som föreståndare respektive föreståndarinnor 

på de fattigvårdsanstalter som nu skulle komma att inrättas.112 Detta kan tolkas som en 

chans till arbete och arbetstillfälle för exempelvis ogifta kvinnor eller änkor. Det kan 

förfalla ämne för analys att när det är tydligt att ett yrke/befattning kan innehas av båda 

könen. Då är författningen tydlig med detta och skriver ut både den manliga titeln 

föreståndare och den feminina föreståndarinna. Här kan det alltså tolkas att 

författningsförfattarna tydligt vill visa att det går att inneha befattningen oavsett vilket 

kön den yrkesföre har.  

 I fråga om hemortsrätt och således vart en person i fråga skall söka sitt eventuella 

fattigvårdsbidrag är uteslutande betecknat med man. Beteckningar som han, mannen 

och hans är uteslutande de som används i lagtexten under kapitel sju.113 (det hade varit 

lätt att bara skriva den person-, någon, målsägande- eller medborgare som...  

                                                
110 Svensk författningssamling N:r 422-431, Lag om fattigvården s.851, §19. 
111 Svensk författningssamling N:r 422-431, Lag om fattigvården s.852, §23. 
112 Svensk författningssamling N:r 422-431, Lag om fattigvården s.853, §32. 
113 Svensk författningssamling N:r 422-431, Lag om fattigvården s.856-857, §45-49. 
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Det är även likadant i denna lagtext som i 1871 års fattigvårdsförordning att kvinnan 

rättar sig efter vart hennes man är skriven, kvinnan benämns endast som hustru.114  

 

”... ej heller må hustru, vilkens sammanlevnad med mannen upphört, mot sin vilja 

sändas till samhälle, varest mannen vunnit hemortsrätt efter inflyttning, som skett, sedan 

makarna börjat leva åtskilda”115 I denna paragraf känner författningsförfattarna att de 

behöver förtydliga en fråga. Nämligen att om ett par lever åtskilt, eller att de helt enkelt 

slutat leva tillsammans över huvudtaget, kan inte hustrun tvingas att flytta dit mannen 

har sin nya hemortsrätt. En fråga som kommer till uppsatsen i och med detta är om en 

man och en kvinna lever tillsammans och mannen flyttar, kunde då hustrun av lag, 

skickas dit mannen bestämde sig för att leva. Troligt är då svaret eftersom lagtexten i 

denna förordning känner att den vill förtydliga just detta med ”leva åtskilda”. Det går 

även att tolka in Hirdmans genuskontrakt och genussystem i denna paragraf. Det är 

således mannen som kvinnan, refererad till som hustrun, skall rätta sig efter och till och 

med skickas efter om de lever tillsammans.  

 

I fall av misskötsel på fattigvårdsanstalterna kunde det förekomma bestraffningar. Det 

står endast ”tillrättavisa honom” och då skulle det föreslagna straffet vara minskad 

ranson i kosten. Frågan är om uppsatsen kan dra några större slutsatser av detta så det 

antas att även kvinnor kunde bli bestraffade om de misskötte sig på anstalterna. Dock 

kan det tänkas skrivas som det görs just utefter genuskontraktets uppbyggnad och 

oskrivna regler. Det var mannen som skulle jobba och så även på fattigvårdsanstalterna. 

Och om han inte arbetade så bidrog han inte heller till samhället, vilket gjorde att han 

exempelvis fick mindre mat av de enda som hade möjlighet att ge honom sådan då 

fattigvårdstyrelsen hade husbondevälde över honom. Det kan även tänkas att denna 

paragraf skrevs till mannen som ett överhuvud över sin familj på anstalten. Om en man 

och hustru var intagna på en fattigvårdsanstalt kan det tänkas att det låg på mannens 

axlar att arbeta för de båda, således även han som fick ta straffet om han inte gjorde det 

han skulle.  

 Dock om barn missköter sig på anstalterna kan det komma till stånd aga. Det som 

uppsatsen här vill ta upp i analys är det faktum att detta endast gäller ”för gossar under 

femton år och flickor under tolv år må aga användas.”116 Det finns alltså en åtskillnad i 

                                                
114 Svensk författningssamling N:r 422-431, Lag om fattigvården s.856, §45-48. 
115 Svensk författningssamling N:r 422-431, Lag om fattigvården s.859, §57. 
116 Svensk författningssamling N:r 422-431, Lag om fattigvården s.862, §69. 
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ålder beroende av kön när barnet skall agas. I detta fall kan det tolkas som ett fall av 

intersektionalitet117. Det uppsatsen vill lyfta fram är således vilket epitet som lyfts fram 

som det viktiga i sambandet, kön, klass, etnicitet eller ålder. Uppsatsen tolkar detta som 

att kön har den största inverkan på paragrafen. I och med vilket kön barnet har finns det 

olika regler för hur långt upp i åldrarna de får agas. Det är således könet som utmärker 

barnet och ger denne för- respektive nackdelar i sammanhanget.  

 

  2.2.5 – 1918: Klass 

Klasskillnader är påtagliga även i 1918 års fattigvårdsreform. Samma regler som 

tidigare är verksamma då med att familj är försörjningspliktiga gent emot varandra.118 

Detta kan likväl som tidigare i uppsatsen tolkas som att de rika tar hand om varandra 

och de fattiga får söka hjälp hos staten, då fattigvårdstyrelserna. Fattigvården har även 

kategoriserats mer då åldringar har lyfts ut från fattigvårdslagstiftningen för att bilda 

den egen grupp i samhället. Det sätts även in olika former av röststreck som gör att om 

du exempelvis inte gör värnplikt, eller kan betala skatt, har du inte rätt att rösta i val. På 

detta sätt blir det även en klassfråga med fattigvårdsbidrag överlag. Betalar en individ 

inte skatt, som hen inte skulle göra om hen gick på fattigvårdsbidrag, då personen i 

fråga inte hade några pengar alls, fick personen inte heller rösta i val. Här kan vi se hur 

människor som är fattiga utelämnas ur den medborgsliga beslutfattningsprocessen och 

således blir fattigvården en lika gigantisk medborgar- som klassfråga i samhället.119  

 

  2.2.6 – 1918: Medborgarskap 

 

Husbonde eller arbetsgivare hade skyldighet att lämna underhåll och se till att deras 

arbetare och tjänare fick vård, detta så att tjänare och arbetare inte skulle ”falla 

fattigvården till last”120 Denna paragraf är tämligen lik den som gällde i 1871 års 

förordning. Det var lag att du som medborgare i Sverige och var arbetsgivare eller 

husbonde hade en samhällelig skyldighet att ta hand om de som stod under dig i 

samhället. Det går även att se denna paragraf som en rättighet för de arbetande under en 

arbetsgivare eller husbonde. Hade du ett som medborgare ett jobb hade du även en slags 

fallskärm att du blev omhändertagen. Detta kan ses som en likhet med Rauhuts resultat 

                                                
117 Lykke, Nina [u.o.] Intersektionalitet... 
118 Svensk författningssamling N:r 422-431, Lag om fattigvården s. 847, §3. 
119 Rosén, Ulla. 2004. Gamla plikter... s. 96-97. 
120 Svensk författningssamling N:r 422-431, Lag om fattigvården s. 847, §4. 
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där han kommer fram till att de fattiga fick det lite bättre i och med 1918 års 

fattigvårdsreform.121  

 Fattigvårdsstyrelsen kan tolkas ha fungerat som en form av arbetsförmedling 

också, det står skrivet i §26 att när en bidragstagare får ut sitt fattigvårdsbidrag skall de 

även bli underättade om de arbetstillfällen som skall komma i området. Detta så att den 

sökande inte skall ligga fattigvården till last mer än vad personen behöver.122 

Medborgaren får således hjälp i form av olika bidrag men coachas även att söka en egen 

inkomst genom ett eget jobb. 
 

 vill någon komma i åtnjutande av fattigvård, göre anmälan därom hos fattigvårdsstyrelsen i det 

 fattigvårdssamhälle, där han vistas. 123  

  

 Även i denna förordning är begreppet att ”åtnjuta” fattigvård, återkommande på 

flertalet platser i lagtexten.124 Hänvisning till analys kopplat till teori kring begreppet 

åtnjutande går att finna under rubrik, 2.2.3 - 1871: Medborgarskap, denna hänvisning 

görs så att uppsatsen ej blir upprepande kring de redan gjorda analyser.  

 I §32 står det skrivet om hur inackorderingen skall ske i de fattigvårdsanstalter 

som skall upprättas skall vara, att män och kvinnor skall inte bo i samma rum, 

sinnessjuka, tuberkulossjuka och sinnesslöa, skall inte heller bo tillsammans.125 Detta 

kan tolkas innebära mycket fler rum och en oerhört mycket större kostnad än tidigare. 

Medborgaren får i detta fall en högre levnadsstandard på fattigvårdsanstalterna. Därmed 

kan analys göras som att kopplat till R. Lister gör det en ökning i den enskilde 

medborgarens rättigheter i och med denna förordningsändring. Däremot står det att äkta 

makar bör få bo tillsammans och att de helst ska få bo avskilt. Detta kan uppsatsen tolka 

som att förordningen ämnat att främja de äktenskapliga rättigheterna som åtnjuts i 

avskildhet, möjligen för ökad trivsel på anstalten. Det kan även tolkas som en tämligen 

hård sak att genom lag separera äkta makar när de kommer under fattigvårdstyrelsen 

beskydd och hjälp i och med anstaltsintagning. Normaliseringen av heterosexuallitet för 

tiden bör ändå tas upp som en faktor värd att analysera. Att separera män och kvinnor 

likväl som fysiskt insjuknade människor som friska, kan troligtvis och mest sannolikt 

bero på att de inte skulle ligga med varandra. Detta kan ha sin förklaring till den 

                                                
121 Rauhut, Daniel. 2002. Fattigvård...s.133. 
122 Svensk författningssamling N:r 422-431, Lag om fattigvården s. 852, §26 
123 Svensk författningssamling N:r 422-431, Lag om fattigvården s.852, §23. 
124 Svensk författningssamling N:r 422-431, Lag om fattigvården exempelvis: s.855, §41. s.855, §43. 
125 Svensk författningssamling N:r 422-431, Lag om fattigvården s.853, §32. 
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faktiska kostad som ett havandeskap, förlossning och slutligen en nyfödd innebär. Detta 

kan tolkas som en kostnad som fattigvårdsstyrelsen hade fått ta på sig då de redan har 

modern och den antagliga fadern under sina vingar. Så att separera män och kvinnor kan 

tolkas ha en biologisk, ekonomisk bakomliggande tanke.  

 Andra tecken på att den förordning som kom 1918 innebar förbättringar för 

medborgaren kan ses i följande citat; ”Fattigas försörjning medelst omgång (socken- 

eller rotegång) må icke äga rum”126. Här kan vi läsa att det blir förbjudet med den 

omtalade omgången, socken eller rotegång, vilken innebar att den fattige skickades runt 

till olika gårdar som fick hjälpas åt att ta hand om den. Denna känsla av att inte ha 

någonstans att slå rot, inget hem utan att ständigt skickas runt kan uppsatsen tolka som 

en av många anledningar till att denna form av fattigvård nu helt förbjuds. Detta kan 

således även tolkas som ett uppsving för de fattiga, ett till steg mot ett lite mer drägligt 

liv.  

 Om någon var missnöjd med det beslut som fattats kring sig själv i fråga om 

fattigvård var personen i fråga i stånd att klaga, detta ”må han däröver anföra besvär hos 

kammarrätten”127. Det finns två anmärkningsvärda saker i denna paragraf enligt 

uppsatsen. För det första är även detta en medborgerlig och medmänsklig seger för den 

lilla människan då det i och med denna förordning införs en metod att visa att 

vederbörande inte är nöjd med det beslut som givits nämnde målsägande. Det andra 

anmärkningsvärda som uppsatsen valt att lyfta fram är just hur detta skrivs ut. Det står 

inte att vederbörande kan vända sig till kammarrätten för en överklagan eller att 

vederbörande hänvisas att föra sitt ärende till kammarrätten. Nej, det står ”anföra 

besvär”128. Detta kan således tolkas som att om målsägande eller den i fråga som 

ansöker om fattigvård inte är nöjd med sitt beslut och vill överklaga, då är personen i 

fråga till besvär. Att ge någon en ny medborgerlig rättighet, möjligheten att kunna 

överklaga de beslut som fattats kring dennes fattigvård, är ett stort och mycket bra 

beslut. Således kan det tolkas som aningen buttert att inte kunna gå hela vägen i den 

bemärkelsen så att de måste säga att den överklagande är till besvär.  

 Det tycks även varit olika hur fattigvård delades ut. I 1871 års förordning utgick 

inte fattigvård till den som av dryckenskap hade försatt sig i den situationen, detta 

ändras nu till en stärkt möjlighet hos den utsatte.  

 

                                                
126 Svensk författningssamling N:r 422-431, Lag om fattigvården s.852, §27. 
127 Svensk författningssamling N:r 422-431, Lag om fattigvården s.865. §81. 
128 Svensk författningssamling N:r 422-431, Lag om fattigvården s.865. §81. 
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 Understöd i hemmet bör ej lämnas åt den, vilkens behov är förorsakat av dryckenskap eller 

 arbetsovillighet, och ej heller när anledning eljest finnes till antagande, att understödet icke 

 kommer till behörig användning.129  

 

2.3 - Vad är lämnat oproblematiserat, vad talas det inte om i 

fattigvårdsförordningarna från 1871 och 1918? 

 

Det kan tänkas finnas saker i fattigvårdsförordningarna som var så självklara för 

författningsförfattarna att det inte i deras mening behövdes skrivas ut. Denna 

information kan ge oss som läsare tämligen mycket information om vad som för tiden 

ansågs vara så självkart att det inte behövdes skrivas ut.   

 Uppsatsen väljer i denna fråga att presentera de båda fattigvårdförordningarna 

under samma rubrik kopplat till teori. Detta för att få en mer djupgående och direkt 

komparation mellan de båda. 

 

 2.3.1 Vad är lämnat oproblematiserat: Genus 

 

Det som direkt faller läsaren till fattigvårdförordningen från 1871 i öga är att det inte 

finns med någonting om att en kvinna skulle vilja söka fattigvård. Kvinnan nämns som 

en hustru, ett bihang till mannen, och skrivs ofta in tillsammans när något gäller barnen. 

Att en kvinna skulle vara ensamstående och leva ett liv utan man, verkar inte vara något 

som kommer författningsförfattarna till tanke. Detta kan tolkas som att det 

genuskontrakt som rådde under perioden inte hade en tanke på att en kvinna skulle 

kunna ta hand om en familj själv, att leva ett liv utan man. Det finns flertalet exempel på 

hur otänkbart detta skulle kunna vara. Ett exempel uppsatsen lyfter fram är i följande 

citat ur båda fattigvårdsförordningarna;  

 
 1871: §24 – ...till dess annan henne tillkommer130 

 1918: §47 – ...till dess annan tillkommer henne131 

 

Detta är ett av de fall i fattigvårdsförordningarna där vi kan tolka texten som sådan att 

det nästintill förväntas av kvinnan att gifta om sig. Detta för att det står ”till dess”, inte 

”i fall om”. Uppsatsen vill med detta också betona att mannen tydligt här står över 
                                                
129 Svensk författningssamling N:r 422-431, Lag om fattigvården s.852, §28. 
130 Swensk författnings=samling, No 33, 1871, Kongl... s.11 §24:1. 
131 Svensk författningssamling N:r 422-431, Lag om fattigvården s.856, §47:1. 
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kvinnan. Kvinnan skall i detta fall om hemortsrätt tydigt rätta sig och skriva sig där 

mannen är skriven, inte på något sätt tvärt om.   

 

En andra sak som i 1871 års fattigvårdsförordning lämnas helt oproblematiserat är det 

faktum att det står inget om att kvinnor inte får sitta med i fattigvårdstyrelsen. Det kan 

tolkas som så tydligt att kvinnans arena var i hemmet, att inget annat behövs skrivas om 

saken. Detta står i skarp kontrast till 1918 års fattigvårdsförordning, då det skall 

kvoteras in kvinnor på för dem särskilda platser.  

 

Det kan även sägas om båda förordningarna, där kvinnan tydligt är underställd mannen 

(se rubrik 2.2.1 och 2.2.4) och detta är helt oproblematiserat. Att kvinnan vid giftermål 

får mannen som förmyndare problematiseras inte alls utan tas för givet. Detta går 

givetvis att återkoppla till rådande genussystem132 och till den tidsperiod som då rådde. 

Uppsatsen väljer trots detta att lyfta fram det faktum, för ibland ser vi inte skogen för 

alla träd.  

 

 2.3.2 Vad är lämnat oproblematiserat: Medborgarskap 

 

Frågan om ett oproblematiserat medborgarskap är tämligen svårbesvarad. Uppsatsen har 

ändå tagit fram tre punkter som tycks förefalla särskilt intressanta.  

 Den första punkten är den att det finns normer i båda förordningarna om att alla 

skall jobba. Det finns inget annat val. Om du inte har gjort din plikt som den ideal- 

medborgare som du bör vara kan inte bara mista din chans till fattigvård, utan du kunde 

även bli tvångsomhändertagen och agad.  

 Även problematiken med rösträttstrecken vilka redogörs för mer under rubrik 

2.2.5 – 1918: Klass, bidrog till ett skevt medborgarskap är helt lämnat oproblematiserat. 

Det kan således tolkas som att den person som fick fattigvårdsbidrag ansågs vara en 

sämre människa än den medborgare som inte fick det, för de fick inte rösta i val i 

Sverige. Att denna form av systematiskt och otroligt kränkande utanförskap var 

lagstiftat i Sverige under denna tid anser uppsatsen vara häpnadsväckande. Den kan 

tolkas som att dagens tankar om medmänsklighet och förståelse inte kan jämföras med 

dåtidens samtidssyn. Dock var stora delar av samhället styrt av kyrkan, eller kyrkan 

                                                
132 Hirdman, Yvonne. 2004. ”Genussystemet... s. 120.  
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hade i vilket fall ett väldigt stort inflytande. Exempel på detta är att i både 1871 och 

1918 års fattigvårdsförordningar så inleder de med:  

 
 Wi CARL, med Guds Nåde...133 

 Vi GUSTAV, med Guds nåde...134 

 

Detta uttalande kan analyseras på två sätt, där det första kan tolkas som att det är med 

Guds nåde som Kungen utfärdar lagen. Alltså av fromhet, för att han är godhjärtat. 

Således helt enkelt tillsammans eller genom Gud. De kan även tolkas som att kungen 

likställer sig med gud, att ”Vi CARL” eller ”Vi GUSTAV” kan tolkas som att kungen 

syftar på att han och Gud bildar ett ”Vi”. Om så skulle vara fallet kan det verkligen 

tolkas som att synen på att alla människor är lika mycket värda, speciellt de fattiga, för 

så predikade den de kristna kallar Messias.    

 

 2.3.3Vad är lämnat oproblematiserat: Klass  

 

Att klassfrågan inte problematiseras något vidare har uppsatsen tagit upp på flertalet 

platser i denna redovisningsdel. Dock vill uppsatsen förtydliga att olika människor 

åtnöjt olika regler, det vill säga, lagen var inte lika för alla. Detta enkla fakta gör att ett 

samhälle kan delas in i olika skikt, det har således bildats ett klassamhälle. Det som i 

denna stund görs relevant är att det just lämnas oproblematiserat. Det var inte viktigt att 

skriva eller tänka om människors olikheter eller rättigheter genemot varandra. Snarare 

skulle varje medborgare vara tacksam för de rättigheter hen lyckas få. Det uppsatsen 

även vill förtydliga i detta stycke är frågan vilket skikt i samhället som har skrivit 

lagtexten, troligen inte de mest fattiga.

                                                
133 Swensk författnings=samling, No 33, 1871, Kongl... s. 847. 
134 Svensk författningssamling N:r 422-431, Lag om fattigvården s. 1. 
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3. Sammanfattande avslutning & diskussion.  
 
Denna kandidatuppsats har haft som syfte att undersöka hur det förmedlade budskapet i 

1871 och 1918 års fattigvårdsförordningar, förhöll sig till genus, klass och 

medborgarskap. Detta har gjorts med hjälp utav C. Bacchis metodiska tillvägagångssätt. 

Uppsatsen har kunnat göra flertalet intressanta analyser, genom att väga de teoretiska 

utgångspunkterna mot det framtagna resultatet. Några av analyserna kommer närmare 

presenteras och diskuteras nedan.  

 Problemen vilka gjorde att 1871 års fattigvårdsförordning behövdes arbetas fram 

var grundat i flertalet punkter. Flera år utav missväxt gjorde att landets ekonomi var 

svag. Kringresande fattiga i landet gjorde att fattigvårdsnämnder inte var helt säkra på 

vem som skulle betala ut fattig vård till berörda person. Det talades även om att fler 

ville ha stöd i olika former från staten än hur många som egentligen behövde det. 

Uppsatsen kom även fram till att det fanns en mycket ojämn maktbalans mellan män 

och kvinnor, där mannen var kvinnans förmyndare och kunde tala i hennes ställe i 

samtliga frågor.   

 Problemen i 1918 års fattigvårdsförordning var även de flergrundade. Första 

världskriget härjade i Europa och påverkade även Sverige på flertalet sätt med ransoner 

av olika förnödenheter. Det förekom också upplopp när folket reste sig mot de 

beslutsfattande. Kvinnan började komma in på fler och fler sociala arenor och den lilla 

människan började få allt mer att säga till om.  

 Genuskontraktet i 1871 års fattigvårdsförordning är tämligen enkelspårig. Det 

talas endast om hur mannen skall kunna få bidrag till sig sina barn och till sin hustru. 

Kvinnan skrivs inte ut mer än en enda gång i texten och då för att visa en 

betalningssumma, i samtliga övriga fall står det hustru. Kvinnan kan således tolkas stå 

helt under mannen och gjorde även så enligt lagen med mannen som överhuvud. Det 

rådde alltså ett mycket skevt genuskontrakt som la all makt hos mannen. I och med 

1918 års fattigvårdsförordning får kvinnan en starkare ställning om än undertryckt. 

Ordet kvinna skrivs och hon får plats i olika arenor som exempelvis att även kvinnor får 

nu sitta med i fattigvårdsstyrelserna runt om i landet, dock ej om de är gifta, då blir 

mannen åter igen hennes överhuvud.  

 Medborgarskap, hur den individuella medborgaren skulle vara är tämligen likt i de 

båda förordningarna. Som idealmedborgare kan det tolkas som att mannen, för det 

skrivs som nämnt mycket litet om kvinnan, vara flitig, arbetsam och återhållsam med 

alkohol och sina medel så de ej kommer fattigvården till last. För det som framgår av 
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texten är även att du är samhället till last om du söker fattigvårdsbidrag. Som 

fabriksägare eller godsherre hade du skyldighet att förse dina anställda och eventuella 

tjänstefolk med förnödenheter, detta var ett gott medborgarskap.  

 Klassfrågan i förordningarna är tämligen tydlig. Det tydligaste exemplet på detta 

kan tolkas vara att du skall ta hand om din familj och släkt om någon av dem kommer i 

fattigdom. Detta leder till om individen kommer från de övre delarna i samhället 

kommer du inte hamna på ett fattighus. Medan om du kommer från ett lägre skikt i 

samhället och ingen av i din familj har råd att förse dig med förnödenheter, då träder 

fattigvårdsförordningen in. Förordningarna kan således tolkas funnits till för de lägre 

samhällsklasserna.  

 

För att knyta ihop säcken väljer uppsatsen att återknyta till den allra första inledningen 

av uppsatsen där det presenterades att människor sitter och svälter och tigger för 

brödfödan utanför butiker i 2010-talets Sverige. Att dagens fattiga inte blir agade, 

inspärrade i fattighus eller bortauktionerade till lägstbudande känns, för väl, var som en 

avlägsen sak, men har medborgarens syn på den fattige förändrats märkbart? Uppsatsen 

vill hävda att de med pengar, klass och som lever efter ett idealmedborgarskap i stor 

utsträckning skyr det fattiga på Sveriges gator lika mycket idag som då. Så vad är det 

för medborgare som endast går förbi den som ber om mat, ser inte människan i ögonen 

utan stirrar blint ner i sin smarta-telefon. Kan det vara så, att bli behandlad som luft, 

som en andrahands medborgare likas vid att bli iväg flyttad till ett fattighus? Att bli 

spottad på eller misshandlad som fattig i dagens Sverige, bildligt eller fysiskt anser 

uppsatsen vara minst lika horribelt idag som runt sekelskiftet 1900. Genom att se 

historien, kanske med hjälp av denna uppsats, kan vi får upp ögonen för vår samtid. 

 

3.1 – Didaktisk reflektion 
Undervisningstankarna kring detta ämne är flertalet och väldigt intressanta. Jag har valt 

att utgå från skolverkets förklaring och definition kring historieämnets syfte när jag 

diskuterar de didaktiska tankarna kring denna uppsats. 

 Det allra första som skolverket menar att ämnet historia skall generera hos 

eleverna är utvecklande av elevens historiemedvetande. Vidare i samma stycke belyses 

att detta skall göras genom att eleverna kan se dåtiden med olika tolkningar och hur det 
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förflutna kan påverka synen på vår samtid/nutid, men även tankar om vår framtid.135 De 

här målen tycker jag att denna uppsats hade varit utmärkt till. Att använda moderna 

teorier för att se hur vår syn, dagens könsroller, delvis kan grunda sig i en dåtida 

lagstiftning kring mannens överhet gent emot kvinnan, detta är både tydligt och precist. 

Genom att visa eleverna lagtexter från dåtiden och låta dem själva läsa detta språk och 

paragrafer, förflyttar texten dem tillbaka i tiden och kan där och då ge eleverna en 

djupare förståelse av undervisningen och ämnet.  

 Efterföljande stycke i ämnets syfte enligt skolverket är att ha kunskap om dåtiden 

får att skapa sig en referensram till nutiden.136 Genom att förstå hur dåtiden såg på 

medborgarskap, fattiga och skillnader mellan kvinnor och män, kan eleverna 

förhoppningsvis på ett djupare plan förstå varför det kan förekomma meningsskillnader 

mellan dagens människor inom de här områden. Även fenomenet att genom hårt arbete 

och genom att sträva efter en vision, kan människan åstadkomma stora 

samhällsförändrande saker. Det kan i detta fall illustreras som kvinnans kamp mot ett 

mer jämställt samhälle exempelvis genom rätt till arbete och rösträtt. Ämnets syfte 

enligt skolverket är även att förklara människans roll i samhällsförändringar137 och det 

fungerar denna uppsats strålande till.   

 Genom att lära sig om sin dåtid, exempelvis genom fattigvårdsförordningar från 

omkring sekelskiftet 1900, kan elever även få en tankeställare om framtiden. Om 

dåtidens könsroller och lagstiftning kring manliga och kvinnliga arenor i samhället får 

oss att nästan häpnas idag, kan vi fråga oss om inte våra genusnormer vi har idag, 

kommer få människor om hundra år att rygga tillbaka. Det jag tänker då främst tänker 

på är löneskillnader mellan män och kvinnor samt representation inom chefsyrken m.m. 

Ämnet historia syftar enligt skolverket även mot att låta eleverna orientera sig inför en 

framtid. Detta gör eleverna väl genom att ha en god kännedom om det förflutna och 

även i detta avseende kan denna uppsats vara behjälplig.  

                                                
135 Skolverket.se .Hämtat den 20/1-2016. Kl, 15:00. 
136 Skolverket.se .Hämtat den 20/1-2016. Kl, 15:00. 
137 Skolverket.se .Hämtat den 20/1-2016. Kl, 15:00. 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