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Till Mamma och Pappa 
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dessa arbeta naturligtvis ej af
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industri endast ett medel till 
eget underhåll, och härvidlag 
är de späda barnens tillvaro 
mången gång ganska 
beklagansvärd.”

Underdånigt förslag till ordnande af
fosterbarnsvården m.m. afgifvet af
den af Kongl. Maj:t för ändamålet
tillsatta komité, (Stockholm 1897), s. 
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Förord

”Vad ska du bli när du blir stor?”, frågas många barn. Att bli forskare var 
aldrig något jag drömde om. Jag visste helt enkelt inte att det var något jag 
kunde bli. Därför var mötet med Susanna Hedenborg på många sätt ett 
uppvaknande för mig. ”Du borde söka forskarutbildningen”, sa Susanna när 
hon hade handlett mina B- och C-uppsatser i historia i Linköping. När jag 
kom in på forskarutbildningen i ekonomisk historia i Stockholm blev 
Susanna min handledare. Det är jag mycket glad för eftersom hon med 
skarpsinne, engagemang och ofta överraskande snabbt har tagit sig an mina 
ihoptrasslade funderingar och ofärdiga utkast. Tack Susanna för att du har 
benat ut resonemangen, krävt mig på förtydliganden och aldrig tillåtit mig 
tvivla på att jag skulle klara av att få ihop en avhandling! Jag har haft turen 
att ha ännu en kompentent och skicklig handledare vid min sida. Ingrid 
Söderlind har med sina stora kunskaper guidat mig i material och litteratur 
om sekelskiftets barnavård. Tack Ingrid för alla tips, all noggrann läsning 
och för din uppmuntran! 

På ekonomisk-historiska institutionen finns många kloka och hjälpsamma 
personer. Alla ni som har diskuterat fosterbarn när jag har lagt fram papper 
på högre seminariet är jag skyldig ett stort tack. Flera av er har svarat på 
frågor om tekniska klurigheter och hjälpt till med referenser. Tack för all 
hjälp! Ulla Wikander förtjänar ett särskilt tack för att hon med minutiös 
noggrannhet läste mitt slutmanus och utmanade mig med jobbiga frågor. 
Intellektuella vitamininjektioner, liksom övernattningar och tröst/fest när det 
har behövts har Soheyla Yazdanpanah, Fia Sundevall, Per Simonsson, Karin 
Åmossa, Martin Gustavsson, Lisbeth Segerlund och Leif Runefelt (numer på 
historiska institutionen) frikostigt ställt upp med. Ni har stor del i att det för 
det mesta har känts lustfyllt att doktorera. Tack! 

Även personer utanför institutionen i Stockholm har hjälpt mig att hitta 
rätt i forskartillvaron. Som opponent på mitt licseminarium gjorde Astri 
Andresen från Historisk Institutt, Universitet i Bergen, ett strålande jobb. 
Hon fick mig att tänka på pliktens betydelse och det märks förhoppningsvis i 
avhandlingen. Anita Nyberg på arbetslivsinstitutet i Stockholm har fungerat 
som en informell tredje handledare genom att entusiastiskt ta sig an mina 
alster. Tobias Karlsson på ekonomisk-historiska institutionen i Lund blev i 
avhandlingsarbetets slutskede en vän att maila funderingar om stort och 



smått till. Betydligt närmre geografiskt finns Friederike Gerlach på Tema 
barn i Linköping. Friederike är en god vän och kollega som är både påhittig 
och pålitlig. En person som har varit lika ivrig som jag själv att diskutera 
fosterbarns situation är Barbro Ljungdahl Zackrisson. Tack Astri, Anita, 
Tobias, Friederike och Barbro för alla goda idéer. Jag är även tacksam för att 
Tema barn tillfälligt adopterade mig på en resa till Berlin och för alla 
kommentarer jag fick när jag la fram papper hos er. 

I ett års tid hängde jag på låset till Stockholms stadsarkivs filial i 
Frihamnen nästan varje morgon. Resorna dit från Norrköping hade nog känts 
mycket dryga om inte personalen på SSA hade varit så tillmötesgående och 
hjälpsamma. Tack för att ni har svarat på alla frågor och burit fram högar 
med socialregisterakter till mitt bord. Den som först introducerade mig i den 
stora apparat som socialregistret utgör, var min kollega Leif Wegerman. 
Tack Leif för alla tips! Utan hjälp från Mats Hayen på Stockholms historiska 
databas hade delar av denna avhandling inte kunnat skrivas. Tack Mats för 
datautdrag och betaversionen av rotemansarkivet på CD. Publicering av 
bilder i avhandlingen har möjliggjorts med bidrag från Samfundet S:t Erik, 
och det bugar jag också för. 

Under 2004 gjorde jag en avstickare från fosterbarnen och reste runt i 
landet för att utbilda genuspedagoger genom en kurs som gavs av 
Värdegrundscentrum vid Umeå universitetet. Mest utbildad blev nog jag 
själv genom mötet med alla lärare som gick kursen. Tack till er alla, och till 
arbetskamraterna på VGC. Ett särskilt tack riktas till Börje Bergfeldt som 
uppmuntrade mig att anta denna utmaning. 

Utanför den akademiska världen finns Finspång och mina vänner där och 
i Norrköping. Kompisarna på FMF har fått mig att tänka på annat än 
fosterbarn och tabeller, vilket har varit välbehövligt. Susanne Andersson, 
Frida Gustafsson, Tina Henrysson och Maria Öhrvall har hjälpt mig att läsa 
korrektur men också på många andra sätt i livet. Och vad skulle jag göra 
utan Claes Holmberg som alltid fixar allting? Claes har gjort omslaget till 
denna avhandling. Jag är mycket glad över att ha vänner som er. 

Min familj har peppat mig i allt jag har tagit mig för. Tack mamma och 
pappa för ert stora stöd! Tack till duktiga Emma som fick hjälpa sin 
datorförskräckta storasyster att lägga in bilder, världens bästa brorsa 
Mathias, som har bistått avhandlingsarbetet med övernattningar och 
middagar åt författaren. En person som tålmodigt väntat på att jag ska leva 
lite mer i nuet än i det förflutna är Robban. Jag lovar att bli bättre på det nu. 
Du har gett mig det bästa en livskamrat kan få; frihet. 

   Norrköping den 9 april 2006 

   Johanna Sköld
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1. Fosterbarn och marknad 

Fosterbarnsindustrin 
Läkare runt om i Sverige ombads på 1890-talet att besvara ett cirkulär om 
hur fosterbarnsvården sköttes inom deras distrikt. Stockholmsläkarnas 
dom över fosterhemmen var hård. Fosterföräldrarnas verksamhet 
beskrevs som en industri istället för uttryck för ”menniskokärlek”. 1

 Fosterhemsplacerade barn var vid denna tid ingen ny företeelse vare 
sig i Stockholm, Sverige eller i Europa.2 Men under 1800-talets sista 
decennier kom deras situation att uppmärksammas allt mer. Såväl i 
Sverige som i andra länder talades om förekomsten av en 
fosterbarnsindustri i de snabbt växande städerna. I denna industri verkade 
kvinnor som mot betalning vårdade och uppfostrade andras barn. Vården 
om fosterbarnen omsatte både pengar och liv, påstods det. Läkare och 
filantroper ur medelklassen beskyllde fostermödrarna för att vara 
okunniga i barnavård och för att styras av ekonomisk egennytta. 
Utredningar om fosterbarnens dödlighet och lagförslag för att skydda 
fosterbarnen från de skrupelfria fostermödrarna följde på varandra runt 

1 Underdånigt förslag till ordnande af fosterbarnsvården m.m. afgifvet af den af Kongl. 
Maj:t för ändamålet tillsatta komité, (Stockholm 1897), s. 143. 
2 En del barn har i alla tider tillbringat hela eller delar av sin barndom hos andra än sina 
biologiska föräldrar. Historikern John Boswell menar att detta vilar på en lång tradition i 
Västeuropa. Under antiken övergavs barn som en form av familjeplanering. Traditionen 
fortlevde under hela medeltiden. Merparten av de övergivna barnen sades ha blivit 
omhändertagna av främlingar som ibland själva saknade egna barn. Kristendomens grepp 
om Europa ökade antalet övergivna barn, enligt Boswell. Dels på grund av en sträng 
sexualmoral, dels på grund av att barnhus för omhändertagande av övergivna barn i 
Europa grundades som kristna barmhärtighetsinrättningar under 1200-talet. Detta gjorde 
det enklare för föräldrar att lämna bort sina barn. Se Boswell, John, The Kindness of 
Strangers. The Abandonment of Children in Western Europe from Late Antiquity to the 
Renissance, (Chicago 1988). 
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om i Europa.3 Den första svenska fosterbarnslagen, Lag om fosterbarns 
vård, instiftades år 1902.

Vad är ett fosterbarn? 
I Sverige växte många barn upp med andra än sina biologiska föräldrar 
kring sekelskiftet 1900. Enligt en statlig utredning som publicerades år 
1897 fanns drygt 41,000 fosterbarn i Sverige.4 Men begreppet fosterbarn 
är inte entydigt. I utredningen räknades även barn på barnhem och 
anstalter som fosterbarn, men inte barn som vårdades utan ekonomisk 
ersättning hos mor- eller farföräldrar.5 Antalet fosterbarn var fortfarande 
högt år 1928, strax under 40,000. Det innebar att vart fyrtionde barn i 
Sverige betraktades som fosterbarn vid de här tidpunkterna.6

I en stad som Stockholm var fosterbarnen många. Nära vart tionde 
barn i Stockholm bodde med andra personer än sina biologiska föräldrar 
under perioden 1890–1925.7 Fosterhemsplacering kunde gå till på olika 
sätt. Ibland ordnade föräldrar själva utackordering av sina barn. Barn har 
även fosterhemsplacerats genom filantropiska föreningar, myndigheter 
och institutioner. De flesta barn fosterhemsplacerades via en offentlig 

3 Hendrick, Harry, Child Welfare. England 1872–1989, (London & New York 1994), s. 
45f; Homrighaus, Ruth Ellen, ”Wolves in women´s clothing: Baby-farming and the 
British Medical Journal, 1860–1872” i Journal of Family History, vol 26:3 (2001), s. 
350–372; Swain, Shurlee, ”Toward a social geography of baby farming” i The History of 
the Family, vol 10 (2005), s. 151–159; Öberg, Lisa, ”Fosterhem vid 1800-talets slut” i 
Sperlings, Sven red, Studier och handlingar rörande Stockholms historia VI, (Stockholm 
1989), s. 161–188. En svensk samtida undersökning redogjorde för 
fosterbarnsverksamheten i Stockholm och i Europa. Se Wawrinsky, Richard, Om
fosterbarnsväsendet och dess ordnande i Stockholm. Bihang till Stockholms stads 
helosvårdsnämnds årsberättelse 1890, (Stockholm 1891). 
4 Underdånigt förslag till ordnande af fosterbarnsvården…, s. 103, tab. litt. a. 
5 Att barn som utackorderades till morföräldrar inte räknades i fosterbarnsstatistiken 
framgår i Underdånigt förslag till ordnande af fosterbarnsvården…, s. 127. Men 
utredningen uppmärksammade att det förekom att barn vårdades hos far- och morföräldrar 
utan ersättning. Se Underdånigt förslag till ordnande af fosterbarnsvården…, s. 144. 
6 Persson, Birgit & Öberg, Lisa, ”Foster-Children and the Swedish State 1785–1915” i 
Tedebrand, Lars-Göran red, Orphans and Fosterchildren, (Umeå 1996), s. 51; Nyberg, 
Anita, ”Barnomsorgen – Ett kvinnligt nollsummespel eller?” i Amnå, Erik red, 
Medmänsklighet att hyra? , (Örebro 1995), s. 64. 
7 Under senare delen av 1800-talet bodde mellan nio och tio procent av stockholmsbarnen 
hos andra än sina biologiska föräldrar. Andelen sjönk kring sekelskiftet. Åtta procent av 
stockholmsbarnen stod skrivna hos andra personer än de biologiska föräldrarna under 
1900-talets första kvartal. Beräkningen är baserad på uppgifter från Stockholms historiska 
databas. Se bilaga 1. 
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institution eller genom fattigvården.8 I Stockholm fanns Allmänna 
barnhuset, en statlig stiftelse som tog emot barn från hela landet, och 
placerade många av dem i fosterhem. Fattigvårdsmyndigheterna i 
Stockholm anlitade ibland Allmänna barnhuset, men hade även andra 
former av egen utackordering genom barnhem och församlingarnas 
fattigvårdsstyrelser. Stadens viktigaste utackorderingsinstitution blev från 
och med år 1891 fattigvårdsnämndens utackorderingsbyrå.

Denna avhandling handlar om fosterbarn under slutet av 1800-talet 
och i början av 1900-talet, hur det gick till när de hamnade i fosterhem 
samt vad som hände när den så kallade fosterbarnsfrågan 
uppmärksammades. I denna studie räknas alla barn som bodde i enskilt 
hem hos andra privatpersoner än sina biologiska föräldrar som fosterbarn. 
Det innebär att barn som bodde på barnhem och anstalter inte definieras 
som fosterbarn. Däremot inkluderas barn som växte upp hos nära 
släktingar, exempelvis morföräldrarna, utan att dessa fick någon 
ekonomisk kompensation, i definitionen av vem som var fosterbarn. 
Fosterhem som föräldrar själva ordnade kallas i avhandlingen för 
informella fosterhemsplaceringar, fosterhem som ordnats genom 
institutioner och myndigheter kallas formella fosterhem. 

Barn på en marknad
Mot bakgrund av den fosterbarnsindustri som läkare och även andra 
personer såg följa i industrialismens kölvatten, kan vi sluta oss till att de 
ansåg att det fanns en marknad för handel med fosterbarn. Det finns fler 
skäl än de samtida beskrivningarna till att betrakta 
fosterbarnsverksamheten kring sekelskiftet 1900 som en marknad. 
Begreppet har använts av flera forskare som har studerat 
fosterbarnsplaceringar och adoptioner.9 Men det har sällan gjorts någon 

8 Det har även förekommit att föräldrar erhållit ekonomiska bidrag för att de skulle kunna 
omhänderta sina egna barn och att detta redovisades som att barnen utackorderades. Se 
Underdånigt förslag till ordnande af fosterbarnsvården…, s. 119; Sköld, Johanna ”Änkor 
och lantbrukare. En studie över fosterföräldrar och utackorderingsverksamhet 1829–1914 
med utgångspunkt från Reuterskiöldska barnhuset i Norrköping”, opublicerad C-uppsats, 
Institutionen för tema avdelning historia, Linköpings universitet vt 2000, s. 18–21; 
Plymoth, Birgitta, Fostrande försörjning. Fattigdom, filantropi och genus i fabriksstaden 
Norrköping 1872–1914, (Stockholm 2002), s. 102 not 8. 
9 Zelizer, Viviana, Pricing the Priceless Child. The Changing Social Value of Children,
(Princeton 1994a), kapitel 6; Ransel, David L, Mothers of Misery. Child Abandonment in 
Russia, (Princeton 1988), särskilt kapitel 10; Holman, Robert, Trading in Children. A 
study of private fostering, (London och Boston 1973), s. 261; Lundberg, Sofia, ”Child 
Auctions in Nineteenth Century Sweden: An Analysis of Price Differences” i Journal of 
Human Resources, vol 35:2 (2000), s. 279–298; Jablonka, Ivan, “Paths toward autonomy: 
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definition av vad marknad innebär i de här sammanhangen.10 Vad är då 
en marknad? Den amerikanske ekonom-historikern Douglass C. North 
har definierat begreppet på följande sätt:  

The fundamental characteristic of a market is that people use the price 
system to allocate resources. Other characteristics of markets are 
determined by underlying institutional structure, the feature of what is 
being exchanged, information costs and transportation costs. Markets 
develop when gains of trade exist. That is, individuals will exchange only 
if they perceive that what they get is at least as valuable as what they 
give.11

Att det finns förmodade värden att tjäna på att göra utbyten och att dessa 
utbyten sker via ett prissystem är förutsättningen för en marknad, enligt 
North. Hur marknaden ser ut beror av underliggande institutionella 
strukturer och vad det är som handlas med. Informations- och 
transportkostnader, som med ett gemensamt ord brukar kallas 
transaktionskostnader, bestämmer möjligheterna att tjäna på utbytet. 
Definitionen ska i denna avhandling prövas på systemet med 
fosterbarnsplaceringar. Fostermödrar fick i allmänhet betalt för att ta 
hand om barn. Transaktionskostnaderna för att få utbytet att fungera 
bestämde vilka möjligheter fostermödrarna hade att tjäna på 
fosterbarnsvården. Det är inte givet att fostermödrarna tjänade pengar på 
utbytet även om samtidens debattörer påstod det. Det kan ha funnits 
andra skäl än ekonomisk vinstmaximering för att ta hand om andras barn. 

North menar att en marknad karaktäriseras av en underliggande 
institutionell struktur. Denna kan liknas vid en uppsättning spelregler som 
omgärdar det samhälle där marknaden finns.12 Hur spelreglerna utformas 
är beroende av den historiska kontexten. Man säljer eller köper inte vad 
som helst, hur som helst i en given kontext. Vad som kan säljas, köpas 
och hur detta ska gå till regleras av såväl formella som informella 
spelregler. Till de förra hör exempelvis lagar och förordningar. De 

                                                                                                                       
The living conditions of fostered children in western France in the early 20th century” i 
History of the Family, vol 6 (2001), s. 408; Persson & Öberg 1996, s. 77; Nyberg 1995; 
Swain 2000, s. 3–5. 
10 Den amerikanska sociologen Viviana Zelizer och den svenska nationalekonomen Anita 
Nyberg är två undantag. Deras definitioner av vad som såldes och köptes på denna 
marknad presenteras på s. 32f i denna bok. 
11 Sökord “Market” i The Oxford Encyclopedia of Economic History (New York 2003), s. 
432.
12 North, Douglass C, Institutionerna, tillväxten och välståndet, (Stockholm 1993), s. 16. 
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informella spelreglerna kan utgöras av moral, normer och konventioner.13

Spelreglerna kring sekelskiftet 1900 tillät en handel med barn. Men vilka 
spelregler som skulle gälla blev föremål för debatt. Synen på barn 
uttrycktes i denna debatt och även i hur barnen behandlades i praktiken. 

För att kunna tala om en marknad krävs även att utbytet involverar 
flera aktörer. Det räcker inte med bara en köpare och en säljare. En 
marknad präglas av opersonliga utbyten och konkurrens i någon form.14

Fosterbarnsverksamheten omfattade många barn och därmed många 
fosterföräldrar och biologiska föräldrar. Om utbytena var opersonliga och 
om konkurrens fanns eller fattades i denna verksamhet återstår att 
undersöka.

Ekonomer har kritiserats för att lämna marknadsbegreppet så öppet att 
det rymmer alla resursöverföringar mellan människor.15 En kritiker var 
den vetenskaplige mångsysslaren Karl Polanyi. Han menade att 
förekomsten av marknader är något relativt nytt i historien och att långt 
ifrån alla överföringar i en kapitalistisk ekonomi är att beteckna som 
marknadsutbyten. Polanyi lyfte bland annat fram reciproka principer, det 
vill säga ömsesidighet, som ett alternativ till marknadsutbytet. Reciproka 
principer grundar sig på obligatoriskt gåvogivande mellan släkt och 
vänner.16 I den här avhandlingen är det av intresse att uppmärksamma om 
utbytet, det vill säga överföringen av barn från ett hushåll till ett annat, 
kännetecknades av ett reciprokt utbyte av tjänster mellan släkt och vänner 
eller ett marknadsutbyte mellan främlingar. Tusentals barn bodde skilda 
från sina föräldrar bara i Stockholm, men det saknas i stor utsträckning 
kunskap om hur och varför barnen hamnade i fosterhem och hur detta 
gick till. 

13 North 1993, s. 17; Hodgson, Geoffrey M, How Economics Forgot History. The 
Problem of Historical Specificity in Social Science, (London, New York 2001), s. 294–
297.
14 Hodgson 2001, s. 274. 
15 Hodgson 2001, s. 249. 
16 Polanyi menade att ekonomiska relationer mellan människor även har präglats av 
redistrubitiva principer eller system där samhällsmedborgarna betalar obligatoriska 
”skatter” till en politisk eller religiös auktoritet som fördelar medlen på det sätt som 
auktoriteten anser lämpligt. Polanyi, Karl, Den stora omdaningen, (New York 1944, Lund 
2002), s. 59; Dalton, George, ” Introduction” i Polanyi, Karl, Primitive, Archaic and 
Modern Economies, (New York 1968), s. xxxv. 
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Övergripande syfte, avgränsningar och 
undersökningsobjekt
Dödligheten bland fosterbarn väckte fosterbarnsfrågan till liv, men 
barnadödligheten står inte i fokus för denna studie. Istället är det 
framförallt fosterbarnsverksamhetens ekonomiska betydelse som har 
intresserat mig. Avhandlingens övergripande syfte är att analysera om 
fosterbarnsverksamheten var att betrakta som en marknad, vilka 
omständigheter som i så fall lade grunden för en sådan marknad och vad 
som hände med fosterbarnsverksamheten i Stockholm när den reglerades 
1890–1925.  

Det är svårt att fånga all fosterbarnsverksamhet som pågick 
decennierna kring sekelskiftet 1900. Forskning har visat att utackordering 
kunde ske på olika sätt med delvis skilda spelregler. Därför blir vissa 
avgränsningar av studien nödvändiga. Denna avhandling behandlar delar 
av fattigvårdens formella utackorderingar samt en del informella 
placeringar föräldrar själva ordnade åt sina barn. De filantropiska 
föreningarnas och Allmänna barnhusets formella utackorderingar 
undersöks inte i denna studie. Min ambition har varit att komma åt såväl 
formella som informella fosterbarnsplaceringar eftersom det finns skäl att 
tro att formella och informella arrangemang skilde sig åt i vissa 
avseenden.

I Stockholm ansvarade fattigvården för många formellt 
fosterhemsplacerade barn. Fattigvården utackorderade barn genom 
barnhem, fattigvårdsstyrelser och genom fattigvårdsnämndens 
utackorderingsbyrå som grundades år 1891. För Stockholms del saknas 
nästan helt forskning om fattigvårdens barnavårdsverksamhet utanför 
barnhemmen.17 Utackorderingsbyrån har tills nu varit outforskad. Byrån 

17 Kerstin Abukhanfusa har i en artikel som behandlar Stockholms fattigvårdsnämnds 
delegerade för barnavård, en slags avdelning inom fattigvården för beslut om 
fattigunderstöd till barnfamiljer, påpekat att denna del av fattigvårdens barnavård inte har 
varit föremål för vidare vetenskapliga undersökningar. Se Abukhanfusa, Kerstin, 
”Småfolk i det sena 1800-talets Stockholm – om ett närgånget arkiv” i Skuggsidor – 
sjukdom, nöd och utanförskap i arkiven, (Stockholm 1999) s. 102. Ingrid Söderlind har 
emellertid använt anteckningar från delegerade för barnavård när hon har undersökt 
Stockholms stads uppfostringsanstalt för flickor. Hennes intresse för fattigvårdens 
barnavård rör barnhem och inte utackorderingar till fosterhem. Söderlind påpekar att det 
finns mer att utforska ur material från Delegerade av barnavård. Se Söderlind, Ingrid,
Barnhem för flickor. Barn, familj och institutionsliv i Stockholm 1870–1920, (Stockholm 
1999), s. 39f. Per Bolin Hort, som menar att Stockholms fattigvård gick i bräschen för att 
fattigvården mer generellt skulle åta sig att understödja ogifta mödrar och deras barn har 
även han påpekat att det saknas forskning på området. Se Bolin Hort, Per, En tråkig 
historia. Ogifta mödrar, deras barn och fattigvården i Simrishamn, 1870–1917
(Linköping 1998), s. 135. 
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var en del av fattigvården fram till år 1926 då den inordnades under 
barnavårdsnämnden.18 Under dessa 35 år remitterades omkring 11 500 
barn dit. De utgjorde drygt tio procent av alla barn som fick någon form 
av understöd från fattigvården i Stockholm under perioden.19

Utackorderingsbyrån tjänar i den här studien som strålkastare på 
fosterbarnsverksamheten. Det är i ljuset av utackorderingsbyrån som en 
eventuell fosterbarnsmarknad kommer att framträda. Andra delar av en 
sådan marknad kommer i bästa fall att skymta fram ur dunklet. 

Perspektiv på tidigare forskning 
För att ge läsaren perspektiv på vad fosterbarnsforskningen har behandlat 
ges här en kort överblick. Utförligare presentationer väntar i 
avhandlingens olika kapitel. Tidigare forskning om fosterbarn i Sverige 
har antingen handlat om barnhems eller olika filantropiska 
organisationers placeringar av barn och främst om Allmänna barnhuset i 
Stockholm. Den filantropiska barnavården var omfattande kring 
sekelskiftet 1900. År 1909 fanns i Stockholm 141 föreningar och 
organisationer som sysslade med barnavård.20 Några av dessa hade en 
uttalad policy att bereda barn ett fosterhem.21 Fosterhemsplacering var 

18 I och med Lag om samhällets barnavård som trädde i kraft år 1926 skulle alla 
kommuner i Sverige ha en barnavårdsnämnd. Somliga kommuner hade 
barnavårdsnämnder långt tidigare. De hade inrättats för att omhänderta barn som 
uppfattades som vanartade eller sedligt försummade. Historikern Maria Sundkvist har 
studerat en sådan tidig barnavårdsnämnd som fanns i Norrköping. En åtgärd som 
Norrköpings barnavårdsnämnd använde i stor utsträckning mot vanartade barn var 
fosterhemsplacering. Se Sundkvist, Maria, De vanartade barnen. Mötet mellan barn, 
föräldrar och Norrköpings barnavårdsnämnd 1903–1925, (Uppsala 1994), s. 187–198. 
19 Enligt tabellen ”Sammandrag rörande den genom Fattigvårdsnämnden af Kommunen 
bekostade barnavården” i Berättelse angående Stockholms kommunalförvaltning, 1892–
1906; Statistisk redogörelse för Stockholms stads fattigvård, 1907–1925, erhöll 110 319 
barn någon form av understöd från fattigvården i Stockholm under perioden 1892–1925. 
Av dessa remitterades 11 574 barn till utackorderingsbyrån. 
20 Hollari, Solveig, Barnens dags förening 1905–1925. De välgörande entreprenörerna?,
(Stockholm 2000), s. 7. Se även not 11 där Hollari diskuterar dessa uppgifters 
tillförlitlighet. 
21 Utifrån F.V.O. Handbok för fattigvårdsintresserade 1911 har jag räknat de filantropiska 
föreningar där fosterhem eller vistelse hos enskild familj nämndes i föreningens ändamål 
och verksamhet. Dessa var Fröken H. Claesons hem för mödrar och späda barn (18 
platser), Föreningen värnlösa barns uppfostran (okänt antal platser), Prins Carls 
uppfostringsinrättning för fattiga barn (90 platser), Östads barnhus (okänt antal platser), 
Föreningen B.S.A.F. (25 platser). Det fanns även filantropiska föreningar som drev 
sommarkolonier och feriehem, där barn kunde placeras hos en enskild familj under en 
tidsbegränsad sommarvistelse. Deras verksamhet ledde till en form av temporära 
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vanligtvis inte föreningarnas primära ändamål utan ett komplement till 
den övriga verksamheten. De filantropiska föreningarnas 
utackorderingsverksamhet kan betraktas som tämligen begränsad. En del 
svensk forskning om filantropiska barnavårdsbyråer och barnhem har 
berört fosterhemsplaceringar.22 Den största utackorderingsinstitutionen i 
Sverige var vid denna tid Allmänna barnhuset. Forskning om svenska 
fosterbarn har framförallt varit inriktad på Allmänna barnhuset.23

Utackorderingar som skedde på enskilt initiativ eller genom den lokala 
fattigvården är däremot relativt outforskade.24

Detsamma kan sägas om internationell forskning på området. 
Europeisk forskning har främst koncentrerats kring de stora barnhusen. 
Dessa har i flera hundra år påverkat europeiska städers demografi och den 

                                                                                                                       
fosterhemsplaceringar, men syftade inte till att bereda barnen helt nya hem. Efter 
sommaren skickades barnen tillbaka till sina föräldrar. Sådana föreningar var: Stockholms 
distriktsloge af I.O.G.T Barnkoloniförening (31 platser), Stockholms distriktstempels af 
Templar-Orden barnkoloni (19 platser), Feriebarn (530 utsända barn 1909), Pastor Johan 
Hedbergs Stiftelse för Värnlösa (okänt antal platser). Se F.V.O. Handbok för 
fattigvårdsintresserade 1911, (Stockholm 1911), s. 217–264. 
22 I sin avhandling om de filantropiska föreningarna mjölkdroppen och barnavårdsbyrån i 
Solna har Gena Weiner berört fosterhemsplaceringar. Se Weiner, Gena, De räddade 
barnen. Om fattiga barn, mödrar och fäder och deras möte med filantropin i Hagalund 
1900–1940, (Uppsala 1995), s. 184–188. Barnhemsflickorna som Ingrid Söderlind 
studerar i sin avhandling kunde placeras i fosterhem. Se Söderlind 1999, s. 185–200. 
Även forskning om en internationell frivillig organisation som Röda korset har undersökt 
fosterhemsplaceringar under krigstid. Se Janfelt, Monika, Stormakter i människokärlek. 
Svensk och dansk krigsbarnshjälp 1917–1924, (Åbo 1998). 
23 Historikern Birgit Persson har ägnat Allmänna barnhuset en välförtjänt uppmärksamhet 
i ett antal artiklar. Se Persson, Birgit, ”Barnhus och övergivna barn. Fosterbarn i Sverige 
under 1890-talet”, stencilerad arbetsrapport 1985; Persson, Birgit, ”Vem är min mor? Om 
anonymitetsrätten” i Halldén, Gunilla red, Se barnet! Tankegångar från tre århundraden,
(Stockholm 1990); Persson, Birgit, “Allmänna barnhuset – en mönsterinstitution?” i 
Ohrlander, Kajsa red, Barnhus. Om räddningsanstalter, barnhem, idiotanstalter, 
uppfostringsanstalter i Norden från 1700-talet till våra dagar, (Stockholm 1991); 
Persson, Birgit ”Den svenska staten och fosterbarnen” i Ur barndomens historia,
(Stockholm 1995). Tillsammans med Lisa Öberg har Persson också skrivit en artikel. Se 
Persson & Öberg 1996. Öberg har också skrivit om hur Allmänna barnhuset ordnade 
utackorderingsresor till fosterhem på 1700-talet. Se Öberg, Lisa, ”Bonderomantik och 
fosterhem på landet: när Allmänna barnhuset fick rollen som fosterhems- och 
arbetsförmedling” i Ohrlander, Kajsa red, Barnhus. Om räddningsanstalter, barnhem, 
idiotanstalter, uppfostringsanstalter i Norden från 1700-talet till våra dagar, (Stockholm 
1991); Öberg, Lisa, ”Stockholm – Hälsingland 1786. Om barns placering i 
fosterfamiljer”, i Halldén, Gunilla red, Se barnet! Tankegångar från tre århundraden,
(Stockholm 1990). Barnhusets tidiga historia presenteras i Ödman, Per-Johan & Hayen, 
Mats, Främlingar i vardagen. Liv och pedagogik vid Stora barnhuset i Stockholm på 
1700-talet, (Stockholm 2004). 
24 Det finns ett par studier som belyser auktioner av barn inom lokal fattigvård i norra 
Sverige. Se Lundberg 2000; Engberg, Elisabeth, ”Boarded out by auction: poor children 
and their families in nineteenth-century northern Sweden” i Continuity and Change, vol 
19:3 (2004), s. 431–457. 
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omgivande landsbygdens ekonomi. Vanligtvis lämnades barnen in 
anonymt genom en lucka i barnhusens fasader. Ibland smög föräldrarna 
med en symbol av något slag som kunde identifiera deras barn när 
föräldrarna efter en tid, ibland flera år, återvände till barnhusen för att 
hämta barnen.25 Barnhusforskningen har ägnat särskild uppmärksamhet åt 
dödligheten på barnhusen, institutionernas betydelse för synen på 
utomäktenskapliga barn samt barnhusbarnens geografiska spridning när 
de utackorderades till fosterhem.26

Forskning om barnplaceringar på den amerikanska kontinenten har 
varit inriktad på filantropiska organisationers jättelika 
utackorderingsprojekt. Dessa utgjorde en del av nybyggarrörelsen som 
koloniserade nya landområden och ursprungsbefolkningar under 1800-
talet.27 Sammantaget visar internationell forskning på hur viktiga 
institutionerna har varit för att skapa en fosterbarnsmarknad. Huruvida en 
fosterbarnsmarknad existerade utanför de formella institutionerna har inte 
ägnats lika stor uppmärksamhet. 

Teoretiska utgångspunkter 
Den här studien belyser barn och familjer utifrån flera perspektiv men det 
ekonomiska perspektivet är vägledande. Marknad är ett centralt analytiskt 

25 Kertzer, David I, Sacrificed for Honor. Italian Infant Abandonment and the Politcs of 
Reproductive Control, (Boston 1993), s. 113–119. 
26 Boswell 1998; Kertzer 1993; Fildes, Valerie, “Maternal feelings re-assessed: child 
abandonment and neglect in London and Westminster, 1500–1800, i Fildes, Valerie red, 
Women as Mothers in Pre-Industrial England, (London 1990). I antologin Abandoned 
Children finns flera artiklar om barnhussystemet i Europa. Se Viazzo, Pier Paolo m.fl, 
“Five centuries of foundling history in Florence: changing patterns of abandonment, care 
and mortality”; dos Guimaraes Sá, Isabel, ”Circulation of children in Portugal”, Kertzer, 
David I, “The lives of foundlings in nineteenth-century Italy”; Smith, Malcolm T, 
“Modelling the economic and human costs of foundling care in the Azores” i Panter-
Brick, Catherine & Smith, Malcolm T red, Abandoned Children (Cambridge 2000). En 
andra antologi med texter som berör barnhussystemt i Europa är Poor Women and 
Children in the European Past. Se särskilt Viazzo, Pier Paolo, “Family structures and the 
early phase in the individual life cycle. A southern European perspective”; Hunecke, 
Volker, “The abandonment of legitimate children in nineteenth-century Milan and the 
European context” i Henderson, John & Wall, Richard red, Poor Women and Children in 
the European Past, (London & New York 1994). 
27 Holt, Marilyn Irvin, The Orphan Trains. Placing out in America, (Lincoln och London 
1992); Parr, Joy, Labouring children. British Immigrant Apprentices to Canada, 1869–
1924, (London 1980); Gordon, Linda, The Great Arizona Orphan Abduction,
(Cambridge, London 1999); Ferguson Clement, Priscilla, “Families and Foster Care: 
Philadelphia in the Late Nineteenth Century” i Social Service Review, vol 53:3 (1979). 
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begrepp. Avhandlingen vilar på premissen att såväl sociala som 
ekonomiska värden formar marknader. I det här avsnittet presenteras 
avhandlingens teoretiska verktyg som hämtats från ekonomisk teori om 
familjen, feministisk ekonomi, institutionell ekonomi, ekonomisk 
sociologi och barndomssociologi. Men först ska jag plocka upp tråden om 
en marknad för barn och fördjupa diskussionen om marknadsmetaforens 
förtjänster och brister som inleddes i avsnittet Barn på en marknad.

Marknadsretorik och barn 
Det är inte självklart att fosterbarnsverksamheten kring sekelskiftet 1900 
kan beskrivas som en marknad. Talet om en fosterbarnsindustri under 
sent 1800-tal har av nutida forskare setts som en kampanj som manliga 
läkare ur medelklassen förde mot kvinnliga fostermödrar ur 
arbetarklassen. Det som i samtiden beskrevs som en fosterbarnsindustri 
har i ljuset av genus och klass tolkats som en manlig konstruktion av 
kvinnors strategier för barntillsyn.28

Denna tolkning har ifrågasatts av en australiensisk historiker, Shurlee 
Swain. Hon menar att fosterbarnsindustrin inte var någon konstruktion 
utan en påtaglig företeelse i det sena 1800-talets städer. I staden 
Melbourne fanns geografiska områden där många utomäktenskapliga 
barn föddes och dog i stor utsträckning. Barnen hade lämnats till 
fostermödrar som ofta bodde i närheten av stadens sjukhus. Kring 
sjukhusen koncentrerades även pensionat för ogifta gravida kvinnor. 
Enligt Swain var företeelsen inte ett uttryck för kvinnlig ondska och 
liknöjdhet som de samtida läkarna ansåg. Men det var inte heller en 
misstolkad form av barntillsyn som annan mer nutida forskning har 
föreslagit. Istället menar Swain att ogifta mödrars och deras barns 
utsatthet skapade en marknad för det som kan beskrivas just som en 
fosterbarnsindustri.29

Även i svensk historia finns exempel på fosterbarnsverksamheter som 
kan liknas vid en marknad. Fram till 1918 var det tillåtet för fattigvården 
att auktionera ut barn till den person som begärde lägst ersättning för att 
ta hand om barnet. Detta skedde i en kontext där auktioner var ett vanligt 
sätt att sätta pris på varor och tjänster.30 Jag menar att denna praktik är ett 

28 Homrighaus 2001, s. 350–372; Öberg 1989, s. 181–185. 
29 Swain 2005, s. 151–159. 
30 Lundberg 2000; Engberg 2004; Rahikainen, Marjatta, ”Compulsory Child Labour: 
Parish Paupers as Indentured Servants in Finland, 1810–1920” i Rural History, vol 13:2 
(2002).
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tydligt exempel på att fosterbarn och tjänsterna för att omhänderta dem 
har betraktats som handelsvaror. Det faktum att det har funnits och finns 
marknader för adoptioner visar att handeln med barn långt ifrån har 
upphört. Efterfrågan på barn lever vidare.31 Men det är viktigt att kunna 
urskilja när överföringar av barn från ett hushåll till ett annat inte kan 
betraktas som marknadsutbyten. Polanyis begrepp reciproka principer 
som kan ses som ett alternativ till marknadssystemet, har nämnts ovan. 
Släkt och vänner kan omhänderta varandras barn av traditionell 
ömsesidig plikt. Då lämnas inte barnen ut på en marknad. Hur vanligt 
detta var i Stockholm är ännu okänt. Tillsvidare kommer jag att diskutera 
hur fosterbarnsverksamheten skulle kunna beskrivas som en marknad där 
barn bjöds ut och efterfrågades. 

Det kan verka cyniskt att tala om barn som varor som kan generera 
utbud och efterfrågan. Barnforskaren Ludmilla Jordanova har konstaterat 
att diskussioner om barn är behäftade med moraliska antaganden.32 Om 
jag inte håller med om att handel med barn borde förekomma, kan jag då 
språkligt reducera barn till varor när det förflutna studeras? Juristen 
Margaret Jane Radin diskuterar liknande frågor i sin bok Contested
Commodities. Radin skiljer på en ”literal market”, det vill säga en faktisk 
marknad, och en metaforisk marknad. Den faktiska marknaden speglar en 
praktik där människor köper och säljer varor för pengar. Den metaforiska 
marknaden utgörs av den ekonomiska teorins översättning av människors 
interaktion, till exempel relationen mellan föräldrar och deras barn, till 
ekonomiska variabler som utbud och efterfrågan på varor. Denna 
översättning, eller marknadsretorik, kan kännas främmande för många 
eftersom människor oftast inte själva upplever det som att de handlar på 
en marknad när de väljer partner, skaffar barn och så vidare.33

Marknadsretoriken kan även upplevas som stötande om den inte stämmer 
överens med de moraliska värderingar som råder i en social kontext. 
Radin framhåller att ett vanligt skäl till skepsis mot marknadsretorik är 
antagandet att om tillräckligt många anammar marknadsmetaforen, till 
exempel talet om barn som varor, möjliggör det en praktik där barn 
faktiskt köps och säljs.34

Varken jag eller Radin håller för troligt att retoriken är omedelbart 
självuppfyllande på det sättet. Men Radin rekommenderar inte ett 

31 Zelizer 1994a, 195–200, 203; Hübinette, Tobias, Comforting an Orphaned Nation. 
Representations of International Adoption and Adopted Koreans in Korean Popular 
Culture, (Stockholm 2005), s. 69. 
32 Jordanova, Ludmilla, ”Children in History: Concepts of Nature and Society” i Scarre, 
Geoffry red, Children, Parents and Politics, (Cambridge 1989), s. 4. 
33 Radin, Margaret Jane, Contested Commodities, (Cambridge & London 1996), s. 1. 
34 Radin 1996, s. 13. 
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språkbruk där alla val vi gör översätts i termer av handel och marknad.35

Kritiken är viktig dels för att marknadsretoriken osynliggör sociala 
värderingar som inte kan fångas i termer av priser, dels för att 
marknadsretoriken tenderar att beröva subjektet från exploaterade 
människor som i marknadsretoriken betraktas som varor. Deras 
erfarenheter ryms inte i analysen om de enbart betraktas som objekt som 
kan köpas och säljas.36 Men jag menar att när vi kan iaktta företeelser 
som tycks stämma in på beskrivningen av en faktisk marknad kan 
marknadsretoriken hjälpa oss att synliggöra vem som blir berövad sitt 
subjekt och vem som objektifierar en annan människa. Det blir inte minst 
tydligt vid diskussioner om hur barn hamnar i foster- eller adoptivhem. 
Radin framhåller de små barnens underordnade position i adoptions- och 
surrogatärenden och att de själva inte väljer att bli behandlade som 
handelsvaror.37

Barn i ekonomisk teori 
En av de ekonomer som Radin tar spjärn mot är nobelpristagaren Gary 
Becker. Becker hör till den så kallade Chicagoskolan som har gjort sig 
känd för att ivrigt förfäkta att en aktör på marknaden utgörs av en 
rationell och nyttomaximerande individ: ”the economic man”. Becker tog 
”the economic man” ett steg länge genom att låta honom företräda 
familjen. I en numera klassisk men ofta kritiserad bok, A Treatise on the 
Family, förklarar Becker skilda företeelser som giftermål, arbetsdelning 
och människors benägenhet att skaffa barn utifrån ekonomiska modeller 
där familjen förutsätts vara en vinstmaximerande enhet. Becker menar att 
benägenheten att skaffa biologiska barn, eller efterfrågan på barn som han 
skriver, beror av familjens kostnader för barn. Dessa bestäms i sin tur av 
moderns inkomst eller snarare hennes inkomstbortfall för att stanna 
hemma med barn, samt av kostnaderna för barnens kvalité, vilket enligt 
Becker bland annat utgörs av utbildning. Genom att betona att hur många 
barn en familj skaffar (kvantitet) är intimt sammanknippat med 
realinkomsten (och då framförallt kvinnans inkomst) och kostnaderna för 
barns kvalité, menar Becker att hans modell kan förklara varför 
födelsetalen började sjunka under 1800-talet och varför familjer i städer 
generellt har skaffat färre barn än familjer på landsbygden. Förr, i 

35 Radin 1996, s. 13f. 
36 Radin 1996, s. 8–10, 86–88. 
37 Radin 1996, s. 137. 



28

synnerhet i det agrara samhället, kunde kostnaderna för barn hållas nere. 
Dels för att kvinnors tid inte hade något pris då de sällan lönearbetade, 
dels för att barnen bidrog till produktionen genom eget arbete och inte 
påkostades särskilt mycket skolutbildning.38

Vidare menar Becker att föräldrar är altruistiska gentemot sina barn. 
Det är ett påstående som vid en första anblick inte stämmer överens med 
den neoklassiska bilden av den vinst- eller nyttomaximerande individen. 
Men eftersom Becker ser familjen som en enhet är det rationellt för 
familjens överhuvud (oftast fadern) att vara altruistisk gentemot sina barn 
eftersom det kan gynna familjen som helhet. Barn är vanligtvis inte 
altruistiska gentemot sina föräldrar i Beckers värld. Barn är snarare 
själviska. Det uttrycker Becker i sitt ”rotten-kid-theorem”. Detta går ut 
på, att även om barnen i en familj är själviska, så kallade ”rotten kids”, så 
kommer de att agera altruistiskt gentemot familjemedlemmarna om 
föräldrarna, främst hushållsföreståndaren, ger incitament för barnen att 
agera altruistiskt. Barnen agerar altruistiskt av egenintresse, medan 
familjeöverhuvudet agerar altruistiskt för allas bästa.39

Beckers modeller är problematiska i flera avseenden och de har blivit 
häftigt kritiserade, inte minst från feministiskt håll. Jag ska strax behandla 
kritiken men först säga något om ur vilka aspekter Beckers resonemang 
är användbara för mina syften. Även om Becker inte gör någon stor 
poäng av att barn själva har bidragit till produktionen – han betraktar ju 
de flesta barn som ”rotten kids”, är det ändå viktigt att framhålla att barn 
har bidragit till att sänka kostnaderna för reproduktionen genom eget 
arbete. Som jag kommer att visa i den här avhandlingen hade detta inte 
minst betydelse när det gällde överväganden om att ta emot fosterbarn. 
Vidare håller jag med Becker om att hur kvinnors tid har värderats kan 
vara en hjälp i tolkningen av hur många barn kvinnor har valt att skaffa, 
eller som här varför man har tagit emot fosterbarn. Detta förutsätter ett 
antagande om att det varit kvinnor som har tagit hand om barnen. Men 
jag ifrågasätter Beckers utgångspunkt att människor alltid främst har 
prioriterat att få biologiska barn.40 Jag anser att betydelsen av biologiska 
barn måste relateras till den sociala kontexten, vilket jag ska försöka göra. 
Dessutom finns det skäl att invända mot Beckers syn på altruism. Det 
kommer att diskuteras nedan. 

38 Becker, Gary, A Treatise on the Family, (Cambridge 1991), s. 135–154. 
39 Becker 1991, s. 288, 292f. 
40 Becker 1991, s. 140. 
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Den ojämlika familjen och genus i ekonomisk teori
Kritiken mot Becker har kanske främst varit inriktad på hans avsaknad av 
ett maktperspektiv när han utgår från att familjen är en enhet med 
samstämmiga åsikter och behov. Han bortser från det faktum att män ofta 
inte alls har varit altruistiska gentemot sina fruar och barn.41 Jag har tagit 
fasta på feministisk kritik av Becker samt feministisk historisk 
familjeforskning. De feministiska ekonomerna och historikerna har belyst 
att olika medlemmar i ett hushåll har haft olika positioner och har stått i 
olika beroendeförhållanden till varandra. Dessa beror av strukturer som 
klass, genus, etnicitet och ålder.42 I vissa hushåll kanske även faktorer 
som handikapp och inom- eller utomäktenskaplig börd bör tas med för att 
göra analysen mer täckande. Exempelvis har inte ett utomäktenskapligt 
fosterbarn haft samma position i hushållet som fosterfadern, och kanske 
heller inte som fosterföräldrarnas biologiska barn. 

Inte ens inom kärnfamiljen, som Becker utgår från, företräder de olika 
medlemmarna samma intressen. Familjevåld är ett uttryck för en ojämlik 
maktordning inom familjen. Detta har studerats ur ett historiskt 
perspektiv av den amerikanska historikern Linda Gordon. Hennes slutsats 
är att genus- och generationsrelationer påverkar maktfördelningen inom 
familjen vilket i sin tur kan ta sig uttryck i familjevåld. Gordon menar att 
det oftast var fäder som slog och kränkte andra familjemedlemmar. Men 
även mödrar utövade våld mot sina barn. Enligt Gordon kan inte familjen 
betraktas som en enhet med ett gemensamt intresse. När familjen ändå 
har behandlats som en enhet har det varit till den patriarkale 
familjefaderns eller mannens fördel.43

Beckers syn på altruism har också ifrågasatts. Det har 
uppmärksammats att Beckers ”rotten-kid-theorem” förutsätter att endast 
den som har kontroll över resurserna, oftast mannen i en patriarkal familj, 
kan vara altruistisk. Enligt detta sätt att se kan inte barnen och inte heller 

41 England, Paula, “Separative and Soluble Selves: Dichotomous Thinking in Economics” 
i Ferber, Marianne A & Nelson, Julie A red, Feminist Economics Today. Beyond 
Economic Man, (Chicago & London 2003), s. 46. 
42 Se exempelvis Thorne, Barrie “Feminism and the Family: Two Decades of Thought” i 
Thorne, Barrie & Yalom, Marilyn red, Rethinking the Family. Some Feminist Questions,
(Boston 1992), s. 5; Folbre, Nancy, Who pays for the kids? Gender and the structures of 
constraint, (New York 1994), s. 257; Davidoff, Leonore m.fl., The family story. Blood, 
Contract and Intimacy, 1830–1960, (London 1999), s. 34; Hareven, Tamara K, “The 
history of the Family and the Complexity of Social Change”, i American Historical 
Review, vol 96:1 (1991), s. 117–119; Simonsson, Per, Bidrag till familjens ekonomiska 
historia. Inflytande over konsumtionen inom svenska hushåll under 1900-talet,
(Stockholm 2005). 
43 Gordon, Linda, Heroes of their own Lives. The Politics and History of Family Violence
(Urbana & Chicago 2002), s. 296. 
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många mödrar vara altruistiska eftersom de saknar resurser att fördela.44

Men de feministiska ekonomerna Nancy Folbre och Julie Nelson liksom 
sociologen Paula England har noterat att de flesta ekonomer, inklusive 
Becker, räknar med att kvinnor ska utföra obetalt omsorgsarbete. Kvinnor 
förutsätts vara altruistiska men deras altruism skrivs inte in i de 
ekonomiska modellerna.45

Utifrån detta har Folbre med flera uppmärksammat att kvinnor och 
män träder in i föräldraskapet på ojämlika villkor, vilket är något som 
neoklassiska ekonomer som Becker inte har fäst sig vid. Folbre har visat 
att mödrar och fäder har tillskrivits olika skyldigheter gentemot sina barn. 
Dessa har förändrats med tiden, men har ständigt följt logiken att när barn 
blivit kostsamma så har fädernas skyldigheter minskat och mer ansvar 
förts över på mödrar och staten.46 Att skyldigheter och ansvar har 
fördelats olika mellan mödrar och fäder visar även svensk historisk 
forskning. Kvinnor kunde dömas dubbelt när de prövades för fattighjälp 
runt sekelskiftet; både som försumliga försörjare och som försumliga 
mödrar. Män kunde enbart bedömas utifrån normen som 
familjeförsörjare. För barnens vård hade de inget ansvar.47 Innebörden av 
att vara förälder har på så sätt inte varit densamma för mödrar som för 
fäder.48 För mitt vidkommande blir det intressant att undersöka om denna 
genusordning har gjort några avtryck i orsakerna till varför barn 

44 England 2003, s. 46. 
45 England 2003, s. 47; Folbre, Nancy, The Inivisible Heart. Economics and Family 
Values, (New York 2001), s. xiv, 9f; Folbre, Nancy & Nelson, Julie A, “For Love or 
Money – Or Both?” i Journal of Economic Perspectives, vol 14:4 (2000), s. 123–140 
46 Folbre tar Beckers analys av kostnader för barn vidare. Precis som Becker noterar hon 
att kostnaderna per barn ökar när barnen jobbar mindre och tillbringar mer tid i skolan 
samt när mödrarna förvärvsarbetar allt mer. Men Folbres poäng är att kvinnor och män 
bemöter de ökade kostnaderna för barnen på olika sätt. Kvinnor tenderar att dubbelarbeta 
än mer och få utökade ansvarsområden, medan männens ansvar för barnen sjunker. Folbre 
1994, s. 104f, 111f. 
47 Plymoth 2002, s. 139, 185. Även historikern Gena Weiner har funnit att mödrar 
bedömdes efter hur de vårdade barnen och hemmet, medan fäderna har gjorts ansvariga 
för försörjningen. Se Weiner 1995, s. 168f. 
48 Den norska kriminologen Kjersti Ericsson hävdar att mödrar till skillnad från fäder 
värderas utifrån ett fullkomligt modersideal. Varje avsteg från idealet ger mödrarna ett 
minus i kanten. Fäderna å sin sida värderas utifrån den frånvarande och icke-
ansvarstagande fadern. Varje avsteg från denna försumliga fadersfigur ger fäderna ett plus 
i kanten. Se Ericsson, Kjersti, ”Hva er ’gode noke’ foreldre? Barnevernets vurderingar i 
historisk perspektiv” i Söderlind, Ingrid red, Uppväxt familjeformer och barns bästa. Om 
familjeliv som offentlig angelägenhet och vardaglig praktik, (Stockholm 2002), s. 18. Att 
försumma ansvaret som försörjare blev något som staten grep in mot efter 1917. Då 
instiftades Lag om barn utom äktenskap som innebar att försumliga fäder till 
utomäktenskapliga barn inte längre kom att utgöra ett accepterat problem. Bergman, 
Helena, Att fostra till föräldraskap. Barnavårdsmän, genuspolitik och välfärdsstat 1900–
1950, (Stockholm 2003), framförallt kap 2.  
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fosterhemsplacerades. Vad har det betytt för barnen att mödrar och fäder 
trätt in i föräldraskapet på ojämlika villkor? Föräldraskapets innebörd för 
män och kvinnor har även skilt sig åt på andra sätt. Kvinnlighet har varit 
starkt förknippat med moderskap medan manlighet inte har förutsatt 
faderskap.49 Det har rimligtvis påverkat personers motiv att vilja bli 
fosterföräldrar.

I ett relativt nytt forskningsfält, som växer sig allt starkare, undersöker 
ekonomer och ekonom-historiker ”care”, det vill säga omsorg.50 Omsorg 
är en tjänst som utförs både i hemmen och på marknaden. Folbre, Nelson 
och England vänder sig mot Becker och andra neoklassiska ekonomer 
som hävdar att den omsorg som utförs i hemmen präglas av altruism 
medan den omsorg som utförs på marknaden motiveras av egenintresse 
och vinstmaximering. Enligt Folbre, Nelson och England är detta en falsk 
dikotomi. När kvinnor utför obetalt omsorgsarbete i sina familjers hem 
behöver det inte motiveras av altruism, det kan lika gärna handla om att 
kvinnorna utför arbete som betraktas som deras plikt. Och personer som 
utför omsorgsarbete mot betalning på en marknad behöver inte enbart 
vara motiverade av ekonomiskt egenintresse. Känslor och omtanke om 
andra kan även ha betydelse.51 Folbre menar att vi ofta fäster oss 
känslomässigt vid dem vi vårdar.52 Att uppdelningen i hem och marknad 
är problematisk blir än tydligare om vi studerar omsorgstjänster på 
marknaden som rent fysiskt inte är skilda från omsorgsgivarens hem. Att 
ta hand om fosterbarn utgör ett utmärkt exempel på en omsorgstjänst som 
äger rum i hemmet samtidigt som det kan vara en del av en marknad. 

49 Berebitsky, Julie, Like Our Very Own. Adoption and the Changing Culture of 
Motherhood 1851–1950, (Kansas 2000), s. 78–81; Frank, Stephen M, Life with Father. 
Parenthood and Masculinity in the Nineteenth-Century American North, (Baltimore 
1998), s. 36. 
50 I en kommande avhandling av ekonom-historikern Soheyla Yazdanpanah diskuteras hur 
kvinnors omsorgsansvar påverkat fördelningen av betalt och obetalt arbete bland 
lågavlönade kvinnor i Sverige. Yazdanpanah presenterar även ett forskningsläge över 
omsorgsforskningen. Se Yazdanpanah, Soheyla, ”Lågavlönade kvinnors omsorgsarbete”, 
opublicerat avhandlingskapitel ventilerat vid högre seminariet, Ekonomisk-historiska 
institutionen, Stockholms Universitet, 27 oktober 2005. 
51 Folbre & Nelson 2000, s. 123–140; England 2003, s. 52; Folbre 2001, s. 28–41. 
52 Folbre 2001, s. 38. 
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Vad är det som säljs och köps på en marknad med 
fosterbarn?
Om fosterbarnsverksamheten kan betraktas som en marknad är det 
väsentligt att definiera vad det är som säljs och köps. Mina resonemang 
har hittills vilat på två premisser. Diskussionen om omsorg ovan har 
antytt att det var omsorgstjänster som såldes och köptes. Men tidigare i 
texten har jag talat om utbud och efterfrågan på barn som om det vore 
barnen som såldes och köptes. I det här avsnittet ska jag presentera två 
forskare, som har studerat fosterbarnsmarknaden, och hur de har valt att 
precisera vad som köptes och såldes. Jag ger även ett eget förslag på hur 
en fosterbarnsmarknad kan betraktas. 

Nationalekonomen Anita Nyberg har i flera artiklar diskuterat hur 
produktionen av omsorg om barn har gått till i Sverige sedan sekelskiftet 
1900.53 Fosterbarnsverksamheten var en av flera möjliga verksamheter 
för att tillhandahålla barntillsyn. Behovet av barntillsyn har varit stort i 
Sverige, menar Nyberg, eftersom många kvinnor länge har arbetat utanför 
hushållet. Så länge som den offentliga barnomsorgen i form av 
barnkrubbor och daghem var dåligt utbyggd anlitade många mödrar 
fosterhem eller tvingades lämna sina barn till institutioner som i sin tur 
förmedlade barnen till fosterhem. Behov av barntillsyn var enligt Nyberg 
ett vanligt skäl till att barn blev fosterhemsplacerade.54

Nyberg utgår från att arbetet med att producera barntillsyn har kunnat 
utföras inom fyra olika sektorer; hushåll, marknad, offentlig samt ideell 
sektor. Nyberg har funnit att just fostermödrandet har varit svårt att 
placera i enbart en av dessa. Arbetet som fostermor kunde se ut på många 
olika sätt och det har utförts inom samtliga sektorer.55 Arbetet som 
fostermor kan dessutom betraktas som både betalt och obetalt. Å ena 
sidan var arbetet betalt i den meningen att fosterföräldrarna fick någon 
form av ekonomisk kompensation för att vårda fosterbarnen. Å andra 
sidan kanske denna summa inte täckte mer än de mest elementära 
omkostnaderna för barnen. Många fosterföräldrar fick inte någon 

53 Nyberg 1995; Nyberg, Anita, ”Barnomsorgen – från fostermor till förskollärare” i 
Berggren, Ann Marie red, Kvinnorna och välfärden. Forskningsnämndens rapport 96:8,
(Stockholm 1996); “From Fostermothers to Child Care Centers: a History of Working 
Mothers and Child Care in Sweden”, i Feminist Economics, vol 6:1 (2000). 
54 Nyberg 1995, s. 63f; Nyberg 1996, s. 98. 
55 Det kunde det vara en tjänst inom hushållssektorn i och med att fosterföräldrarna många 
gånger var släkt med barnen. Det kunde vara en offentligt köpt tjänst när barnavårds- och 
fattigvårdsnämnderna betalade ut ersättningen. Det kunde också vara en tjänst som 
tillhandahölls på en marknad genom att föräldrar själva anordnade en privat placering som 
de betalade för. Slutligen kunde fosterbarnsvården vara en ideell insats när fostermödrarna 
inte fick något eller endast mycket litet betalt. Se Nyberg 1995, s. 64–67. 
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ekonomisk ersättning överhuvudtaget. Nyberg menar att många 
fostermödrar arbetade ideellt. Kvinnor ur arbetarklassen bistod andra 
kvinnor ur arbetarklassen med barntillsyn. Hon framhåller att 
fostermödrarna kan vara Sveriges största förbisedda yrkesgrupp och 
dessutom en yrkesgrupp som gjorde stora ideella insatser.56 Nybergs 
slutsatser ligger i linje med Folbres, Nelsons och Englands analyser 
eftersom sammanblandningen av altruism och marknad betonas. 

Med Nybergs perspektiv utgjordes fosterbarnsverksamheten av 
omsorgstjänster som såldes eller utfördes ideellt av kvinnor. De som 
köpte eller begagnade sig av omsorgstjänsterna var antingen arbetande 
mödrar eller utackorderande institutioner. Perspektivet fokuserar på 
kvinnors arbete men bortser från värdet av barns arbete vid den här tiden. 
Som nämndes tidigare menade Becker att barnarbete sänkte kostnaderna 
för barnen. Enligt hans modell är det troligt att möjligheten att utnyttja 
barnens arbetskraft inverkade på hur många barn, eller i mitt fall 
fosterbarn, som en familj skaffade.  

Vad som motiverar människor att handla på ett eller annat sätt var i 
Beckers teori ursprungligen kopplat till ”the economic man”. Människors 
val styrs av ekonomisk rationalitet snarare än socialt konstruerade 
preferenser. Becker har behandlat preferenser, eller smak, som stabila 
företeelser som varken skiljer sig åt mellan individer eller förändras över 
tid. Detta har kritiserats och Becker har sedermera även inkluderat den 
sociala interaktionen mellan människor i sina modeller.57 Inom 
ekonomisk sociologi framhålls att klass, genus och ålder påverkar 
preferenserna liksom kontexten och hur andra i omgivningen väljer att 
handla.58 En forskare som har behandlat hur detta har påverkat hur vuxna 
har värdesatt och behandlat barn är sociologen Viviana Zelizer. Hon har 
inkluderat såväl barnarbete som kulturella uppfattningar av barn i 
analysen av fosterbarnsmarknaden. 

I en uppmärksammad bok, Pricing the Priceless Child, beskriver 
Zelizer hur amerikanerna förändrade sin syn på barns värde under 
perioden 1870–1930. Hur barn värderas i ett samhälle har påverkat varför 
människor valt att bli foster- eller adoptivföräldrar, menar Zelizer. I USA 
var barn ekonomiskt värdefulla under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal 
eftersom barnarbetskraft var både vanligt och erforderligt inom såväl 
industri som jordbruk och hushåll. Fosterföräldrar kunde dra nytta av 

56 Nyberg 1995, s. 65f, 71; Nyberg 1996, s. 100f. 
57 Becker, Gary & Murphy, Kevin, Social Economics. Market Behaviour in a Social 
Environment, (Cambridge 2000). 
58 Friedland, Roger Robertson, A.F., “Beyond the Marketplace” i Friedland, Roger 
Robertson, A.F red, Beyond the Marketplace. Rethinking Economy and Society, (New 
York 1990), s. 6, 27. 
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äldre barns arbete och för yngre barn som inte kunde användas i 
produktionen fick man högre kontant ersättning. Under 1920- och 30-
talen etablerades en ny syn på barn som emotionellt värdefulla, men 
ekonomiskt värdelösa. Bakgrunden till detta var dels förändrade 
ekonomiska strukturer där barn med tiden inte behövdes på samma sätt i 
produktionen, dels en förändrad kulturell uppfattning om hur barn skulle 
värderas. Enligt Zelizer kom barnens liv att sakraliseras, det vill säga barn 
blev intimt sammanknippade med känslor och sentimentala värden 
medan ekonomisk prisgivning på barn blev oacceptabelt. Personer som 
ville bli foster- och adoptivföräldrar vände sig till amerikanska 
utackorderingsinstitutioner för att stilla behovet av ett barn att vårda och 
älska, inte som tidigare för att tillfredsställa ekonomiska behov. Det ledde 
till att personer som ville ha barn så småningom kom att betala stora 
summor pengar för att få adoptera.59

Med Zelizers perspektiv var det barn som såldes och köptes på 
fosterbarnsmarknaden. Zelizer tar in barns värde som arbetskraft och som 
sociala symboler för familjen i analysen. Detta saknas hos Nyberg. Men 
Zelizer saknar i sin tur en diskussion om varför barnen inte kunde växa 
upp med sina biologiska föräldrar. Där är Nyberg mer utförlig eftersom 
hon menar att bristen på offentlig barntillsyn gjorde fosterhemsplacering 
till en nödvändig lösning för många. 

Varken Nybergs eller Zelizers modeller är fullt tillfredsställande om 
man som jag samtidigt vill förklara varför barn blev fosterbarn och varför 
personer ville bli fosterföräldrar. Förklaringen härtill är att de som 
placerade barnen (biologiska föräldrar, filantropiska barnhem eller 
offentliga institutioner som utackorderingsbyrån) och de som tog emot 
barnen (fosterföräldrarna) kan ha varit ute på fosterbarnsmarknaden i 
olika ärenden. Deras syften var inte nödvändigtvis kompatibla. 
Utackorderingsbyrån eller barnens biologiska föräldrar kan ha efterfrågat 
en omsorgstjänst, såsom Nyberg föreslår. Men fosterföräldrarna kan i sin 
tur ha efterfrågat barnarbetskraft eller ett barn att älska och se som sitt 
eget eller både och, för att tala med Zelizer. Fosterföräldrarna behöver 
inte ha sökt sig till marknaden för att bjuda ut barntillsynstjänster. Eller så 
var det just det de gjorde. Detta kan åtminstone delvis undersökas 
empiriskt genom att studera vilka motiv personer har angett för att bli 
fosterföräldrar eller vilka motiv som går att ana utifrån materialet. 
Fosterföräldrarnas motiv behandlas i denna avhandling. 

Vad som såldes och vad som köptes på fosterbarnsmarknaden är inte 
självklart utan en fråga om vems perspektiv man utgår ifrån. Från 
utackorderingsbyråns horisont handlade fosterbarnsmarknaden om att 

59 Zelizer 1994a, främst kap 6. 
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byrån köpte vård, kost och logi till barn av fosterföräldrar. 
Fosterföräldrarna fick betalt i kontanter, barnarbetskraft och 
naturapersedlar, såsom kläder och skolböcker till barnen.60 Dessutom fick 
de fosterföräldrar som värdesatte barnen som en emotionell och social 
resurs därtill känslomässig utdelning av att vara fosterföräldrar. Vilken 
ersättning som vägde tyngst berodde på barnens ålder, kön och av den 
kulturella uppfattningen om hur barn borde behandlas. Denna uppfattning 
kan ha skilt sig åt mellan byrån och olika fosterföräldrar. Om barnen fick 
den kost, logi och den tillsyn eller vård som byrån betalade för avgjordes 
av fosterföräldrarnas inställning till barnen. Därför är det viktigt att 
studera både byråns förväntningar på fosterföräldrarna och 
fosterföräldrarnas förväntningar på fosterbarnen. Hur detta är möjligt att 
studera diskuteras senare. 

Vilka termer är då att föredra när en eventuell fosterbarnsmarknad 
utforskas? Jag tänker mig att behovet och försäljningen av kost, logi och 
omvårdnad tog sig uttryck i ett utbud och en efterfrågan på barn. Mina 
argument för att tala om utbud och efterfrågan på barn är flera. Ett är att 
barnen ställs i centrum. Ett annat att maktrelationen mellan barn och 
vuxna synliggörs. Marknadsmetaforen, i min tappning, syftar till att visa 
att det har varit vuxna personers behov av barn och vuxensamhällets 
behov av lösningar för reproduktionen, snarare än barns egna 
uppfattningar om var och med vem de ville leva, som har styrt 
utvecklingen samt hur utbud och efterfrågan på barn har sett ut. Enkelt 
uttryckt har barn inte blivit fosterbarn för att de har valt bort sina 
biologiska föräldrar, utan för att deras biologiska föräldrar har valt att 
inte, eller inte kunnat välja att, ha kvar sina barn. Eller, det har varit 
fosterföräldrarna som har valt vilka barn de velat ha snarare än att barnen 
getts utrymme att välja fosterföräldrar. Vilka valmöjligheter som stod 
vuxenvärlden till buds grundades på de spelregler som en eventuell 
fosterbarnsmarknad vilade på.

Spelregler och praktik på fosterbarnsmarknaden – ett 
institutionellt perspektiv 
Jag nämnde tidigare att en marknad omgärdas av spelregler som klargör 
vad som kan säljas, köpas och hur detta får gå till i en viss kontext. I den 
ekonomiska skola som har kommit att kallas den institutionella, tillmäts 

60 Dessa saker kunde fosterfamiljens biologiska barn, om några sådana fanns, också få 
användning för. Hur mycket byrån betalade presenteras närmare i kapitel 5 och 10. 
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spelregler en avgörande roll för ekonomin.61 Spelreglerna kallas 
institutioner inom denna skolbildning.62 Jag väljer att hålla fast vid 
spelregler som begrepp då jag anser att det är tydligare. När jag talar om 
institutioner avses enbart fysiska organisationer såsom 
utackorderingsbyrån, barnhem, skola och så vidare.63

North skiljer på informella och formella spelregler. Informella 
spelregler kan utgöras av moral, konventioner, sedvanor och normer som 
finns i en kultur.64 Ett exempel är synen på barn och hur barn bör 
behandlas. Informella spelregler reglerar människors beteende gentemot 
varandra men är oftast inte uttryckta i text. Formella spelregler som lagar 
och instruktioner är däremot vanligtvis uttryckta i text.65 Formella 
spelregler uttrycker vilka normer lagstiftarna vill ska gälla i samhället.  

Det ska framhållas att spelregler inte är oproblematiska när de 
betraktas ur ett historiskt perspektiv. Egentligen är det inte relationen 
mellan informella och formella spelregler som är viktig att hålla fast vid 
utan relationen mellan spelregler och praktik, det vill säga vilka 
spelregler som efterlevdes i praktiken och vad praktiken i sin tur kan säga 
om spelreglerna.66 North påpekar att de informella spelreglerna är svåra 

61 North, som är en av de nya institutionella ekonomernas främsta namn – han fick 
nobelpriset i ekonomi 1993, framhåller spelreglernas betydelse för ett utbytes 
transaktionskostnader. Spelreglerna minskar transaktionskostnaderna eftersom de, om de 
fungerar optimalt, skapar samförstånd och tillit. Men bara för att det finns spelregler 
elimineras inte transaktionskostnaderna. Vi kan inte alltid lita på att motparten följer 
spelreglerna. Vi måste investera i information och övervakning för att försäkra oss om att 
de avtal vi ingår med andra hålls. Se North 1993, s. 58–63. 
62 North 1993, s. 16. 
63 North ser institutionerna synonymt som spelregler. Spelarna kallar han för 
organisationer. Dessa kan exempelvis utgöras av politiska enheter, familjejordbruk, skolor 
och så vidare. Se North 1993, s. 16–19. Att jag väljer att kalla Norths organisationer för 
institutioner beror på att institution är ett ord som redan är fyllt med konnotationer i det 
svenska språket. I synnerhet inom det område som jag forskar. Där talas det om 
”institutionliv” på barnhem, barnavårdsmannainstitutionen, om privata institutioner för 
barn och ungdomar och så vidare. Se Söderlind 1999; Bergman 2003, särskilt kap 3; 
Sallnäs, Marie, ”Mellan familjeliv och institutionsliv. Om små privata institutioner för 
barn och ungdomar”, i Söderlind, Ingrid red, Uppväxt familjeformer och barns bästa. Om 
familjeliv som offentlig angelägenhet och vardaglig praktik, (Stockholm 2002). 
64 North 1993, s. 64f. 
65 North 1993, s. 78. 
66 Detta är ett generellt forskningsproblem inom samhälls- och humanvetenskaperna. Men 
olika begrepp har använts för att klä problemet i ord. Somliga skulle säkert känna igen sig 
bättre om jag talade om diskurser och sociala praktiker, vilka är termer som kan lånas av 
språkvetaren Norman Fairclough. Andra kanske hellre skulle vilja att jag använde 
idéhistorikern Sven-Eric Liedmans begrepp latenta och manifesta ideologier. Ytterligare 
några skulle tycka att den mentalitetshistoriska ansatsen med artikulerade och 
oartikulerade tankar vore ett sätt att språkligt klä upp problemet. Se Fairclough, Norman, 
Discourse and Social Change, (Cambridge 1992); Liedman, Sven-Eric & Nilsson, 
Ingemar, Om ideologi och ideologianalys. Uppsatser och texter, (Göteborg 1989); Jarrick, 
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att precisera.67 Ett sätt att få fatt i dem är att studera hur människor har 
handlat i praktiken. North tar hjälp av olika antropologiska 
undersökningar för att kartlägga informella spelregler som har reglerat 
människors vardag och ekonomiska beteende.68 I ett klassiskt 
socialantropologiskt verk har socialantropologen, sedermera sociologen, 
Pierre Bourdieu uppmärksammat skillnaden mellan vad människor säger 
att de gör och hur de sedan beter sig i praktiken.69 Bourdieus 
undersökning utgår från ett med studien samtida Algeriet, men 
iakttagelsen är väl värd att ta med på resan genom historien. Problemet 
för den som vill studera det förflutna är emellertid att hon eller han inte 
kan göra någon deltagande observation på sin resa.70 Historikern får 
istället lita till de texter som finns bevarade i arkiven. Genom att studera 
texter som säger något om praktiken kan informella spelregler blottläggas 
som inte bevarats i prydligt nedplitade kontrakt eller i tryckta lagböcker 
och instruktioner.71

Spelreglerna behöver inte ha uppfattats på samma sätt av olika aktörer. 
Ekonom-historikern Geoffrey M Hodgson framhåller att ”institutioner” 
(här motsvarande spelregler) kan skilja sig åt mellan olika grupper inom 
en och samma kultur.72 Detta kan uttryckas som att uppfattningar om hur 
barn borde behandlas kan ha skilt sig åt mellan biologiska föräldrar, 
utackorderingsbyrån och fosterföräldrar. I denna avhandling görs försök 
att komma åt skilda uppfattningar genom att samtliga grupper som var 
involverade vid ett barns fosterhemsplacering studeras. 

                                                                                                                       
Arne, Mot det moderna förnuftet. Johan Hjerpe och andra småborgare i 
upplysningstidens Stockholm, (Stockholm 1992), s. 58–82. 
67 North 1993, s. 64. 
68 North 1993, s. 66–69. 
69 Bourdieu uppmärksammade att officiellt framhölls äktenskap mellan kusiner som det 
optimala och mest önskvärda formen av äktenskap i den algeriska kultur som han 
studerade. I praktiken gifte sig de flesta med andra än sina biologiska kusiner. Se 
Bourdieu, Pierre, Outline of a Theory of Practice, (Cambridge 1977, 1997), s. 53. 
70 Gustavsson, Martin, ”Historikernas och etnografernas fält” i Gemzöe, Lena red, Nutida
etnografi. Reflektioner från mediekonsumtionens fält, (Nora 2004), s. 99. 
71 Ekonom-historikern Susanna Hedenborg har argumenterat på ett liknande sätt för att 
komma åt synen på barn i 1700-talets Stockholm. Grupper av människor som behandlade 
barn på ett liknande sätt måste ha haft likartade uppfattningar om barn, menar Hedenborg. 
Se Hedenborg, Susanna, Det gåtfulla folket. Barns villkor och uppfattningar av barnen i 
1700-talets Stockholm, (Stockholm 1997), s. 25. 
72 Hodgson 2001, s. 297. 
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Relationer mellan generationer – perspektiv på ålder 
När kritiken mot Becker presenterades lyftes genus fram som en viktig 
aspekt som påverkar maktfördelningen inom en familj. Ålder är också 
avgörande för hur relationer mellan människor ser ut. I en familj är 
barnen vanligen underordnade sina föräldrar och samhället styrs inte av 
barn utan av vuxna personer. Vad det betyder för analysen av historien är 
ännu ett ämne i sin linda, vilket jag ska återkomma till. Inom 
barndomssociologin har man utvecklat teoretiska redskap för att behandla 
barn/barndom som en social kategori likt genus eller klass. Inspiration har 
hämtats från den feministiska analysen av relationerna mellan könen.73

Samtidigt har feminister kritiserats för att ha ignorerat betydelsen av 
ålder.74

Barndomssociologerna framhåller bland annat att barndomen är en 
social konstruktion, på samma sätt som genus. Det är inte den biologiska 
åldern som avgör hur någon behandlas utan den sociala och kulturella 
förståelsen av denna ålder.75 Vidare har barnens egen medskapande roll i 
konstruktionen av barndomen lyfts fram. Barn deltar i samhället både 
som konsumenter och producenter. Men vanligtvis osynliggörs de som 
aktörer, eftersom barn av vuxna inte anses vara tillräckligt kompetenta att 
ta beslut och agera själva.76 Barndomssociologerna har uppmärksammat 
att vuxna utgör normen i samhället. Ett vardagsexempel på detta är att 

73 Se Alanen, Leena, Modern Childhood? Exploring the ’Child Question’ in Sociology,
(Jyväskylä 1992). 
74 Thorne, Barrie, ”Re-Visioning Women and Social Change: Where are the Children?” i 
Gender and Society, vol 1:1 (1987), s. 99. 
75 Ursprungligen var det en historiker, Philippe Ariés, som 1960 lanserade tanken att 
barndomen är en social konstruktion. Utifrån konstverk, kläder, brev och dagboksmaterial 
konstaterade Ariés att barn inte uppfattades som en särskild kategori skild från vuxna 
under medeltiden. Först på 1500- och 1600-talen uppkom tankar om att barn skulle 
behandlas annorlunda än vuxna och därmed idén om barndomen, menar Ariés. De 
empiriska argumenten har ifrågasatts av flera historiker. Icke desto mindre har Ariés 
slutsatser att barndomen inte kan ses som ett naturgivet stadium i livet inspirerat flera 
forskare. Ariés, Philippe, Barndomens historia, (Paris 1960, Stockholm 1982). Hur Ariés 
resonemang har påverkat barndomssociologins utgångspunkt att barndomen är en social 
konstruktion behandlas bland annat av Alanen 1992, s. 7, 59–64; James, Allison & Prout, 
Alan “A New Paradigm for the Sociology of Childhood. Provenance, Promise and 
Problems” i James, Allison & Prout, Alan red, Constructing and Reconstructing 
Childhood. Contemporary issues in the Sociological Study of Childhood, (London 1997a), 
s. 16–17. 
76 Qvortrup, Jens, “Childhood Matters: An Introduction” i Qvortrup, Jens & Bardy, 
Marjatta & Sgritta, Giovanni & Wintersberger, Helmut red, Childhood Matters. Social 
Theory, Practice and Politics, (Aldershot 1994a), s. 3f; Alanen 1992, s. 71; James & 
Prout 1997a, s. 8; Näsman, Elisabet & von Gerber, Christina, Från spargris till kontokort,
(Norrköping 2003); Johansson, Barbro, Barn i konsumtionssamhället, (Stockholm 2005), 
s. 80f.
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barn ofta tillfrågas om vad de vill bli när de blir stora. Vad barnet är just 
här och nu är inte intressant, utan det är först som vuxen han eller hon 
”är” någon.77 Synsättet förutsätter att vuxenhet är målet med att vara barn 
och vuxenhet är den måttstock barn relateras till.

För att belysa relationerna mellan barn och vuxna använder 
sociologerna Leena Alanen och Jens Qvortrup på varsitt håll termen 
generation. Generationsbegreppet är åldersrelationernas motsvarighet till 
könsrelationernas genus. Generation görs genom människors sätt att 
förhålla sig till varandra. Att tillhöra en generation är att inneha en viss 
social position i samhället, menar Alanen och Qvortrup. Dessa sociala 
positioner är inte desamma för barn och vuxna. Relationerna eller 
skillnaderna i social position mellan generationerna är uttryck för en 
maktstruktur. I denna maktstruktur underordnas eller marginaliseras barn, 
menar Alanen och Qvortrup.78

Historisk forskning saknar nästan helt en teoretisk ansats för hur man 
ska komma åt dessa maktstrukturer och hur de har sett ut och förändrats 
historiskt.79 Ekonom-historikern Susanna Hedenborg använder emellertid 
ett generationsperspektiv för att förklara hur barns arbete med hästar har 
kunnat omtalas som hobby trots att barnen har utfört ett arbete som både 
är självständigt, tungt och ibland har ersatt betald vuxen arbetskraft.80

Generationsperspektivet är användbart såtillvida att det synliggör barns 
situation i förhållande till vuxnas. Men det har kritiserats för att vara 
otydligt som begrepp.81 Generationen barn kan antingen bestå av alla barn 

77 Att vuxenheten är norm har beskrivits på flera andra sätt. Bland annat har det 
uppmärksammats att barn betraktas som ”human becomings”, ungefär blivande 
människor, istället för ”human beeings”, det vill säga människor. En annan metafor som 
används är barn som ”not-yets”, det vill säga ännu inte fullvärdiga människor och 
medborgare. Se James, Allison & Prout, Alan “Re-presenting Childhood: Time and 
Transition in the Study of Childhood” i James, Allison & Prout, Alan red, Constructing 
and Reconstructing Childhood. Contemporary issues in the Sociological Study of 
Childhood, (London 1997b), s. 235; Qvortrup 1994a, s. 2, 4; Näsman, Elisabet, “Vuxnas 
intresse av att se med barns ögon” i Dahlgren, Lars & Hultqvist, Kenneth red, Seendet och 
seendets villkor. En bok om barns och ungas välfärd, (Stockholm 1995), s. 285–287; SOU 
1998:97 Gör barn till medborgare! Om barn och demokrati under 1900-talet, s. 10.  
78 Alanen 1992, s. 64–66; Qvortrup 1994a; 5, 21f. 
79 Det är en uppfattning som delas av den engelske barndomshistorikern Harry Hendrick. 
Se Hendrick, Harry, Children, childhood and English society 1880–1990, (Cambridge 
1997), s. 3, 39. 
80 Hedenborg, Susanna, ”Barnarbete, barns arbete eller hobby? Stallarbetet ur ett 
generationsperspektiv”, i Historisk Tidskrift, nr 1 (2006). 
81 Anna-Lisa Närvänen och Elisabet Näsman kritiserar Alanens och Qvortrups 
definitioner av generationsbegreppet. De menar att begreppet kan anta så många 
betydelser att det riskerar att urvattnas. Istället föreslår de att barndomen ska betraktas 
som en livsfas. Se Närvänen, Anna-Lisa & Näsman, Elisabet, ”Childhood as generation or 
life phase? i Young, vol 12:1 (2004). 
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från spädbarn till tonåringar, eller av vuxna personer om man undersöker 
relationen mellan dem och deras föräldrar. 

Jag menar att det ibland kan vara nödvändigt att frångå 
generationsperspektivet och istället fokusera maktrelationer som beror av 
ålder inom generationerna. Relationerna mellan barn kan påverkas av en 
åldershierarki. Ett exempel är hur egendom har överförts till det äldsta 
barnet (vanligtvis den förstfödde sonen) i en syskonskara. Att stå på tur 
för att ärva gården eller företaget kunde innebära en annan behandling 
under barndomen än vad yngre syskon fick erfara. Givetvis spelade även 
könet roll.82 Dessutom har barns ålder påverkat relationen till vuxna. 
Föreställningar om hur mycket beskydd ett barn behöver, eller hur 
mycket ansvar ett barn är kompetent att ta relateras bland annat till 
barnets ålder. Dessa föreställningar kan vara kontinuerliga eller historiskt 
föränderliga.83

Barnperspektiv på historia 
I denna avhandling försöker jag kombinera de ekonomiska teorierna med 
ett generationsperspektiv för att studera barns villkor i historien. 
Utgångspunkten kallar jag ett barnperspektiv på historia. Det ska förstås 
som ett metodologiskt och teoretiskt förhållningssätt till 
historieskrivningen på samma sätt som kvinnohistoria eller 
arbetarhistoria. Barnperspektiv är ett begrepp som används i olika 
sammanhang och det har flera betydelser.84 Här är barnperspektivet mitt 

82 Ekonom-historikern Martin Dribe har funnit att förstfödda stannade längre i 
föräldrahemmet än yngre syskon på den sydsvenska landsbygden under 1800-talet. Detta 
gällde framförallt förstfödda söner. Dribe menar att en av flera förklaringar till mönstret är 
att de förstfödda sönerna skulle ta över föräldragården. Dribe, Martin, Leaving Home in a 
Peasant Society. Economic Fluctuations, Household Dynamics and Youth Migration in 
Southern Sweden, 1829–1866, (Lund 2000), s. 126, 136. Även skolresultat har påverkats 
av successionsordningen visar sociologisk forskning. De sista barnen i en syskonskara har 
haft sämre studiemöjligheter och studieresultat än sina äldre syskon. Se Modin, Bitte, 
”Birth Order and Educational Career: A Study of School Performance and Achieved 
Education of Children Born in Early-Twentieth-Century Sweden”, i Journal of Family 
History, vol 27:1 (2002), s. 36.  
83 Hedenborg har visat att uppfattningar om barn har präglats av både kontinuitet och 
förändring över tid. Se Hedenborg 1997, s. 244–254. Ingrid Söderlind och Kristina 
Engwall har uppmärksammat att föreställningar om barns kompetensområden har 
förändrats över tid. Somliga kompetenser har tillkommit och andra har fallit bort under 
historiens gång. Se Söderlind, Ingrid & Engwall, Kristina, Var kommer barnen in? Barn i 
politik, vetenskap och dagspress, (Stockholm 2005), s. 12. 
84 I antologin Barnets bästa undersöker flera forskare hur begrepp som barnperspektiv och 
”barns bästa” har fått förändrade innebörder under välfärdsstatens omvandling. 
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försök att mejsla ut ett förhållningssätt till historien och analysen av det 
empiriska materialet i vilket barn inte osynliggörs och där ålderns 
betydelse för mellanmänskliga relationer uppmärksammas. Vad ett 
barnperspektiv på historia innebär och varför det behövs kan förklaras 
utifrån flera förhållanden. 

Först och främst handlar barnperspektivet om att uppmärksamma och 
studera barn. Barndom har alltid varit en permanent företeelse i 
samhället. Forskning om barn är relevant eftersom alla människor har 
varit barn. Enskilda barn växer upp men barndomen består så länge som 
det föds fler barn. Barndom existerar på samhällsnivå liksom genus och 
klass.85 Men på individnivå skiljer sig barn från andra sociala 
kategoriseringar. Mobiliteten inom generationsordningen är 100 procent 
för de barn som överlever till vuxen ålder. Det är inte lika vanligt att 
exempelvis kvinnor eller arbetare byter genus- eller klassposition.86

Barnperspektivet avser för det andra att fokusera på maktförhållandet 
mellan barn och vuxna.87 Barns underordning vuxna skiljer sig i vissa 
delar från de ekonomiskt underordnade positioner som kvinnor och 
arbetare har haft. Gordon har påpekat att barn, till skillnad från kvinnor, 
saknar en faktisk potential för socialt och ekonomiskt oberoende.88

Möjligheterna för barnen att själva frigöra sig från situationer där de har 
exploaterats av vuxna har varit kraftigt begränsade. Dessutom har barns 
beroende och underordning knappast betraktats som ett problem. 
Barndomssociologen Elisabet Näsman menar att barns underordning är 
den minst ifrågasatta maktordningen i samhället.89 Det är i sig ett 
argument för att undersöka maktordningen mellan barn och vuxna 
närmare. 

                                                                                                                       
Föreställningar om ”barns bästa” har funnits med i samhällsbygget sedan sekelskiftet 
1900. Det handlade då ofta om barns rätt till beskydd. I och med att Sverige 
undertecknade FN:s barnkonvention år 1989 har begreppet barnperspektiv blivit vanligt i 
debatt och i styrdokument (bland annat i Socialtjänstlagen och Lagen om vård av unga).
Barnperspektivet har betonat barns kompetens och barns rätt till att bli lyssnade på. 
Antologiförfattarna menar att de förändrade betoningarna på vad som är bra för barn är ett 
uttryck för barndomens förändrade innebörder. Se Sandin, Bengt & Halldén, Gunilla red, 
Barnets bästa – en antologi om barndomens innebörder och välfärdens organisering,
(Stockholm/Stehag 2003). 
85 Qvortrup, Jens, Barn halva priset. Nordisk barndom i samhällsperspektiv, (Esbjerg 
1994b), s. 15. 
86 Näsman 1995, s. 299; Thorne 1987, s. 102. 
87 Hendrick 1997, s. 7; SOU:1998:97, s. 16. 
88 Gordon, Linda, “Family Violence, Feminism, and Social Control” i Thorne, Barrie & 
Yalom, Marilyn red, Rethinking the Family. Some Feminist Questions, (Boston 1992), s. 
268. Även Leena Alanen har uppmärksammat kvinnors överordnade position i 
förhållande till barn. Se Alanen 1992, s. 66. 
89 Näsman 1995, s. 280. 
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Varför har vuxna makt över barn? I Beckers ekonomiska teori om 
familjen berördes aldrig denna fråga eftersom maktordningen betraktades 
som naturlig. Frågan har dessutom länge lämnats obesvarad av 
feminister. Barndomssociologerna Barrie Thorne och Jens Qvortrup 
menar att en av anledningarna är att barn har ett visst (om än kontextuellt 
definierat) behov av beskydd och omvårdnad. Å ena sidan är detta 
nödvändigt för barnens välbefinnande och till och med deras överlevnad, 
å andra sidan är de som behöver beskyddas (barnen) utlämnade till 
beskyddarnas (vuxna) välvilja. De vuxna har företrädet att avgöra 
barnens behov, vilket också ger dem makt över barnen.90 Uttrycken för 
denna maktordning har förändrats över tid.  

Dessutom är det rimligt att anta att uttrycken för vuxnas makt över 
barn förändras med barnens ålder. Uppfattningar om barns behov av 
beskydd och tilltron till deras kompetens beror av barnens ålder. Dessa 
uppfattningar påverkar rimligtvis barnens utsikter och utrymme att själva 
agera och förhandla om sin situation.91 Uppfattningar om ålder påverkar 
även vilka krav vuxna ställer på barn. Jag menar att uppfattningar om 
ålder kan inverka på maktförhållandena mellan barn och vuxna. I 
avhandlingen undersöks detta genom att jag studerar hur vuxensamhället 
har agerat för att beskydda fosterbarn i olika åldrar samt i vilken mån 
olika gamla fosterbarn har kunnat påverka sin situation. 

Maktförhållanden mellan barn och vuxna kan vara svåra att komma åt 
i ett historiskt material. Däremot innehåller källorna mycket information 
om relationer mellan olika grupper av vuxna. Material om vuxna berättar 
också om barns uppväxtvillkor. Detta beror på att barn, så länge de är 
beroende av vuxna, påverkas av hur samhället strukturerats för vuxna 
människor som står barnen nära.92

En tredje aspekt av ett barnperspektiv på historien blir i denna 
avhandling att belysa vilka möjligheter de vuxna i barnens omgivning har 
att ta hand om dem. De formella och informella spelreglerna i ett 
samhälle sätter ramarna för vem som kan och bör ta hand om barnen. I 
historieforskningen ges flera exempel på detta. Historikern Ann-Sofie 
Ohlander menar att barnen länge var osynliggjorda i den svenska statens 
planering av samhället. Då mödrar enligt lag år 1900 förbjöds att arbeta 
fyra veckor efter förlossningen utan ersättning, togs ingen hänsyn till 

90 Qvortrup 1994a, s. 21; Qvortrup 1994b, s. 24f; Thorne 1987, s. 103. 
91 Barn kan givetvis alltid vara aktiva antingen genom att komma med förslag eller genom 
protester och motstånd. Men min poäng är att utsikterna för barnet att lyckas uppnå det 
han eller hon vill beror av vuxenvärldens tilltro till barnets kompetens. 
92 Söderlind, Ingrid, ”Barnen i SOU. Offentlig politik i ett femtioårsperspektiv” i 
Malmberg, Bo & Sommestad, Lena red, Befolkning och välfärd. Perspektiv på framtidens 
välfärdspolitik, (Stockholm 2002a), s. 79. 
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ensamstående mödrars behov av arbetsförtjänst för att klara försörjningen 
av sitt barn.93 Länge var även de utomäktenskapliga barnen enbart 
mödrarnas ansvar. Först med 1917 års Lag om barn utom äktenskap blev 
underhållet för utomäktenskapliga barn också fädernas och statens 
angelägenhet.94 Nybergs tes, att ett begränsat utbud av offentlig 
barnomsorg har inneburit att många barn placerades i fosterhem är 
ytterligare ett exempel på hur samhälleliga lösningar för vuxna, eller 
frånvaron av desamma, har påverkat barnens uppväxtvillkor.95

Ensamstående mödrar hade svårt att kombinera arbete och vård av små 
barn, varför de lämnade bort barnen. Genom att staten inte tillhandahöll 
de strukturella förutsättningarna för mödrar att kombinera försörjning och 
omsorg om barnen, förnekades barnens behov. 

Spelreglerna kan sägas ange ramarna för hur resurser har fördelats 
mellan människor. Hedenborg betonar vad hon kallar de reproduktiva 
resursernas betydelse för vuxnas möjligheter att ta hand om barn. 
Hedenborg urskiljer tre typer av reproduktiva resurser: ideologiska, 
ekonomiska och sociala. Tillgången till dem varierar mellan kön, klass, 
etnicitet och ålder. De ideologiska resurserna motsvarar samtida 
uppfattningar om hur barn bör tas omhand och vem som bör ansvara för 
detta. De ekonomiska resurserna utgörs bland annat av vilka 
försörjningsmöjligheter som har stått till buds för olika hushåll och 
individer. Hur försörjningen har ordnats har påverkat barnens vård. De 
sociala resurserna speglar omfattningen av det sociala nätverket. Det 
sociala nätverket har kunnat utgöras av släktingar, grannar och vänner 
som varit behjälpliga i vården om barnen.96 Jag undersöker vilka resurser 
som fattades biologiska föräldrar till barn som blev fosterhemsplacerade. 

I denna studie syftar barnperspektivet för det fjärde att belysa barns 
betydelse för ekonomin. Det kan handla om hur mycket barn bidrar med 
genom arbete eller vad synen på barns behov av tillsyn får för inverkan 
på vuxnas arbete, familjeekonomin och samhällsekonomin.97 När barns 

93 Ohlander, Ann-Sofi, Det bortträngda barnet. Uppsatser om psykoanalys och historia,
(Uppsala 1993), s. 33–35. 
94 Lag om barn utom äktenskap innebar att en barnavårdsman utsågs för varje 
utomäktenskapet fött barn. En av barnavårdsmännens arbetsuppgifter var att kräva fäder 
på underhåll. Genom detta markerade samhället att utomäktenskapliga barn inte endast 
var moderns angelägenhet, utan även faderns och statens. Bergman 2003. 
95 Nyberg 1995, s. 64; Nyberg 1996, s. 97f ; Nyberg 2000, s. 9. 
96 Hedenborg, Susanna, Reproduktionens resurser. Spädbarnsvård i Stockholm 1750–
1850, (Lund 2004), s. 12–17. 
97 Under den tidsperiod som studeras i avhandlingen var det relativt vanligt att barn arbete 
både i och utanför hushållet. Ibland fick barnen lön och ibland utförde de obetalt arbete. 
Idag anser nog de flesta att barnarbete inte förekommer i Sverige. Men det beror på hur 
man definierar arbete. Jens Qvortrup har argumenterat för att barns skolgång ska betraktas 
som arbete eftersom barnen åstadkommer ett humankapital med sina studier. Se Qvortrup 
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betydelse för ekonomin har diskuterats i ekonomisk teori har det 
framförallt handlat om vuxnas kostnader för reproduktionen. Det har 
påpekats att vuxna kvinnor har fått betala för reproduktionen genom 
oavlönat omsorgsarbete som dessutom inte har erkänts som arbete.98 Men 
Becker uppmärksammade även att kostnaden för barn var lägre om 
barnen själva bidrog med eget arbete. 

En liknande tanke har framförts och vidareutvecklats av ekonomen 
Deborah Levison. Hon menar att barn är aktörer i ekonomiska 
sammanhang men att ekonomer har förbisett detta. Barn bidrar till såväl 
produktion som reproduktion. Levison framhåller att barns reproduktiva 
arbete har varit tämligen osynligt i historien och i den ekonomiska 
analysen. Barn, i synnerhet flickor, har bidragit till reproduktionen genom 
att passa yngre barn, eller genom att ta hand om sjuka, handikappade eller 
missbrukande föräldrar eller vuxna.99 Barn kan även bidra till 
reproduktionen om de lämnas ensamma att se efter sig själva. Barn som 
sköter sig själva sparar tid (och pengar) åt sina föräldrar.100 Kring 
sekelskiftet 1900 var det vanligt att barn lämnades utan vuxen tillsyn när 
deras föräldrar var iväg på arbete.101 Barns produktiva arbete har inte varit 
lika dolt. Barns arbete i industrier, hantverk, jordbruk har 
uppmärksammats av en rad forskare.102 Ett barnperspektiv belyser 

                                                                                                                       
1994b, s. 69–77. Susanna Hedenborg har visat att barn än idag utför mycket arbete på 
ridskolor och i stallar. Barnens insatser beskrivs dock vanligen som hobby istället för ett 
obetalt arbete. Se Hedenborg 2006. Barnens inverkan på familjeekonomin ur ett historiskt 
perspektiv och hur resurser har fördelats olika mellan pojkar och flickor diskuteras av 
ekonom-historikern Per Simonsson. Se Simonsson, Per, ”Goods for Children and 
Children as Goods: The Material Side of Raising Boys and Girls in Twentieth Century 
Sweden” i Journal of Family History, vol 29:1 (2004). 
98 Folbre 1994, s. 95f. 
99 Levison, Deborah, ”Children as Economic Agents”, i Feminist Economics, vol 6:1 
(2000), s. 126, 130. Flickors betydelse för barntillsyn har uppmärksammats i flera 
historiska studier, se Henschen, Helena red, Barn i stan. Från sekelskifte till sjuttiotal,
(Stockholm 1981), s. 20, 26; Liliequist, Marianne, Nybyggarbarn. Barnuppfostran bland 
nybyggare i Frostviken, Vilhelmina och Tärna socknar 1850–1920, (Stockholm 1994), s. 
108f; Davin, Anna, Growing up Poor. Home, School and Street in London 1870–1914,
(London 1996), s. 89f. 
100 Detta är en tanke som har framförts av David Oldman. Han hävdar att barn i dagens 
västsamhälle tillbringar alltmer tid för sig själva, antingen ensamma i familjens bostad 
eller på sina rum. Genom att ordna somliga måltider på egen hand, städa sina rum och 
handla sina egna kläder med mera utför barnen hushållsarbete som är kopplat till 
reproduktionen. Se Oldman, David, ”Adult-Child Relations as Class Relations” i 
Qvortrup, Jens & Bardy, Marjatta & Sgritta, Giovanni & Wintersberger, Helmut red, 
Childhood Matters. Social Theory, Practice and Politics, (Aldershot 1994), s 52f. 
101 Henschen 1981, s. 20; Gordon 2002, s. 98. 
102 Se exempelvis Olsson, Lars, Då barn var lönsamma, (Stockholm 1980); Bolin Hort, 
Per, Work, Family and the State. Childhood Labour and the Organization of Production 
in the British Cotton Industry, 1780–1920, (Lund 1989); de Coninck-Smith, Ning & 
Sandin, Bengt & Schrumpf, Ellen red, Industrious Children; Rahikainen, Marjatta, 
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barnens betydelse för såväl reproduktionen som produktionen. Idag 
betonas dessutom barnens roll som konsumenter allt mer.103

Ett barnperspektiv på historia innebär slutligen att historien skildras ur 
barns perspektiv. Det handlar om att lyssna efter barns röster i källorna. 
Barns beskrivningar och upplevelser av den undersökte företeelsen, här är 
det fosterhemsplaceringen, är minst lika viktiga som vuxenvärldens. I den 
här avhandlingen sätter källmaterialet gränser för hur mycket barns röster 
kommer fram. Men ambitionen är att i möjligaste mån kunna skildra 
fosterhemsplaceringar ur barns perspektiv. Det finns metodologiska 
aspekter av detta som jag kommer att diskutera i nästa kapitel under 
avsnittet Barnperspektiv som metod.

 Frågeställningar
Genom att undersöka vilka faktorer som har påverkat barns utackordering 
kan vi få kunskap om det fanns en fosterbarnsmarknad och hur den i så 
fall reglerades kring sekelskiftet 1900. Fosterbarnsverksamheten 
fungerade på flera olika sätt och involverade flera parter. I den här 
studien möter läsaren nationella lagstiftare, den lokala 
utackorderingsbyrån i Stockholm, barnens biologiska föräldrar, 
fosterföräldrar samt barnen själva. Olika omständigheter ledde till att de 
olika parterna blev delaktiga i en fosterhemsplacering. Dessa 
omständigheter har troligen förändrats över tid. Utifrån den nationella 
lagstiftningen, den lokala utackorderingsinstitutionen, de biologiska 
föräldrarna, fosterföräldrarna och barnen försöker avhandlingen svara på 
sex frågor om vilka faktorer som inverkade på fosterbarnsverksamheten 
och hur denna har förändrats över tid. 

I Min första frågeställning utgår från de diskussioner som 
fördes kring existensen av en fosterbarnsindustri: Hur 
uppkom fosterbarnsfrågan och vad fick den för effekter på 
nationell och lokal nivå?  

                                                                                                                       
Centuries of Child Labour. European Experiences from the Seventeenth to the Twentieth 
Century, (Aldershot, Burlington 2004); Sandin, Bengt, Hemmet, gatan, fabriken eller 
skolan. Folkundervisning och barnuppfostran i svenska städer 1600–1850, (Lund 1986); 
Sjöberg, Mats red, Jordbrukets barn. Barns och ungdomars fostran i agrara miljöer,
(Stockholm 2004); Hedenborg 1997, s. 78–86; Mitterauer, Michael, Ungdomstidens
sociala historia, (Göteborg 1991), s. 144–163. 
103 Johansson 2005; Näsman & von Gerber 1995. 
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II Avhandlingens andra frågeställning handlar om varför 
barn blev fosterbarn: Vilka omständigheter skapade utbud 
på fosterbarn? 

III I tidigare forskning har framhållits att förekomsten av 
utackorderingsinstitutioner skapade marknader för 
fosterbarn. För att fosterbarnsverksamheten ska kunna 
betraktas som en marknad måste utbytena av barn ha varit 
opersonliga, skett via ett prissystem och det måste ha 
funnits förmodade värden att tjäna på utbytet. Den tredje 
frågeställningen lyder: Fanns det en fosterbarnsverksamhet 
utanför de formella institutionerna, vad berodde det på i så 
fall och var denna att betrakta som en marknad?  

IV En formell institution står i denna undersöknings fokus. I 
en fjärde frågeställning undersöks den formella 
institutionens betydelse för etablerandet av en 
fosterbarnsmarknad: Skapade utackorderingsbyrån en 
fosterbarnsmarknad och vad reglerade dess omfattning i så 
fall?

V En förutsättning för att barn skulle kunna placeras i 
fosterhem var att det fanns personer som efterfrågade 
fosterbarn. I kritiken av ”fosterbarnindustrin” påtalades att 
ekonomisk förtjänst motiverade personer att bli 
fosterföräldrar. En femte frågeställning behandlar detta 
påstående. Därför undersöks varför personer ville bli 
fosterföräldrar: Vilka omständigheter orsakade en 
efterfrågan på fosterbarn? 

VI De fem frågeställningarna ovan fokuserar på vilka 
omständigheter i vuxensamhället som har lett till att barn 
har placerats i fosterhem. I den sjätte frågan vänds blicken 
mot barnen och vilka konsekvenser 
fosterhemsplaceringarna fick för dem: Hur kunde det vara 
att växa upp i fosterhem? 

Avhandlingens fortsatta disposition 
Denna avhandling består av fem delar där en eller två frågeställningar 
behandlas i varje del. Huvudfrågeställningarna bryts ner till empiriska 
frågor och hypoteser som behandlas i varje kapitel. Del I handlar om 
fosterbarnsindustrin och fosterbarnsfrågan. Hittills har läsaren mött några 
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samtida tankar om fosterbarnsindustrin vilka ligger till grund för 
avhandlingens syfte, frågeställningar och teoretiska utgångspunkter. I 
kapitel 2 ska jag glänta på dörren till sekelskiftets Stockholm genom att 
presentera källmaterialet och hur jag ska ta mig an detta metodiskt. I det 
tredje kapitlet ska vi lyssna till de samtida diskussionerna om en 
fosterbarnsindustri och följa utvecklingen av en nationell lagstiftning och 
tillblivelsen av utackorderingsbyrån. 

Därpå följer del II som syftar till att förklara hur ett utbud på 
fosterbarn skapades. I kapitel 4 undersöks vilka barn och familjer som 
kom i kontakt med utackorderingsbyrån. I kapitel 5 diskuteras 
förekomsten av utackorderingsverksamhet utanför de formella 
institutionerna. Kapitel 6 handlar om varför fattigvården ansåg att barnen 
skulle remitteras till utackorderingsbyrån för att bli fosterhemsplacerade. 

När orsakerna till varför barn behövde fosterhemsplacerats har 
kartlagts kommer efterfrågan på barn och hur byrån reglerade en 
eventuell marknad att behandlas i del III. Relationen mellan utbud och 
efterfrågan på fosterbarn, presenteras i kapitel 7. Där behandlas även hur 
ekonomiska konjunkturer och hur uppfattningar om barn av olika kön och 
ålder påverkade efterfrågan på fosterbarn. De spelregler som styrde vem 
som tilläts bli fosterförälder och vem som nekades ett fosterbarn handlar 
kapitel 8 om. 

I del IV försöker jag förklara varför personer ville bli fosterföräldrar 
till andras barn. I kapitel 9 presenteras hur tidigare forskning har närmat 
sig denna fråga och vilka fosterföräldrarna var i det material jag 
undersöker. I kapitel 10 prövas möjliga ekonomiska motiv till att bli 
fosterförälder, och i kapitel 11 undersöks betydelsen av känslomässiga 
och sociala motiv. 

Del V är avhandlingens sista del. Det sista empiriska kapitlet, kapitel 
12, handlar om hur det var att vara fosterbarn. Resultaten från samtliga 
delundersökningar sammanfattas och diskuteras i kapitel 13. 
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2. Staden, barnen och fattigvården 

Inledning
Vid inledningen till det tjugonde seklet stod Sverige på tröskeln till 
välfärden. Det var en omvälvande tid som präglades av ekonomisk 
expansion, arbetarrörelsens formering, kamp för rösträtt, och diskussioner 
om den sociala frågan. Den sociala frågan, som även har kallats 
arbetarfrågan, hade sin upprinnelse i de nya sociala relationer som följde 
med övergången från ett patriarkalt till ett kapitalistiskt samhälle. 
Skyddsnätet kring de egendomslösa försvagades när flyttlassen gick från 
landsbygden, där husbönderna hade ansvarat för sina anställda, till 
städerna. Kapitalistiska arbetsgivare erbjöd inte arbetarna något skydd 
mot arbetslöshet, havandeskap, sjukdom eller ålderdom. Urbanisering 
gjorde fattigdomen synlig i samhället på ett annat sätt än tidigare. Därför 
blev det en fråga som pockade på sin lösning. Mycket av det sociala 
arbetet bars upp av frivilliga välgörenhetsorganisationer. Men en statlig 
socialpolitik växte fram under det sena 1800-talet. Ofta litade den till 
vetenskapliga landvinningar inom nationalekonomi, statistik och medicin. 
Stat och kommun kom att ta allt större ansvar för medborgarna och en rad 
sociala reformer genomfördes under 1900-talets första decennier.104

Barn och livsvillkor i Stockholm 1890–1925 
Den sociala frågan gjorde sig särskilt påmind i en stad som Stockholm 
årtiondena kring sekelskiftet 1900. En strid ström av människor flyttade 
in till Stockholm från den omgivande landsbygden och från ostkustlänen i 
söder. På grund av denna inflyttning ökade antalet invånare i Stockholm 

104 Åmark, Klas, Hundra år av välfärdspolitik. Välfärdsstatens framväxt i Norge och 
Sverige, (Umeå 2005), 44–51. 
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kraftigt trots att födelsetalen sjönk.105 En annan orsak till 
befolkningstillväxten var att dödstalen avtog.106

En skillnad i förhållande till övriga landet var att andelen 
utomäktenskapliga barn var mycket stor i Stockholm.107 Nära vart tredje 
barn föddes utom äktenskapet. Födelsetalen avtog under 1900-talets 
första decennier, men en tillfällig uppgång noterades efter kriget, omkring 
år 1920. Därefter föddes återigen allt färre barn.108 De sjunkande 
födelsetalen och inflyttningen av vuxna personer till Stockholm innebar 
att barnens andel av den totala folkmängden i Stockholm minskade. När 
den här undersökningen tar sin början fanns det knappt 66 000 barn (0–15 
år) i Stockholm. De utgjorde en dryg fjärdedel av stockholmarna. Vid 
undersökningsperiodens slut var knappt en femtedel av stockholmarna 
barn. Det fanns då drygt 80 000 barn i staden.109

De barn som hade fyllt sju år tillbringade dagarna i något av stadens 
”folkskolepalats”, som de på 1880-talet uppförda skolbyggnaderna 
kallades.110 De rikligt utsmyckade folkskolorna, som än i dag präglar 
stadsbilden i Stockholm, är ett exempel på att resurser satsades på barn 
vid den här tiden. Ett annat exempel på det är skolmåltiderna, som alltfler 
barn utspisades med.111 Även om vissa satsningar gjordes på barn levde 
ändå många stockholmsbarn och deras föräldrar under svåra förhållanden. 

Förutsättningarna för föräldrar att ta hand om sina barn bör relateras 
till deras möjligheter att klara sitt och barnets försörjning. Tillgång till 
arbete och bostad är ett par viktiga faktorer, föräldrarnas hälsa en annan. I 

105 Gustafson, Uno, Industrialismens storstad. Studier rörande Stockholms sociala, 
ekonomiska och demografiska struktur 1860–1910, (Stockholm 1976), s. 32–34; Miller, 
Roger, ”From Locknevi to Stockholm. Intra- and intergenerational of family and 
occupation on social mobility”, i Brändström, Anders & Tedebrand, Lars-Göran red, 
Swedish Urban Demography during Industrialization, (Umeå 1995), s. 286–288. 
106 Gustafson 1976, s. 133. 
107 Historikern Margareta Matovi  har behandlat de så kallade stockholmsäktenskapen 
som innebar att män och kvinnor sambodde utan att vara gifta. I Stockholm var detta 
mycket vanligt under Matovi s undersökningsperiod (1850–1890). För egendomslösa 
personer var äktenskap både en dyr och riskfylld affär, menar Matovi . Kvinnor riskerade 
att hamna under männens målsmanskap och män kunde bli försörjningsansvariga för 
mindre bemedlade kvinnor. I stockholmsäktenskapen föddes många utomäktenskapliga 
barn. Se Matovi , Margareta, Stockholmsäktenskap. Familjebildning och partnerval i 
Stockholm 1850–1890, (Stockholm 1984), s. 142–172. 
108 Statistisk årsbok för Stockholms stad. Se bilaga 5. 
109 År 1890 utgjorde barnen 26 procent av befolkningen. År 1902 hade denna andel 
sjunkit till 23 procent. Andelen barn var nästan lika stor år 1913, då de utgjorde 22 
procent. År 1923 var endast 19 procent av stockholmarna barn. Se Statistisk årsbok för 
Stockholms stad.
110 Lundin, Claes, Nya Stockholm, (Stockholm 1890), s. 677–683. 
111 Gullberg, Eva, Det välnärda barnet. Föreställningar och politik i skolmåltidernas 
historia, (Stockholm 2004), s. 37–41. 
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början av undersökningsperioden befann sig Stockholm fortfarande i en 
lågkonjunktur som delvis orsakats av en byggkrasch år 1885. Krisen 
inom byggindustrin ledde till att få bostäder byggdes med stor 
trångboddhet som följd. Vidare hade efterfrågan på arbetskraft inom 
såväl bygg- som tillverkningsindustrin mattats av. När konjunkturen 
svängde år 1893 blev arbetstillfällena fler och inflyttningen ökade. 
Trångboddheten blev då ännu mer påtaglig.112

Trångboddheten ledde till ett utbrett inneboendesystem. Så gott som 
varje arbetarfamilj hade någon inneboende eller så var de själva det.113 År 
1898 beräknades 459 familjer med 1254 barn sakna egen bostad.114

Epidemier fick lätt fäste när människor bodde trångt. Dödligheten sjönk 
ändå kraftigt vilket framförallt berodde på en minskad 
spädbarnsdödlighet.115

Det första decenniet på 1900-talet karaktäriserades av en 
högkonjunktur som tog fart kring 1902/1903. Tillgången på arbete 
varierade kraftigt med konjunkturen. De ständiga fluktuationerna på 
arbetsmarknaden var mer kännbara för den manliga delen av 
befolkningen eftersom männen ofta arbetade inom de konjunkturkänsliga 
byggnads- och tillverkningsindustribranscherna. Många kvinnor var 
sysselsatta inom hem- och hushållsarbete. Kvinnor som arbetade inom 
industrin var anställda inom branscher (konsumtions- och textilindustri) 
som inte drabbades lika mycket av konjunktursvängningarna.116

Kriser som kan ha påverkat föräldrars möjligheter att omhänderta sina 
barn avlöste varandra under 1910-talet. År 1909 var storstrejkernas år. 
SAF genomförde en allmän lockout och LO svarade med att ta ut 
medlemmarna i strejk. I Stockholm innebar storstrejken ett nederlag för 
arbetarna. I storstrejkens spår följde fattigdom och social utslagning. 
Många av dem som strejkat var inte välkomna på arbetsplatsen efter 
konflikten.117

112 Gustafson 1976, s. 37, 39–43. 
113 Högberg, Staffan, Stockholms historia. 2, Småstaden. Fabriksstaden. Storstaden,
(Stockholm 1981), s. 212f. 
114 Müller, Joseph, Fattigvården i Stockholm från äldre till nyare tid jämte beskrifning av 
Stockholms arbetsinrättningar med anledning af den nya arbetsinrättningens fullbordan,
(Stockholm 1906), s. 285 
115 Gustafson 1976, s. 49f; Bernhardt, Eva, ”Overcrowding and mortality from airborne 
infectious disease: The case of Stockholm 1895–1925”i Brändström, Anders & 
Tedebrand, Lars-Göran red, Swedish Urban Demography during Industrialization, (Umeå 
1995), s. 65–91. 
116 Gustafson 1976, s. 43. Se även Jorde, Tine Susanne, Stockholms tjenestepiker under 
industrialiseringen. Tjenestepikeyrkets funksjon i individets livsløp og i en ekspanderende 
storby, (Stockholm 1995), s. 93. 
117 Staden på vattnet. Del 2, 1850–2002, (Stockholm 2002) s. 120. 
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Nästa kris som drabbade många stockholmare var missväxtåren 1916 
och 1917 som sammanföll med första världskriget. Maten ransonerades 
och 1917 gick stockholmarna ut på gatorna i hungerdemonstrationer.118

Under sommaren 1918 kom spanska sjukan till staden. I Sverige dog 
omkring 37 000 människor (främst personer i fertil ålder) i epidemin som 
i Stockholm skördade flest offer under mars och april 1919.119 Första 
världskriget hade inneburit högkonjunktur för svensk ekonomi, men 
freden 1918 slog hårt mot exportindustrin. År 1922 uppgavs en dryg 
tredjedel av fackföreningarnas medlemmar vara arbetslösa. Den statliga 
arbetslöshetskommissionen erbjöd nödhjälpsarbeten och a-kassa, men 
enbart till manliga familjeförsörjare.120 Fredskrisen innebar även att 
statliga subventioner till bostadsbyggande krymptes. Vid 1920-talets 
ingång rådde akut bostadsbrist i Stockholm.121 Under hela perioden 
befann sig många människor i en utsatt situation som tvingade dem att 
söka hjälp från fattigvården och välgörenhetsföreningar. 

Källor till fattigvårdens barnavård i Stockholm  
Trots nationell fattigvårdslagstiftning har fattigvården i Sverige och även 
i andra europeiska länder varit präglad av lokal praxis och utformning.122

Fattigvården har organiserats olika i städer och på landsbygden. Även 
mellan städer har det funnits skillnader. Historikern Mikael Sjögren 
menar att det under tidigt 1900-tal fanns tre olika fattigvårdssystem i 
landets större städer. I Stockholm, Norrköping och Malmö tillämpades ett 
tjänstemannasystem som innebar att ansökningar om fattigvård och 
undersökningar av den sökandes behov gjordes av anställda tjänstemän. I 
städer som Sundsvall eller Linköping utfördes fattigvårdsarbetet till stor 
del av frivilligt anlitade vårdare. Det fanns även städer som tillämpade en 
blandning mellan detta vårdaresystem och tjänstemannasystemet. Hit 
hörde exempelvis Göteborg.123

118 Högberg 1981, s. 225–227; Hirdman, Yvonne, Magfrågan. Mat som mål och medel 
Stockholm 1870–1920, (Stockholm 1983), s. 231–236. 
119 Staden på vattnet. Del 2, 1850–2002, s. 53; Tallerud, Berndt, Skräckens tid. 
Farsoternas kulturhistoria, (Stockholm 1999), s. 160, 172. 
120 Erikssson, Lena, ”Att försörja en försörjare. Statliga insatser vid arbetslöshet under 
1920-talet” i Bergman, Helena & Johansson, Peter red, Familjeangelägenheter. Modern 
historisk forskning om välfärdsstat, genus och politik, (Stockholm 2002), s. 52–82. 
121 Staden på vattnet. Del 2, 1850–2002, s. 154f. 
122 Engberg, Elisabeth, I fattiga omständigheter. Fattigvårdens former och 
understödstagare i Skellefteå socken under 1800-talet, (Umeå 2005), s. 59, 66f.  
123 Sjögren, Mikael, Fattigvård och folkuppfostran. Liberal fattigvårdspolitik 1903–1918,
(Stockholm 1997), s. 119–121. 
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I Stockholm inordnades all fattigvård under en fattigvårdsnämnd. 
Denna nämnd bestod av 16 ledamöter som utsågs av stadsfullmäktige.124

För att ta emot och behandla ansökningar om fattighjälp för barn var tolv 
av nämndens ledamöter utsedda till en delegation, de så kallade 
”delegerade för beviljande av barnavård”, som från och med 1898 
kallades ”delegerade för beviljande av fattigvård”. Två ledamöter ur 
delegerade sammanträdde i rådhuset varje onsdag klockan fem på 
eftermiddagen. Under sammanträdestiden fick människor som ville ha 
barnhjälp från fattigvården uppsöka herrar delegerade på rådhuset och 
redogöra för sin situation. För att styrka sin belägenhet skulle de sökande 
visa upp läkarintyg eller ambetyg (om sökanden var en ogift 
småbarnsmor), prästbetyg samt roteintyg.125

I Stockholm har sådana här ansökningshandlingar och ett oändligt 
antal intyg, rapporter och formulär som fattigvårdsapparaten producerade 
bevarats i personakter. Om ett barn fosterhemsplacerades finns även 
handlingar om fosterhemmet bevarade i barnets personakt. Mitt 
källmaterial består främst av sådana personakter. Dessa finns i 
socialregisterbyråns arkiv. Socialregisterbyrån tillkom 1936, men byggde 
på ett tidigare register som förts i fattigvårdens regi sedan år 1895.126 I 
akterna har man samlat alla formulär som rör en person eller en hel familj 
och deras kontakter med fattigvård och sociala myndigheter. En akt kan 
innehålla allt från barnavårdsuppgifter, till ansökningar om fattigvård, 
arbetslöshetsunderstöd och pensioner för en och samma person. 
Formulären har ändrat utseende och innehåll med tiden. En tendens är att 
uppgifterna blir mer rikhaltiga ju yngre akterna är. Socialregisterbyråns 
personakter ger forskaren möjlighet att följa människor under en längre 
period av deras liv. Aktmaterialet har varit mycket användbart eftersom 
jag där har kunnat finna uppgifter om barnet, dess biologiska familj och 
deras tidigare kontakter med fattigvården, samt uppgifter om 
fosterhemmet i en och samma akt. En helhetsbild av barnet utifrån ett 
myndighetsperspektiv, både före och under fosterhemsvistelsen blir på så 
sätt möjlig.127 Ibland innehåller även akterna brev från barnen, deras 

124 Oxenstierna, B, ”Fattigvård och välgörenhet i Stockholm” i Stockholm – Sveriges 
Hufvudstad skildrad med anledning af Allmänna konst- och industriutställningen 1897,
(Stockholm 1897), s. 587; Müller 1906, s. 229. 
125 För historik runt Delegerade för beviljande av barnavård, se Abukhanfusa 1999; 
Müller 1906, s. 229, 268. 
126 Om fattigvårdens register, se Ekman, CP & Ramm, Anders, Om Stockholms fattigvård 
och därtill hörande inrättningar, (Göteborg 1903), s. 28f; Oxenstierna 1897, s. 588. För 
uppgifter om socialregistrets tillkomst, se Stockholms stadsfullmäktiges handlingar. 
Protokoll jämte yttranden år 1941, bihang nr 5, (Stockholm 1941). 
127 Studier som rör exempelvis barnavårdsnämnder och barnavårdsbyråer har utnyttjat 
personakter ur barnavårdsnämndernas arkiv. Dessa ger en utförlig bild av barnet, familjen 
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biologiska föräldrar och fosterföräldrar. Även om myndighetsperspektivet 
är dominerande ger materialet glimtar av ett underifrånperspektiv på 
fattigvården och utackorderingsbyrån. Det är möjligt att skymta vilka val 
och möjligheter människor kunde ställas inför. 

När det gällde barn kunde delegerade besluta om tre typer understöd. 
För det första kunde delegerade bestämma att föräldrarna skulle tilldelas 
ett kontant understöd. Ärendet skickades då vidare till den lokala 
fattigvårdsstyrelsen i familjens hemförsamling. Fattigvårdsstyrelsen fick 
till uppgift att betala ut det belopp som delegerade hade fastställt. För det 
andra kunde delegerade besluta att barnet skulle tas in på någon anstalt. 
Det fanns uppfostringsanstalter för pojkar och flickor; barnhem; 
skolkarehem; spädbarnshem samt anstalter för sjuka, blinda, vanföra, 
sinnesslöa och epileptiska barn. För det tredje kunde barnen utackorderas. 
Vanligtvis betalade fattigvården en summa till Allmänna barnhuset för att 
små barn skulle få vårdas där och så småningom bli utackorderade. Äldre 
barn remitterades till utackorderingsbyrån i väntan på att tilldelas ett 
fosterhem.128

I den här studien fokuserar jag på de barn som remitterades till 
utackorderingsbyrån. Med barn avses personer upp till femton år, men 
utackorderingsbyrån var initialt inriktad på barn i åldrarna sex till femton 
år. Det är deras, eller deras familjers personakter jag har eftersökt i 
socialregistret.  

För att komma åt akterna måste forskaren ha tillgång till en persons 
fullständiga namn och födelseuppgifter. Dessa har jag vanligtvis kunnat 
spåra genom utackorderingsbyråns Liggare över utackorderade barn som 
finns bevarade från byråns tillblivelse år 1891 till år 1915. En liggare är 
ett slags register i vilket byråns föreståndare skrev in alla de barn som 
togs in på byrån. Efter 1915 finns inga liggare bevarade. Men i bilagor till 

                                                                                                                       
och myndigheten så länge som ärendet legat hos barnavårdsnämnden. I 
socialregisterbyråns akter kan vi få uppgifter om barnet och dess familj från många fler 
myndigheter än enbart barnavårdsnämnden. Familjens kontakter med fattigvården innan 
ett barn remitterades till utackorderingsbyrå eller barnavårdsnämnd finns bevarade i form 
av olika PM och rapporter. För forskning på aktmaterial ur barnavårdsnämndernas arkiv, 
se Bergman 2003; Sundkvist 1994; Weiner 1995; Hans Swärd, Mångenstädes svårt 
vanartad. Om problem med det uppväxande släktet, (Floda 1993).
128 En överblick av fattigvårdens barnavård och vilka anstalter som fattigvården förfogade 
över ges i Oxenstierna 1897, s. 589–597; Müller 1906, s. 263–274. Solveig Hollari har 
framhållit att det vid sidan av den offentliga fattigvården också fanns många filantropiska 
organisationer som sysslade med barnavård. Dessa organisationer bekostades delvis med 
offentliga medel. Se Hollari 2000, s. 6–9. Forskning där institutioner för barnavård som 
begagnades av Stockholms fattigvård har studerats är Söderlind 1999; Persson 1991; 
Persson 1995; Brockstedt, Håkan, Slagsta skola och seminarium och dess föregångare. 
Skolan för sinnesslöa barn i Stockholm. Ideologi och praktik i undervisning av barn med 
utvecklingsstörning 1870–1950, (Stockholm 2000). 
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utackorderingsbyråns styrelses Protokoll finns månatliga listor över 
remitterade och utackorderade barn. I liggarna finns förutom barnets 
personuppgifter och notering om huruvida han eller hon var född inom 
eller utom äktenskapet, även föräldrarnas namn, moderns civilstånd, 
faderns yrke (och ibland även moderns) samt uppgifter om hur många 
dagar barnet vistades på det barnhem som hörde till byrån innan han eller 
hon placerades i fosterhem. Även antalet fosterhem har noterats, liksom 
fosterföräldrarnas yrke, adress och utackorderingsdatum. När personakter 
inte har gått att finna, har liggarna ändå kunnat bistå med värdefulla 
uppgifter om barnet. Det har emellertid visat sig att liggarna är en 
problematisk källa. Dels är uppgifterna för vissa barn inte fullständiga, 
dels stämmer inte alltid uppgifter från liggarna överens med de uppgifter 
som ges i akterna. Exempelvis kan barnets status som inom- eller 
utomäktenskapligt i liggaren visa sig vara felaktig när det ställs mot andra 
uppgifter i akten. Det är inte säkert att föreståndaren på 
utackorderingsbyrån kände till alla upplysningar om barnet då han eller 
hon skrev in barnet i liggaren.129 Genom att jag har jämfört uppgifter i 
liggarna med vad som angivits i barnens personakters olika formulär har 
troligtvis de grövsta felen kunnat undvikas. 

År 1898 omorganiserades fattigvården i Stockholm, men därefter 
gjordes endast smärre förändringar med avseende på barnavården under 
min undersökningsperiod. Utackorderingsbyrån nyordnade sin 
verksamhet 1902 och nya lagar som gällde barn tillkom åren 1902, 1917 
och 1918. Men källmaterialet i personakterna såg i stort sett likadant ut 
från sekelskiftet till 1920-talet. 

På grund av källäget har kunskaperna kring de fosterhem föräldrar 
själva ordnade för sina barn varit begränsade. Nya möjligheter att 
kombinera databaser, till exempel Stockholms historiska databas över 
stadens rotemansarkiv, med konventionella källor från fattigvården kan 
innebära att de blinda fläckarna på detta område kommer att minskas. I 
den här studien prövas ett sådant angreppssätt. Förutom personakter har 
jag använt mig av Stockholms historiska databas utgåva av 
Rotemansarkivet på CD. Men det skall tilläggas att jag bara kommer att 
beröra en bråkdel av alla placeringar som föräldrarna själva ordnade. 
Databasen över rotemansarkivet i Stockholm har potential för större 
undersökningar vilket bör utnyttjas i framtida forskning.130

129 Enligt utackorderingsbyråns instruktioner ålåg det föreståndaren att föra liggaren. Se § 
3 Instruktion för föreståndaren för Stockholms stads fattigvårdsnämnds 
utackorderingsbyrå af Styrelsen faststäld den 21 februari 1902, Fattigvårdsnämndens 
sekreterarexpeditions arkiv, F4:2, SSA. 
130 Rotemännen hade till uppgift att mantalsskriva och övervaka den fattiga delen av 
befolkningen i staden. En utförligare beskrivning av rotemännens verksamhet ges på s. 
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Barnen i personakterna 
Många barn i Stockholm bodde i fosterhem. Denna avhandling handlar 
om de barn som fosterhemsplacerades via fattigvårdsnämndens 
utackorderingsbyrå. Även om stora delar av det som kan ha utgjort en 
fosterbarnsmarknad förblir obelyst i min undersökning vill jag framhålla 
att denna studie fångar alla parter som var inblandade i 
fosterhemsplaceringen av ett barn. Studien omfattar drygt 400 barn och 
deras biologiska familjer varav jag lyckas följa nära 350 över tid. 
Dessutom undersöker jag omkring 800 potentiella fosterfamiljer. Det är 
ett stort material för den här typen av undersökning. 

För att närma mig barnen och deras familjer har jag använt olika 
formulär som fattigvårdens tjänstemän brukade samt brev från barnen 
själva och deras biologiska föräldrar. Jag har koncentrerat mig på fyra 
typer av formulär som har återfunnits i de flesta personakter. Det första 
kallar jag liggareblad och det innehåller samma information om barnet 
som ges i utackorderingsbyråns liggare. Bladet var en kopia av den sida i 
liggaren som handlade om barnet. Denna dubbelregistrering av barnen 
var förmodligen nödvändig för att personakterna skulle bli så fullständiga 
som möjligt. På så sätt räckte det att ta del av barnets personakt för att 
fattigvårdens tjänstemän skulle få en bild av barnets bakgrund och 
information behövde inte sökas på olika institutioner. Liggarebladet har 
framförallt kommit till användning när jag har undersökt tiden efter 1915. 
Då finns inga liggare längre bevarade i utackorderingsbyråns arkiv. 

De övriga tre formulären fylldes i av tjänstemän anställda inom 
fattigvården. Det andra formuläret som jag har använt rubriceras 
Delegerade för beviljande av barnavård (delegerade för barnavård 
ersattes av Delegerade för beviljande af fattigvård år 1898).131

                                                                                                                       
57. Rotemansarkivet, omfattar åren 1878–1926 och stora delar har nu excerperats till en 
databas på Stockholms stadsarkiv. Det finns ett par tidigare studier som har använt delar 
av rotemansarkivet för att uttala sig om fosterbarnens situation i Stockholm. Historikern 
Lisa Öberg har använt rotemansarkivet för att jämföra uppgifter om fosterhemmen där, 
med de beskrivningar som provinsialläkare gav av fosterhemmen i en stor utredning om 
fosterbarnsväsendet som publicerades år 1897. Se Öberg 1989. Ett annat exempel på hur 
rotemansarkivet kan användas är för att studera barns migration. Barn som flyttade till nya 
adresser utan sina mödrar eller fäder kan antas ha blivit fosterbarn. Se Gerlach ht 2002. 
131 Müller 1906, s. 271. 
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Formulär ur personakt E2265, Socialregisterbyråns arkiv, SSA.

Häri förde delegerade ett slags journal över alla de gånger som en familj 
varit i kontakt med fattigvården. Förutom familjemedlemmarnas namn, 
födelsedata, civilstånd, yrke och ibland även födelseort, har formuläret ett 
antal rader som fyllts i av delegerade varje gång en familjemedlem har 
ansökt om fattigvård. På dessa rader finns uppgifter om 
ansökningsdatum, vilket gör att jag har kunnat få reda på hur länge 
familjen stått i kontakt med fattigvården innan barnet remitterades till 
utackorderingsbyrån. Vidare anges orsaken till fattigvårdsbehovet, vilket 
är en viktig uppgift för att avgöra såväl vilka omständigheter som inte 
föranledde remiss till utackorderingsbyrån, som vilka skäl som låg till 
grund för att barnet sedan skrevs in på utackorderingsbyrån. Slutligen 
finns en rad som är vikt åt att redogöra för vilken typ av understöd som 
fattigvårdsstyrelsen föreslog eller som sökanden önskade, samt en rad 
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som redogör för delegerades beslut. Formuläret ger en kortfattad bild av 
familjens situation vid varje ansökningstillfälle. Under perioden mellan 
1877–1895 finns även ett kompletterande källmaterial bevarat i 
fattigvårdsnämndens understödsdelegerades arkiv; 
Barnavårdsdelegerades anteckningar. Dessa utgörs av de hastigt 
nedskrivna noteringar som delegerade gjorde om de hjälpsökande vid 
sina onsdagsmöten. Dessa har med fördel kunnat användas när 
personakter saknats eller inte innehållit de uppgifter jag har eftersökt. 

 Ett problem är att alla personer som varit i kontakt med delegerade 
benämns som sökande. Det är emellertid inte säkert att de själva hade 
sökt upp fattigvården. Ibland kan anmälningar från skola, 
fattigvårdsstyrelser, asyler för hemlösa och andra institutioner legat till 
grund för att ärendet tagits upp av delegerade. Men fattigvården var en 
organisation som ville hålla sina kostnader nere. Jag har inte funnit det 
troligt att fattigvården aktivt sökte upp människor och tvingade på dem 
någon form av hjälp särskilt ofta.132 Genom att ta del av flera andra 
formulär i akten har jag försökt skapa mig en bild av huruvida barnen och 
deras familjer själva hade etablerat kontakten med fattigvården eller om 
de hade blivit anmälda dit. 

Ett sådant formulär är roteintyget, som är det tredje formulär som jag 
har använt mig av. Roteintyget skrevs av en så kallad roteman och var ett 
av de papper som den understödssökande måste visa upp när han eller 
hon besökte delegerade i rådhuset.133 Rotemannens uppgift var att 
mantalsskriva befolkningen och utöva tillsyn över de fattiga inom sitt 
geografiska område, den så kallade roten. När systemet infördes 1878 
delades Stockholm in i 16 rotar och varje roteman hade ansvar för de 
människor som bodde inom hans rote. Roteintygen ger en kortfattad 
beskrivning av familjen och deras situation. För min del har jag kunnat få 
svar på två relevanta frågor; dels vem barnet levde med innan det 
remitterades till utackorderingsbyrån, dels orsaken till varför en remiss 
till byrån ansågs vara nödvändig. 

 Med tiden blev det en övermäktig uppgift för rotemännen att 
registrera såväl den rikligt förekommande omflyttningen av invånare 
inom roten, som att hålla den fattiga delen av befolkningen under uppsikt. 
Kritiken växte mot att den kontroll som rotemännen skulle utföra av såväl 

132 Birgitta Plymoth har i sin avhandling som handlar om Norrköpings fattigvård 
konstaterat att fattigvård inte var någon rättighet och att fattigvården kunde begränsa vilka 
som fick och vilka som inte fick understöd. Vid kriser, när fler människor sökte hjälp 
kunde emellertid fattigvården se till att fler människor än vad ekonomin egentligen tillät, 
fick understöd. Se Plymoth 2002, s. 75. 
133 Innan rotemannainstitutionen infördes 1878 ålåg denna kontrollerande aspekt av 
fattigvården ordningsmän och tillsyningsmän. Se Müller 1906, s. 234f. 
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fosterhem som fattigunderstödstagarnas hem inte följdes upp av någon 
central ledning. Detta ledde till att roteintygen inte ansågs tillräckligt väl 
underbyggda.134 Det egentliga fattigvårdsarbetet låg på församlingarnas 
fattigvårdsstyrelser. Fattigvårdsstyrelsernas kriterier för vem som 
förtjänade fattigunderstöd och hur mycket han eller hon i så fall skulle få, 
skiftade mellan de olika församlingarna. Enligt fattigvårdens revisorer 
hade detta förfarande lett till att kostnaderna för fattigvården i Stockholm 
skenade i höjden. Detta ledde till en omorganisation av fattigvården år 
1898.135

Med omorganisationen centraliserades all tillsyn och kontroll av de 
fattiga under en fattigvårdsinspektör.136 Till sin hjälp hade han tio 
avlönade tillsyningsmän vilkas uppgift var att göra hembesök hos 
fattigvårdens understödstagare och hjälpsökande, ett uppdrag som 
tidigare hade ålegat rotemännen.137 Tillsyningsmännen skulle samla in 
detaljerade uppgifter om de personer som sökte understöd, varje gång de 
ansökte om fattighjälp. Tillsyningsmännens rapporter, som gjordes på ett 
förtryckt formulär, användes sedan som beslutsunderlag för 
fattigvårdsstyrelserna och de delegerade.138

Dessa tillsyningsmännens rapporter är det fjärde formulär som jag har 
använt och de ger en fyllig bild av barnen och deras familjer. 

134 Exempel på polemiserande kritik ges i Oxenstierna, B, Stockholms stads fattigvård. 
Grundvillkoret för dess rationella ordnande. En studie och en kritik, (Stockholm 1898), s. 
67–69, 72. Se även Müller 1906, s. 234f, 239f. 
135 Müller 1906, s. 239–241. 
136 Enligt uppgift från fattigvårdsstyrelsens i Göteborg vice ordförande C.P. Ekman som 
år 1903 gjorde en studie av hur Stockholms fattigvård var ordnat. Se Ekman & Ramm 
1903, s. 24. 
137 Tillsyningsmän hade funnits redan före rotemanssystemet. Men när detta system togs i 
bruk 1878 blev det rotemännens uppgift att undersöka understödstagarna i hemmen. 
Eftersom rotemännen hade så många uppgifter och ingen central ledning, ställdes de 
under en fattigvårdsinspektör efter omorganisationen 1898. Fattigvårdsinspektören fick ett 
ökat antal tillsyningsmän till sin hjälp och det var dessa som skulle utföra hembesöken 
istället för rotemännnen. Se Müller 1906, s. 235, 239, 241f. 
138 Müller 1906, 242, 244; Ekman & Ramm 1903, s. 24. Systemet med tillsyningsmän 
fanns även på andra håll i landet. Birgitta Plymoth har redogjort för tillsyningmännens i 
Norrköping arbete. Se Plymoth 2002, s. 81–98. 
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Tillsyningsmännen ställde 
ingående frågor om 
sökandes sysselsättning, 
arbetsförtjänst, vandel, 
hälsotillstånd, hemmets 
utseende, hur många 
minderåriga barn som 
fanns i hemmet och hur 
många som bodde i 
fosterhem, om någon i 
familjen varit straffad, om 
understöd erhölls från 
annat håll (exempelvis 
genom sjukkassa, 
fackförening eller 
välgörenhet). Dessutom 
fanns där prästens och 
diakonissans omdöme om 
familjen samt vad som var 
orsaken till behovet av 
understöd.139

Formulär ur personakt E2265, Socialregisterbyråns arkiv, SSA.

Jag har enbart intresserat mig för den tillsyningsmannarapport som legat 
till grund för barnets remiss till utackorderingsbyrån, även om flera 
rapporter funnits bevarade. Ibland har dock en längre bakgrundshistorik 
och vissa uppgifter kunnat spåras i tidigare rapporter. De uppgifter jag 
har samlat in rör barnets far och huruvida han betalade för barnets 
underhåll, vem barnet levde med vid remisstillfället, eventuell ersättning 
till fosterhem och vem som betalade den, samt orsaken till att barnet 
borde remitteras till utackorderingsbyrån. Tillsyningsmannarapporterna 
har även använts för att få kompletterande uppgifter om familjen, till 
exempel när en förälder har avlidit, hans eller hennes yrke och lön.  

Förutom ovannämnda formulär har jag också gått igenom olika P.M. 
och brev om sådana funnits i akterna. Mängden information om barnen, 
deras biologiska familjer och fosterfamiljer är mycket omfattande. Till 

139 För en diskussion och analys av de frågor som fattigvården ställde till 
understödstagarna se Plymoth 2002, kap 6. Plymoth kallar de formulär hon funnit i 
Norrköping för examenslistor men av hennes beskrivning att döma så är frågorna i 
examenslistorna i Norrköping och i tillsyningsmännens tilläggsrapporter i Stockholm 
synonyma. Se även Söderlind 1999, s. 86–90. 
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största del består den information jag samlat in av sakuppgifter såsom 
civilstånd, yrke, antal barn och liknande noteringar. Det har varit möjligt 
att jämföra sådana uppgifter mellan olika delar av materialet och på så 
sätt värdera tillförlitligheten och korrigera fel. Men materialets kvalitativa 
art ger också andra uppgifter om barnen och deras olika familjer. 
Problemet är att vi möter dem genom utsagor som har formulerats av 
andra, med maktföreträdet att avgöra om familjerna var berättigade 
understöd eller inte, samt vilken form av understöd. Detta 
ovanifrånperspektiv gör att jag inte kan lita på omdömen som ”supig”, 
”slarvig” eller ”osedlig”. Dessa formuleringar säger mer om hur 
fattigvårdens tjänstemän valde att beskriva sitt klientel än hur dessa 
människor själva uppfattade sig, och framförallt huruvida de var dåliga 
föräldrar eller inte. Därför har jag valt att inte systematiskt studera frågan 
om föräldrarnas vandel. Jag har fokuserat på vad som anges vara orsaken 
till fattigvårdsbehovet och skälet till att barnet remitterades till 
utackorderingsbyrån. Endast om föräldrarnas vandel uttryckligen ansågs 
ha orsakat barnets fosterhemsplacering har jag noterat graden av 
”supighet”, ”osedlighet” etc. 

Det som står i de olika tillsyningsrapporter, P.M. och brev som akterna 
innehåller, består inte enbart av värdeomdömen. De skildrar även 
människors vardag och varför de sökte sig till fattigvården för att be om 
understöd. Även om remissorsakerna har formulerats av 
myndighetspersoner så ger de en möjlig inblick i vilka faktiska problem 
som mötte barnen och deras vårdnadshavare innan barnen remitterades 
till utackorderingsbyrån. Genom brev från barnens biologiska föräldrar 
eller släktingar går det dessutom ibland att få reda på hur de såg på 
situationen och på myndigheternas agerande. Några av barnen har också 
lämnat brev efter sig i akterna. Dessa har främst skrivits i fosterhemmen 
och kan således en inblick i hur några barn trivdes. Men barnen kan ha 
uppmuntrats av fosterföräldrarna att skriva på ett visst sätt, vilket innebär 
att barns brev måste tolkas med viss försiktighet. Min ambition har varit 
att belysa ett underifrånperspektiv när materialet har tillåtit det. 
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Urval av barn 
Undersökningen består av fyra nedslag: åren 1892–93, 1903, 1913 och 
1923. Det första nedslaget utgörs av de första åren i utackorderingsbyråns 
historia, då 122 barn fosterhemsplacerades.140

Vid nästa nedslag, år 1903, fosterhemsplacerade utackorderingsbyrån 
95 barn. Året valdes för att det var det år den första lagen som reglerade 
fosterbarnsvården trädde i kraft. Det är möjligt att lagen påverkade 
utackorderingsförfarandet. Detta var även ett år efter att 
utackorderingsbyrån omorganiserats, fått nya instruktioner och anställt 
två barnavårdsinspektörer. Dessa inspektörer hade betydelse för hur 
fosterhem granskades och valdes ut. Inspektörerna kommer att 
presenteras mer ingående i kapitel 3.  

Det tredje nedslaget görs år 1913, som var det år i 
utackorderingsbyråns historia då flest barn skrevs in vid byrån. 324 barn 
fosterhemsplacerades det året. Slutligen har ett nedslag gjorts 1923 då jag 
funnit att 119 barn fosterhemsplacerades. Vid den tiden hade en ny 
fattigvårdslag trätt i kraft 1918. Men denna lag fick inte lika stora 
konsekvenser för barnavården som 1917 års Lag om barn utom 
äktenskap. Enligt denna skulle en barnavårdsman utses till alla barn som 
var födda utom äktenskapet. Barnavårdsmannen, som oftast var en 
kvinna, skulle bevaka det utomäktenskapliga barnets intressen gentemot 
föräldrarna. Detta innebar först och främst att faderskap skulle fastställas 
och att fäderna krävdes på underhåll.141 Barnavårdsmännen hörde inte till 
Stockholms fattigvårds tjänstemannasystem, men samarbetade nära 
fattigvården.142

År 1923 hade lagen om barn utom äktenskap praktiserats i fem år. I 
och med att den tvingade fäder att ta ett större ansvar för sina 
utomäktenskapliga barn finns skäl att tro att lagen fick konsekvenser för 

140 Utackorderingsbyrån startade sin verksamhet år 1891, men det första året ägnades åt 
att överföra barn som varit inskrivna och utackorderade via olika fattigvårdsstyrelser i 
Stockholm. Därför påbörjades ingen egentlig utackordering av barn förrän en bit in på år 
1892. År 1892 utackorderades 58 barn och år 1893 noterades 64 nya barn för 
utackordering på byrån. 
141 Bergman 2003, s. 19f. 
142 Barnavårdsmännen hörde till en särskild avdelning inom folkskoledirektionen tills dess 
att barnavårdsnämnden inrättades år 1926. I källorna från fattigvården finns dock spår av 
barnavårdsmännens verksamhet. Ett exempel är en rapport från en av fattigvårdens 
tillsyningsmän, där denne hänvisar till en barnavårdsmans anhållan om att ett barn skulle 
placeras på utackorderingsbyrån: ” Ingelström [barnavårdsman, min anmärkning] anhåller 
att barnet XX måtte remitteras till Utackorderingsbyrån för ständig vård. I denna anhållan 
instämde med tvekan modern, men erkände att hon ej själv kunde vårda det och ansåg 
därför lämpligast att fattigvården omhändertog även detta barn.” Tillsyningsmannarapport 
1923-06-16, personakt 4310, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. Se även Bergman 2003, s. 
153.
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barn som var i riskzonen för fosterhemsplacering. Snart skulle ännu en 
lag på barnavårdsområdet träda i kraft. 1924 års Lag om samhällets 
barnavård påbjöd att det i alla kommuner skulle finnas en 
barnavårdsnämnd. Utackorderingsbyråns verksamhet kom att inordnas 
under Stockholms barnavårdsnämnd år 1926 när denna lag trädde i kraft. 

Jag har valt att studera samtliga barn som remitterades och 
utackorderades via utackorderingsbyrån vid mina nedslag med undantag 
för år 1913. Det året fosterhemsplacerades många barn. Det skulle ha 
tagit för mycket tid att gå igenom samtliga barns akter. Därför har jag 
gjort ett obundet slumpmässigt urval om 108 barn. Av samma skäl har jag 
inte sträckt ut mina tvärsnitt till flera år. Att jag endast har undersökt ett 
år i taget kan förstås ha fått konsekvenser för resultatet. Det är möjligt att 
jag skulle ha fått andra resultat om jag hade studerat exempelvis 1915, då 
första världskriget pågick, istället för 1913. Mitt syfte har emellertid inte 
varit att undersöka vad kriget hade för inverkan på fosterbarnsvården. Jag 
har försökt kompensera bristerna med mina tvärsnitt genom att även 
studera statistik över inskrivna barn vid utackorderingsbyrån, som täcker 
hela min undersökningsperiod. 

Undersökningen brottas med stundtals stora bortfall ur socialregistret. 
Jag har då fått söka mig till kompletterande källmaterial för att få 
uppgifter om barnen, deras biologiska familjer och fosterfamiljer. Dessa 
bortfall diskuteras närmare bilaga 2. Min bedömning är att bortfallen av 
akter är slumpmässigt. Men vid vissa nedslag och vid undersökning av 
vissa omständigheter är bortfallen mer besvärande. Jag kommer att 
diskutera hur bortfallen påverkar mina resultat löpande i texten. 

Fosterföräldrarna i källorna 
Tidigare forskning om fosterföräldrar har framförallt ägnat 
uppmärksamhet åt de fosterfamiljer dit barn blev utackorderade.143 En 
studie av utackorderingsbyrån bjuder på möjligheten att undersöka såväl 
personer som fick fosterbarn (etablerade fosterföräldrar) och personer 
som ansökte om, men aldrig fick fosterbarn (icke etablerade 
fosterföräldrar). Det är en viktig förutsättning för att få en helhetsbild av 
hur efterfrågan på fosterbarn såg ut. I olika arkiv på Stockholms 
stadsarkiv finns de flesta ansökningar om ett fosterbarn från 

143 Se avsnittet Tidigare forskning i kapitel 9. 
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utackorderingsbyrån bevarade, oavsett om det ledde till att den sökande 
familjen fick ett fosterbarn eller ej.144

Hur gick då de personer tillväga som ville ha ett fosterbarn från 
utackorderingsbyrån och vilket material finns bevarat? Under 
utackorderingsbyråns tidiga historia (1891–1901) tycks människor ha 
kommit i kontakt med byrån antingen genom brev de skrivit själva eller 
genom att prästen i deras församling skickade en förfrågan om det fanns 
något fosterbarn på utackorderingsbyrån för de potentiella 
fosterföräldrarnas räkning. Om ett barn utackorderades till dem noterades 
fosterföräldrarnas namn, yrke och bostadsort i byråns liggare. På så vis 
har jag kunnat få uppgifter om de fosterföräldrar barnen utackorderades 
till. Men i utackorderingsbyråns arkiv finns en hel del ansökningsbrev 
bevarade från personer som aldrig tycks ha fått något fosterbarn. Jag har 
gått igenom 95 brev från familjer som skrev till byrån åren 1891–92. Av 
dem hade 92 enligt liggaren ännu inte fått något fosterbarn år 1894. Detta 
har jag tolkat som att de inte etablerades som fosterföräldrar.145 Så gott 
som samtliga brev innehåller information om de sökandes hemort och 
yrke. Oftast finns även uppgifter om civilstånd och ålder. Mer sällan går 
det att få reda på huruvida personerna hade egna barn eller ej, deras 
ekonomiska ställning och vilket slags barn de önskade få som fosterbarn 
(kön och ålder). En del brev innehåller emellertid de sökande personernas 
egna förklaringar till varför de ville bli fosterföräldrar. Det är värdefulla 
vittnesmål för en kvalitativ analys. 

År 1902 organiserades verksamheten på utackorderingsbyrån om. Två 
barnavårdsinspektörer anställdes som skulle besöka barnen i deras 
fosterhem årligen. Dessutom anlitades särskilda lokalombud i 
församlingar runt om i Sverige som hade till uppgift att ”… uppsöka och 
hos styrelsen för utackorderingsbyrån föreslå hem, som lämpligen kunna 
mottaga fosterbarn.”146 Lokalombudet utgjordes oftast av 
församlingsprästen. Men även lärare, kommunalråd och senare 
barnavårdsmän har varit verksamma som detta. Dessa lokalombud ställde 
frågor enligt ett förtryckt formulär, Redogörelse för föreslaget fosterhem,
till personer som önskade ett fosterbarn från byrån. Frågorna rörde allt 
ifrån de potentiella fosterföräldrarnas hemort, yrke och civilstånd, till 

144 De arkiv som har inventerats är utackorderingsbyråns, barnavårdsnämndens och 
socialregisterbyråns arkiv. 
145 Dessa personer etablerades åtminstone inte som fosterföräldrar åt barn från 
utackorderingsbyrån under de första tre eller fyra åren efter att de hade skickat in sin 
ansökan.
146 § 2 i Instruktion för lokalombud, anstälda för tillsyn öfver de af Stockholms stads 
fattigvårdsnämnd utackorderade barn, af Styrelsen faststäld den 21 februari 1902, F4:2, 
Fattigvårdsnämndens sekreterareexpedition, Fattigvårdsnämndens arkiv, SSA. 
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bostadens storlek och om fosterbarnet skulle få samma mat som den 
övriga familjen. När formuläret var ifyllt skickades det till 
utackorderingsbyråns styrelse i Stockholm som tog ställning till huruvida 
familjen skulle godkännas som fosterfamilj eller ej. Hur man beslutade 
noterades nederst på formulärets baksida där det fanns en rad avsedd för 
styrelsens utslag. Fosterföräldrarnas egna ord försvann till stor del när 
byrån började använda formuläret. Men i gengäld ger formuläret en god 
inblick i vilka familjer det var som vände sig till byrån för att ansöka om 
ett fosterbarn. 

Formulären finns bevarade i olika arkiv beroende på om de sökande 
fick något fosterbarn eller inte. Ansökningar från etablerade fosterhem 
har sorterats in i barnens personakter i Socialregisterbyråns arkiv. De 
personer som inte fick något fosterbarn har sorterats in i två grupper som 
återfinns i olika arkiv. Å ena sidan fanns det de som underkändes som 
fosterföräldrar av styrelsen. Ansökningsformulären som redogjorde för 
dessa familjer finns bevarade i utackorderingsbyråns arkiv mellan 1902–
1911. Jag har gjort ett obundet slumpmässigt urval om 154 ansökningar 
(37 %). Av dessa har jag lyckats finna 121 redogörelser som jag använder 
i analysen. De används för att studera vilka spelregler som styrde vem 
som nekades ett fosterbarn. Å andra sidan fanns de som godkändes men 
som ändå inte tycks ha fått något fosterbarn. Under perioden 1902–1925 
finns 526 sådana ansökningar bevarade i såväl utackorderingsbyråns som 
barnavårdsnämndens arkiv. De härrör främst från 1900-talets första 
decennium. Jag har gått igenom samtliga men en grundligare 
undersökning har gjorts på ett obundet slumpmässigt urval om 170 
godkända men icke etablerade fosterhem. 

Totalt har 859 ansökningar om fosterbarn ingått i mina olika urval. Det 
har av skäl som diskuteras i bilaga 3 varit omöjligt att finna samtliga 
ansökningar. Och även om de har återfunnits så är det inte säkert att de 
innehållit alla uppgifter som är relevanta för undersökningen. Bortfallen 
kommer därför att variera beroende på vilka faktorer som studeras. I 
tabeller och diagram redovisas antalet ansökningar som har innehållit 
information om just den uppgift som presenteras i den enskilda 
tabellen/diagrammet. När bortfallet är stort kommer jag att resonera om 
vad det innebär för tolkningen av resultatet. 

Spåren till fosterhemmen stannar inte vid ansökningarna. Barnens 
personakter kan även innehålla brev från fosterföräldrarna och så kallade 
Inspektionsrapporter som byråns barnavårdsinspektörer avlade efter sina 
årliga besök i fosterhemmen. När fosterföräldrarna skrev till byrån kunde 
det handla om allt från klagomål på den ekonomiska ersättningen eller 
barnen, till små berättelser om hur barnen artade sig. Breven kan 
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användas för att säga något om vilka förväntningar fosterföräldrarna hade 
på barnen och hur de behandlade dem. Inspektionsrapporterna gjordes på 
förtryckta formulär, ett för varje fosterbarn. Där noterade 
barnavårdsinspektörerna i kortfattade anteckningar sina intryck från 
fosterhemmet och hur de tyckte att barnet utvecklades. På baksidan satte 
inspektören betyg på fosterhemmet utifrån olika kriterier. Betygen har 
inte intresserat mig, men inspektionsrapporterna gör det möjligt att följa 
barnen och deras fosterföräldrar över tid. Dessutom kan rapporterna ge en 
bild av hur kontakten med den biologiska familjen såg ut. 
Barnavårdsinspektörerna noterade om barnen hörde av sina biologiska 
föräldrar eller andra släktingar. 

***
Genom att kombinera olika källmaterial har jag kunnat vinna följande 
upplysningar om de flesta barn som ingår i urvalet: var och vem barnen 
hade bott med före remissen till byrån; huruvida de biologiska mödrarna 
och fäderna var i livet, deras yrken, civilstånd, adress och antal barn. 
Vidare har jag oftast kunnat lokalisera fosterföräldrarnas hemort, yrke, 
civilstånd, ålder, antal egna barn och i vissa fall även deras relation till 
fosterbarnet. För en större andel barn har orsaken till remissen kunnat 
beläggas. Materialet innehåller även mycket kvalitativa uppgifter som 
används i studien. När brev eller andra texter i akterna citeras har jag valt 
att behålla deras ursprungliga språkdräkt, med allt vad det innebär av 
äldre stavning och stavfel. Däremot har jag valt att skriva ut 
förkortningarna som är rikligt förekommande, för att underlätta för 
läsaren.

Innehållet i personakterna omfattas av sekretess i sjuttio år. De nedslag 
jag har gjort ligger mer än sjuttio år tillbaka i tiden. De uppgifter jag varit 
intresserad av är således inte sekretessbelagda. Men akterna kan innehålla 
uppgifter av senare datum. Därför har jag begärt och beviljats ett särskilt 
tillstånd att ta del av innehållet i akterna. För att fördjupa analyserna 
kommer jag att lyfta fram olika människoöden som jag har mött under 
min excerpering. Jag har då valt att endast använda något av personernas 
förnamn (oftast hade en person tre förnamn) och inte ange deras 
efternamn. Samtliga familjemedlemmars förnamn återges inte i texten. 
Anledningen till det är materialets känsliga natur. 
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Barnperspektiv som metod 
I den här avhandlingen försöker jag att anlägga ett barnperspektiv på 
historien. Det innebär såväl en teoretisk som en metodologisk ansats. Den 
teoretiska delen som syftar till att synliggöra barnens betydelse för 
samhället, ekonomin och resursfördelningen redogjorde jag för i kapitel 
1. Här presenteras vilka metodiska överväganden som barnperspektivet 
innebär för mig.

Ett av dessa är vikten av att skilja på barnet och dess familj. I 
forskningspraktiken handlar detta om att räkna barn istället för hushåll 
eller familjer. Varje barn kommer då i centrum, och flera barn i samma 
familj får samma statistiska status som ett barn i en familj. 
Barndomssociologer har påpekat vikten av att inte utgå från familjen som 
en statistisk enhet om man vill beskriva barns livsvillkor. Det är lätt att 
statistiken annars bara säger något om familjen och inte något om de 
förhållanden som är specifika för barnen.147 För fosterbarnens 
vidkommande är detta synnerligen viktigt eftersom de bytte familj minst 
en, och oftast flera gånger under sin uppväxt. Jag har följt ett antal barn 
genom deras biologiska familjer och fosterfamiljer. Vidare kan barn, även 
om de är syskon, differentieras utifrån aspekter som kön, ålder och inom- 
eller utomäktenskaplig börd. Det motiverar ytterligare ett perspektiv där 
varje barn, inte varje familj, synliggörs.148

Barnperspektivet handlar även om att synliggöra barnen som aktörer 
och ta del av barns egna beskrivningar av verkligheten. En utgångspunkt 
inom barndomssociologin är att barn är aktörer som påverkar 
konstruktionen av barndomen oavsett om vuxna ser detta eller inte. En 
annan utgångspunkt är att barn tillför kunskap om barn.149 För historikern 
innebär detta att i möjligaste mån försöka få tillgång till barnens röster i 
källorna. Men dessa är svårfångade av flera skäl. Ett av problemen är att 
barn sällan har fått uttala sig om olika frågor. Det är framförallt vuxna 
personer som har skrivit det som finns bevarat i arkiven. Vidare innebär 
det faktum att historiker oftast arbetar med skrivna källor att det endast 
finns hopp om att finna skrivkunniga personers reflektioner i källorna. 
Skrivkunnighet är i sig avhängigt ålder, eftersom det är en färdighet som 
de flesta lär sig i skolan. Och skolan är och har till stor del varit en 

147 Qvortrup, Jens, ”A Voice for Children in Statistical and Social Accounting”, i James, 
Allison & Prout, Alan red, Constructing and Reconstructing Childhood, (London 1997); 
Näsman 1995, s. 292f. 
148 Qvortrup 1997. 
149 Qvortrup 1994a, s. 3f. Ett bra exempel på hur barn tillför kunskap om barn är 
etnologen Barbro Johanssons studie där barn har intervjuats om sin konsumtion, arbete 
och förhållande till pengar. Se Johansson 2005.  
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ålderssegregerad institution. När brev eller annat som barn har skrivit 
finns bevarat är det skolbarnens och de äldre barnens röster vi kan höra, 
inte de små barnens.150 Brev från tolv barn har dock påträffats i 
socialregisterbyråns personakter. Med hjälp av de breven kan vi få en 
inblick i hur några barn, som kunde skriva, upplevde sin situation i 
fosterhemmen. Att jag funnit så få brev tyder på att det inte var särskilt 
vanligt att barn skrev till byrån.151

En annan anledning till det knepiga källäget är att barn som 
fosterhemsplacerades eller omhändertogs på annat sätt inte har fått 
komma till tals i handläggningen av deras ärenden.152 Deras åsikter har 
inte nedtecknats systematiskt. Glimtar av barnens upplevelser kan fås 
genom byråns barnavårdsinspektörers eller lokalombuds berättelser av 
vad barn har anförtrott dem. Det blir dock berättelser som filtrerats 
genom en vuxen myndighetspersons penna. Ibland kan enbart 
inspektörens eller lokalombudets rapportering om hur fosterföräldrar och 
fosterbarn har agerat räcka för att vi ska få en uppfattning av hur det var 
att vara fosterbarn. I inspektionsrapporterna och i brev från 
fosterföräldrarna kan vi läsa om barn som rymde eller som uppträdde på 
ett sätt som inte motsvarade vare sig fosterföräldrarnas, lokalombudens 
eller inspektörernas förväntningar. Barn kan genom sitt agerande ha gjort 
motstånd mot den behandling de fick i fosterhemmen eller av byrån. I 
avsaknad av barns egna vittnesmål kan inspektörernas rapporter och 
fosterföräldrarnas brev användas för att utläsa något om hur barnen 
behandlades.

Ett tredje skäl till att barnens röster är svåra att uppfatta i ett historiskt 
material är att de för länge sedan tystnat. Det gäller för de flesta 
historiska aktörer, men med barn blir det än mer speciellt. Som vuxna kan 
personer berätta om sina barndomsminnen i intervjuer eller skriva ner 
dem i enkäter, levnadsminnen eller biografier.153 Minnena har då färgats 

150 Inte bara små barn utan även barn som beskrevs som sinnesslöa har sällan lämnat 
några skriftliga källor efter sig. Se Areschoug, Judith, Det sinnesslöa skolbarnet. 
Undervisning, tvång och medborgarskap 1925–1954, (Linköping 2000), s. 49.  
151 Gena Weiner fann en betydligt rikare samling brev (276 st) från barn som skrev till 
Barnavårdsbyrån i Solna perioden 1912–1944. Se Weiner 1995, s. 224–261. 
152 Levin, Claes, Uppfostringsanstalten. Om tvång i föräldrars ställe, (Lund 1998), s. 119; 
Hamreby, Kerstin, Flickor och pojkar i den sociala barnavården. Föreställningar om kön 
och sociala problem under 1900-talet, (Umeå 2004), s. 2.  
153 Torsten Ingeborn närmade sig de fosterbarn som han har studerat genom ett 
frågeformulär som han skickade ut till hembygdsföreningar. Se Ingeborn, Torsten, 
Takebarn. En studie av fosterbarn från Göteborgs Fattigvård under åren 1800–1920,
(Alingsås 1989). På Nordiska museet finns ett stort minnesmaterial som började samlas in 
kring sekelskiftet 1900 genom att frivilliga informanter besvarade så kallade frågelistor. 
Informanterna redogör för många ämnen, däribland sin barndom. Hittills har ingen 
forskare använt frågelistorna för att studera hur det var att vara fosterbarn. Här kan finnas 
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av och rekonstruerats genom ett helt liv. Dessutom påverkas berättelsen 
av hur personen ifråga ser på sitt liv och vill bli betraktad vid 
berättartillfället. Vuxnas barndomsminnen kan därför inte frigöras från 
den kontext i vilken berättelsen sipprar fram genom informantens tal eller 
skrift.154 Samtidigt kan vissa upplevelser vara möjliga att tala om först i 
vuxen ålder. Den kanadensiske barndomshistorikern Neil Sutherland 
menar att om det hade varit görligt att intervjua hans informanter när de 
var barn skulle somliga ändå inte ha vågat berätta om vissa händelser, 
eftersom de löpte risk att bestraffas av föräldrar, lärare och andra. Som 
vuxna är informanterna inte längre utsatta för sanktioner av detta slag. 
Dessutom har vuxna ett språk att klä sina erfarenheter och känslor i, 
vilket små barn kan sakna.155

Några intervjuer med före detta fosterbarn har med anledning av 
tidsperioden och av arbetsekonomiska skäl inte gjorts i den här 
avhandlingen.156 Istället använder jag mig av en skönlitterär författares 
självbiografiska roman om livet som fosterbarn. År 1951 kom den första 
boken i Ivan Oljelunds självbiografiska svit ut. Mikael Häger, som 
Oljelund kallar sig själv i serien, var son i en typografarbetarfamilj på 
Kungsholmen i Stockholm. Fadern dog år 1902 och 1903 ansökte modern 
om att få Mikael/Ivan och hans yngre bror remitterade till 
utackorderingsbyrån. Båda pojkarna står inskrivna i byråns liggare år 
1903 och finns således med i mina urval. I den andra boken, 
Stockholmsbarn, skriver Oljelund om hur det var att växa upp i ett av 
byrån anordnat fosterhem i Småland. 

                                                                                                                       
ett bra material för framtida forskning. Lars Olsson diskuterar materialets särskilda 
förutsättningar för att studera barndomen i Olsson, Lars, ”Arbetarminnen som en källa för 
att studera barndomen”, i Aronsson, Karin mfl, Barn i tid och rum, (Malmö 1984), s. 169–
175. För en studie av fosterhemsplaceringar som ligger närmare vår tid skulle intervjuer 
kunna användas. Ekonomhistorikern Barbro Ljungdahl Zackrisson har exempelvis 
intervjuat före detta feriebarn om deras sommarvistelser på landet under 1940- och 1950-
talet. Se Ljungdahl Zackrisson, Barbro, ”Från den privata världen till offentliga värden. 
Stockholms feriebarnsförening 1943–1963”, opublicerad C-uppsats, Ekonomisk-
historiska institutionen, Stockholms Universitet, ht 2003. 
154 Sutherland, Neil, Growing Up. Childhood in English Canada from the Great War to 
the Age of Television, (Toronto & Buffalo & London 1997), s. 5f. 
155 Sutherland 1997, s. 14. 
156 Att hitta informanter som varit utackorderade under 1890-tal och tidigt 1900-tal får 
betraktas som en omöjlighet i början på 2000-talet. Och även om det rent fysiskt hade 
varit möjligt att intervjua personer som bodde i fosterhem på 1920- och 30-talen kan det 
vara svårt att finna personer som är villiga att ställa upp på en intervju. Ämnet kan vara 
känsligt även vid vuxen ålder. Jämför Sundkvist 1994, s. 34. 
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3. Fosterbarnsfrågan i internationell, nationell 
och lokal belysning 

Barnets århundrade 
I boken Barnets århundrade, som publicerades år 1900, framförde Ellen 
Key sina visioner om hur industrisamhället skulle rustas för att bättre 
möta barnens behov i det nya seklet. Key nämnde lösningar som 
moderskapsunderstöd,157 barnavårdsnämnder, avskaffande av barnarbetet, 
förbud mot barnaga, ungdomsklubbar och anstalter för vanartiga gossar 
med mera.158 Många av Keys visioner kom att realiseras under 1900-talet. 
Det finns en hel del forskning som berör hur det gick till när svensk 
barnavård utvecklades under det nya seklets första decennier. Frågor som 
har studerats är bland annat tillkomsten och utövandet av en lag om 
vanartade och sedligt försummade barn, barnavårdsnämndernas 
uppkomst och praktik, framväxten av en lagstiftning angående 
utomäktenskapliga barn och hur idén om en moderskapsförsäkring 
omsattes i praktik.159 Inspiration till lagarna och nya institutionella 
arrangemang hämtades inte sällan från utlandet.160

157 Key använde inte ordet moderskapsunderstöd utan talade om att en mor skulle erhålla 
uppfostringshjälp av samhället ”… som fritager henne från yttre arbete för lifsuppehället 
under den tid barnen helt behöfva hennes vård”. Se Key, Ellen, Barnets århundrade I,
(Stockholm 1900), s. 106. 
158 Key 1900. 
159 Tillkomsten av Lag om vanartade och sedligt försummade barn från år 1902 
undersöks av Maria Sundkvist. Hon studerar även praktiken på en av Sveriges första 
barnavårdsnämnder, den i Norrköping. Se Sundkvist 1994. Så småningom (år 1926) kom 
alla kommuner i landet att bli tvungna att inrätta en barnavårdsnämnd. Denna utveckling 
studerar Kajsa Ohrlander i Ohrlander, Kajsa, I barnens och nationens intresse. 
Socialliberal reformpolitik 1903–1930, (Stockholm 1992). I den boken berör hon även 
tillkomsten av Lag om barn utom äktenskap från år 1917 som Helena Bergman har 
undersökt mer grundligt i sin avhandling: Bergman 2003. Bergman behandlar även hur 
idén om ett bidragsförskott, det vill säga en statlig ekonomisk ersättning till ogifta mödrar, 
utvecklades. En med bidragsförskottet närbesläktad reform var moderskapsunderstödet 
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Tidigare studier har betonat att frivilliga eller filantropiska 
organisationer hade stor inverkan på såväl lagstiftningen som hur den 
sociala vården kom att organiseras.161 De frivilliga organisationer som 
hade betydelse för barnavårdens utveckling var främst Föreningen för 
välgörenhetens ordnande (FVO), Centralförbundet för socialt arbete 
(CSA) och Svenska fattigvårdsförbundet (SFF). FVO bildades år 1889 
och hade då som uppgift att samordna de filantropiska föreningarnas 
insatser med fattigvårdens i Stockholm. Såväl CSA som SFF var 
inriktade på att lösa problemen på en nationell nivå. Dessa organisationer 
bildades senare, år 1903 respektive år 1906.162

Forskning om barnavårdens utveckling i Sverige har till viss del 
koncentrerats kring dessa frivilliga organisationer samt filantropiska 
föreningar och deras verksamhet under tidigt 1900-tal. Upptakten till 
barnens århundrade, det sena 1800-talet, har berörts men fosterbarnen har 
stått utanför de flesta forskares fokus. Så kallade vanartade barn har 
uppmärksammats mer i forskningen. Hur samhället skulle handskas med 
dem reglerades i en av tre barnavårdslagar som instiftades år 1902: Lag
angående uppfostran åt vanartade och i sedligt avseende försummade 

                                                                                                                       
som infördes år 1931. Det innebar att kvinnor som var med i sjukkassor fick ekonomisk 
hjälp vid barnsbörd. Vilka behov som låg bakom denna idé och hur denna så småningom 
blev lagfäst har studerats av Johansson, Peter, ”Moderskapspolitiken och den manlige 
familjeförsörjaren. Politik, administration och synen på kvinnors rätt till ersättning vid 
födsel 1924–1931”i Bergman, Helena & Johansson, Peter red, Familjeangelägenheter. 
Modern historisk forskning om välfärdsstat genus och politik, (Stockholm 2002); 
Ohlander 1993, s. 35–46 och Wisselgren, Maria J, Att föda barn – från privat till offentlig 
angelägenhet, (Umeå 2005), s. 28–32.  
160 Förebilden för den svenska lagstiftningen om barn utom äktenskap hämtades från 
Norge. Se Bergman 2003, s. 93–95. De moderna socialförsäkringssystemen, som 
omfattade mer än barnavårdslagstiftningen, brukar härledas till Bismarcks tyska 
lagstiftning. Se Åmark 2005, s.45f. Från Tyskland importerades de pedagogiska idéer som 
låg till grund för den folkbarnträdgårdsrörelse som etablerades i Sverige kring sekelskiftet 
1900. Se Hatje, Ann-Katrin, Från treklang till triangeldrama. Barnträdgården som ett 
kvinnligt samhällsprojekt under 1880–1940-talen (Lund 1999), s. 34f. 
161 Statsvetaren Lennart Lundquist har framhållit att ett nätverk av aktörer, det så kallade 
fattigvårdsfolket, förde fram och drev igenom de sociala reformidéer som kännetecknar 
det tidiga 1900-talets socialliberala politik. Fattigvårdsfolket utgjordes av en samling 
individer som genom överlappande medlemskap i olika frivilliga organisationer samt 
uppdrag inom kommun- eller rikspolitik kunde påverka politikens utformning. Se 
Lundquist, Lennart, Fattigvårdsfolket. Ett nätverk i den sociala frågan 1900–1920, (Lund 
1997), s. 199f. Hur detta gick till med specifikt fokus på nationella barnavårdsfrågor har 
Kajsa Ohrlander studerat. Se Ohrlander 1992. Andra studier som har lyft fram de frivilliga 
organisationernas betydelse för politikens utformning och hur barnavård ordnades i 
praktiken är Weiner 1995; Münger, Ann-Charlotte, Stadens barn på landet. Stockholms 
sommarlovskolonier och den moderna välfärden, (Linköping 2000); Olsson, Ole, Från
arbete till hobby. En studie av pedagogisk filantropi i de svenska arbetsstugorna,
(Linköping 1999); Bergman 2003, framförallt kap 2 och 3.  
162 För en översikt av organisationernas bakgrund och framväxt, se Lundquist 1997, kap 3. 
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barn. Enligt denna kunde sedligt försummade barn skiljas från sina 
föräldrar och placeras i enskilt hem, det vill säga fosterhem.163

Fosterhemmen var föremål för den andra barnavårdslagen: Lag om 
fosterbarns vård.164 I det här kapitlet undersöks bakgrunden till denna lag. 
I kapitlet diskuteras dels hur den så kallade fosterbarnsfrågan uppkom, 
dels vad den fick för effekter på nationell och lokal nivå. Fokus ligger på 
den process varigenom formella spelregler för fosterbarnsvården växte 
fram. 

Fosterbarnsfrågans uppkomst  
Fosterbarnsfrågan bottnade i en större diskussion om barnadödlighet. 
Sedan 1700-talets mitt hade svenska statistiker uppmärksammat den höga 
spädbarnsdödligheten i landet. De menade att det fanns möjligheter att 
sänka de dystra siffrorna genom att mödrarna upplystes om hur de skulle 
vårda sina små barn. Denna information skulle nå folket via 
rådgivningslitteratur och församlingarnas präster.165 Under 1800-talet 
utvecklades de medicinska vetenskaperna och läkarnas professionella 
ställning stärktes. Läkarna blev fler och prästernas medicinska betydelse 
avtog.166 I en tid av tilltagande nationalism blev barnadödligheten en 
befolkningspolitisk fråga såväl i Sverige som i utlandet. Nationernas 

163 SFS 1902:67. Vad ett vanartat eller sedligt försummat barn egentligen var 
konkretiserades inte i lagen. Maria Sundkvist har genom att studera olika läraretidningar, 
kommittébetänkanden och samtida debattinlägg försökt ringa in vad som avsågs med en 
dålig barndom som samhället skulle ingripa mot. Hon har funnit att beskrivningarna av 
den dåliga barndomen gällde barn som uppehöll sig på gatorna, arbetade och gjorde sig 
oberoende av vuxenvärlden. Barn som tjänade egna pengar kunde bruka olika 
njutningsmedel som kaffe, tobak och godis, vilket inte ansågs vara bra. Att stjäla, bettla, 
skolka eller ge uttryck för sin sexualitet var också tecken på vanart. Se Sundkvist 1994, 
kapitel 2; Bjurman, Eva Lis, Barnen på gatan, (Stockholm 1995); Söderlind 1999, s. 210–
224.
Sundkvist 1994, kapitel 2;. 
164 Den tredje barnavårdslagen handlade om behandlingen av minderåriga förbrytare. Se 
Sundberg, Emil, Lagstiftningen om barnavård. De nya lagarna om vården af fosterbarn, 
uppfostran åt vanartade och i sedligt afseende försummade barn samt behandlingen af 
minderåriga förbrytare, (Stockholm 1903). 
165 Hedenborg 2004, s. 55, 77. 
166 Brändström, Anders, ”De kärlekslösa mödrarna”. Spädbarnsdödligheten i Sverige 
under 1800-talet med särskild hänsyn till Nedertorneå, (Umeå 1984), s. 66; Öberg, Lisa, 
Barnmorskan och läkaren. Kompetens och konflikt i svensk förlossningsvård 1870–1920,
(Stockholm 1996), s. 84. 
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framtid vilade på barnens hälsa och skötsel. Det var läkarna som hade 
nyckeln dit.167

Under 1800-talets sista årtionden och de första decennierna på 1900-
talet fördes en intensiv diskussion både i Sverige och i utlandet om hur 
fosterbarnsväsendet skulle ordnas. Läkare runt om i Europa menade att 
dödligheten bland fosterbarn var alarmerande hög. Det förklarades med 
att fostermödrar vanvårdade barnen och att de sanitära förhållandena i 
fosterhemmen var undermåliga. Den samtida lösningen var att stärka 
kontrollen över dem som utförde fosterbarnsvården, det vill säga 
fostermödrarna. Formella spelregler för fosterbarnsvården fastställdes.168

Nutida forskning har visat att fosterbarnsvård bedrevs av alltifrån 
professionella barnsköterskor till fattiga kvinnor som kämpade för att få 
ihop ekonomisk lönsamhet med svaga och sjukliga barns överlevnad. 
Lagstiftningen som syftade att komma till rätta med problemen inriktades 
på att kontrollera fostermödrar. Att understödja ogifta mödrar att själva ta 
hand om sina barn ansågs omoraliskt.169

Under åren 1865–1888 stadfästes förordningar och lagar om 
fosterbarnsvården i Tyskland, Frankrike, Danmark och Storbritannien 
(inklusive brittiska kolonier som Australien).170 De formella spelreglerna i 
de olika länderna skilde sig åt i flera avseenden. Men gemensamt för dem 
var att det krävdes tillstånd, så kallad koncession, för att mot ersättning få 
vårda andras barn i hemmet. Ansökan om tillstånd skulle göras till de 
lokala myndigheterna. De skulle pröva den sökandes lämplighet innan 
något barn anlände till hemmet.171 Sverige fick sin första fosterbarnslag år 
1902 i och med Lag om fosterbarns vård. Den svenska lagen krävde inte 
att fosterföräldrarna skulle ha tillstånd för att få vårda fosterbarn. 
Däremot blev fosterföräldrarna förpliktigade att anmäla att de hade 
omhändertagit ett barn inom en viss tid.172 Koncessionskravet tillämpades 

167 Dwork, Deborah, War is Good for Babies and Other Young Children, (London & New 
York 1987), s. 22; Ohrlander 1992, s. 80 
168 Wawrinsky 1891; Öberg 1989, s. 166–168; Homrighaus 2001; Swain 2005, s. 152–
154; Hendrick 1994, s. 44–46. 
169 Swain 2005, s. 158. Huruvida ekonomiskt stöd till ogifta mödrar var omoraliskt eller ej 
rådde det delade meningar om. En del lokalsamhällen runt om i Europa föredrog att ge 
bidrag till ogifta mödrar som behöll sina barn istället för att dessa utackorderades till 
ammor eller fostermödrar. Se Hittebarnhusen och deras senaste utvecklingsform,
(Stockholm 1910), s. 5, 7. 
170 I Tyskland saknades en lag som gällde för hela förbundsstaten. Förordningarna var 
knutna till de olika tyska staterna. Se Wawrinsky 1891, s. 18–41. 
171 Alternativt skulle prövningen ske inom 24 timmar, vilket stadgades i engelska The
Infant Life Protection Act 1872. Se Wawrinsky 1891, s. 26. 
172 Anmälan skulle göras till hälsovårds- kommunal eller fosterbarnsnämnd inom tre 
dagar om fosterhemmet var beläget i en stad, och inom 14 dagar om fosterhemmet låg på 
landet. 5 § SFS 1902:63. 
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dock lokalt i Sverige av Stockholms fattigvårdsnämnds 
utackorderingsbyrå.  

Fosterbarnsfrågan väcks i Sverige 
I Sverige uppmärksammades fosterbarnsfrågan av läkaren, 
sundhetsinspektören och tillika ledamoten i Stockholms stads 
hälsovårdsnämnd, Richard August Wawrinsky (1852–1933), under 1880-
talet. Han var en av samtidens stora samhällsomvandlare. Hans 
engagemang sträckte sig över en rad områden. Wawrinsky publicerade 
skrifter om fosterbarnsvård, vaccinationer, lasarettsväsendet, hur 
epidemier kunde förebyggas, renande av kloakvatten och var involverad i 
den så kallade mjölkfrågan som beskrivs närmare nedan. Wawrinsky kom 
att inneha flera viktiga poster i samhällsapparaten, bland annat som 
medicinalråd i medicinalstyrelsen, ledamot i Stockholms stadsfullmäktige 
och som frisinnad ledamot i riksdagens andra kammare.173

Med inspiration från franska och tyska undersökningar om fosterbarns 
överdödlighet gjorde Wawrinsky under 1880-talet en utredning om 
fosterbarnen i Stockholm, vilken presenterades i hälsovårdsnämndens 
årsberättelse år 1890. Wawrinsky koncentrerade sig på spädbarn som 
utackorderades av enskilda personer, det vill säga informellt 
utackorderade barn. Undersökningens resultat visade att fosterbarnen led 
svåra sviter av att vara utackorderade och ibland överlevde de inte alls.174

Eftersom statistik saknades över hur många fosterbarn det fanns i 
staden studerade Wawrinsky dödligheten under första levnadsåret bland 
utomäktenskapligt födda barn. Wawrinsky menade att många av dessa 
barn hade överlämnats i främmande personers vård som fosterbarn, vilket 
även en undersökning av utomäktenskapliga barns flyttmönster 
bekräftar.175 De utom äktenskapet födda barnen hade mer än dubbelt så 

173 År 1883 avlade Wawrinsky medicine doktorsexamen. Samma år tillträdde han som 
sundhetsinspektör i Stockholm. Det var ett uppdrag han innehade till år 1892. Samtidigt 
var han överläkare vid epidemisjukhuset (1883–93). Under åren 1891–1909 var han 
medicinalråd i Medicinalstyrelsen och mellan 1890–91 var han t.f. professor i allmän 
hälsovårdslära vid Karolinska institutet. Vid sidan om detta hade han en rad offentliga 
uppdrag. Bland annat var han ledamot i stadsfullmäktige (1892–94, 1896–98) och 
riksdagsman i andra kammaren där han företrädde de frisinnade (1903–08, 1914). Se 
Nordisk Familjebok, band 31, (Stockholm 1921), s. 922, samt det nationella 
biblioteksdatasystemet Libris för en förteckning över Wawrinskys verk. 
174 Wawrinsky 1891, s. 4–13. 
175 Gerlach 2002. Inom äktenskapet födda barns migration har inte undersökts. 
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hög dödlighet som barn födda inom äktenskapet i Stockholm. Att 
utomäktenskapliga barn hade högre dödlighet visar flera 
undersökningar.176 Här lades grunden för en uppfattning som kom att 
dominera i samtiden; fosterbarn utgjordes främst av utom äktenskapet 
födda barn. Att även inomäktenskapliga barn växte upp i fosterhem 
diskuterades knappast alls.177 Wawrinsky menade att den undermåliga 
vård som fosterbarn fick förklarade överdödligheten bland 
utomäktenskapliga barn.  

Fyra skäl anfördes till att vården var dålig. För det första var 
ersättningen som barnens föräldrar betalade fostermödrarna för låg i 
förhållande till mjölkpriserna. Barnen fick bara billig och därmed sämre 
mjölk, trodde Wawrinsky.178 Mjölkens kvalité var en brännande fråga 
under årtiondena kring sekelskiftet 1900. Inte minst för dem som var 
engagerade i barnavården. Dålig mjölk ansågs vara orsaken till att många 
spädbarn dog av magåkommor. Mjölkens kvalité var ansatt från flera 
håll. Tuberkulösa kor ansågs smitta människor via mjölken. Själva 
mjölkhanteringen var också ett problem; mjölken transporterades och 
förvarades utan att kylas ned, mjölkkärlen kunde vara dåligt rengjorda, 
och mjölken kunde vara utspädd med vatten. Dessutom såldes 
uteslutande skummad mjölk i stadens mjölkmagasin. Skummjölken var 
billigare men hade lägre fetthalt än den oskummade. I de fattigaste 
kvarteren såldes den minst feta mjölken.179 Det var sådan mjölk som 
fosterbarnen fick, menade Wawrinsky.180

Vidare ansåg Wawrinsky att fostermödrarna var okunniga i 
spädbarnsvård. Krocken mellan manlig profession och kvinnlig tradition 
märks påtagligt när Wawrinsky beskrev hur fostermödrar brukade 

176 Se exempelvis Hedenborg 2004, s. 120–123; Söderberg, Johan, A Stagnating 
Metropolis: the economy and demography of Stockholm 1750–1850, (Cambridge 1991), s. 
161; Bengtsson, Magdalena, Det hotade barnet. Tre generationer spädbarnsdödlighet i 
1800-talets Linköping, (Linköping 1996), s. 232. 
177 Wawrinsky nämnde visserligen att även inomäktenskapliga barn kunde 
fosterhemsplaceras, men det var inte särskilt vanligt enligt hans uppfattning: ”Mera sällan 
förekommer deremot, att barn, som blifvit födda inom äktenskapet, bortlemans till 
utackordering.” Se Wawrinsky 1891, s. 4. 
178 Wawrinsky 1891, s. 10. 
179 Yvonne Hirdman har skrivit om ”mjölkfrågan” i Stockholm, se Hirdman 1983, s. 173–
193. Hur mjölken var kopplad till barnavården beskrivs i Weiner 1995, s. 69–74. Att 
liknande diskussioner förekom i andra länder ges exempel på i Dwork 1987, s. 52–90. 
180 Mjölkfrågan hade engagerat Wawrinsky redan när han tillträdde som 
sundhetsinspektör år 1883. Wawrinsky gjorde bland annat en undersökning av stadens 
mjölk som ledde till att kvalitetsnormer för mjölken fastställdes år 1883. Han ingick också 
i den så kallade mjölkkommissionen som hade till uppgift att kontrollera mjölkutbudet. Se 
Hirdman 1983, s. 177–179. 
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avfärda hans råd med att de skulle fortsätta vårda barnen som de lärt sig 
att kvinnor alltid hade gjort: 

Huru ofta hafva ej mina råd i detta hänseende af fostermödrarna mötts 
med ett misstroget leende eller rent af med motsägelser. […] ’De hafva i 
alla tider brukat göra så och så, deras äldre anförvandter hafva lärt dem, 
huru man bör sköta barn, de sjelfva ega dock större vana vid barnavård än 
läkaren’ o.s.v.”181

En tredje orsak till dålig vård var att fostermödrarna antingen hade många 
egna barn eller omhändertog flera fosterbarn samtidigt. Wawrinsky 
menade att det ledde till att fostermodern inte hann ge barnen erforderlig 
skötsel och att hon själv blev trött och utmattad. Slutligen var det fel på 
de bostäder där fosterbarnen vårdades. De var överbefolkade, smutsiga, 
för varma eller för kalla. Wawrinsky hade besökt 160 fostermödrar och 
av dem bodde bara 13 ”någorlunda tillfredsställande”.182

Wawrinsky satte fingret på ett par strukturella orsaker till 
fosterbarnsindustrins förödande konsekvenser för barnen. Men de 
lösningar han föreslog syftade inte till att motarbeta fattigdom och 
trångboddhet.183 Istället importerade Wawrinsky spelregler från den 
utländska lagstiftningen. Nyckeln var en förordning med krav på 
koncession och kontroll av fosterhemmen innan några barn fick lämnas 
dit:

… fosterbarnsindustrien måste i likhet med så många andra industrier 
vara underkastad koncessionstvång, på det att man må ega någon garanti 
för, att endast lämpliga personer drifva yrket.184

Kontrollen skulle fortgå även sedan barnet hade anlänt till hemmet. 
Wawrinsky föreslog att filantropiska så kallade fruntimmersföreningar 
skulle besöka fosterhemmen och hålla uppsikt över hur barnen sköttes. 
Idén hämtade han troligen från Berlin där tillsynen om fosterbarnen var 
ordnad på liknande vis.185

181 Wawrinsky 1891, s. 11. 
182 Wawrinsky 1891, s. 11–13. 
183 Öberg 1989, s. 168. 
184 Wawrinsky 1891, s. 13f. 
185 Wawrinsky 1891, s. 19. 
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Idén om en utackorderingsbyrå i Stockholm 
Det var inte bara de späda fosterbarnen som utackorderades informellt i 
staden som behövde mer tillsyn. Även barn som utackorderades via 
formella institutioner lämnades utan kontroll, oavsett ålder. Samtidigt 
som Wawrinsky gjorde sin undersökning tillsatte Stockholms 
fattigvårdsnämnd i april 1889 en kommitté som skulle utreda hur 
inspektioner av barn som utackorderats på landsbygden skulle låta sig 
göras.186 Fattigvården hade många barn utackorderade, både inom och 
utanför Stockholm. Inspektioner av fosterhem inom huvudstaden utfördes 
av delegerade, rotemännen och av de lokala fattigvårdsstyrelserna. För 
kontroll av barn som placerats av fattigvården i fosterhem på landet 
anlitades endast präster eller vad man bedömde som pålitliga personer, 
som bodde inom utackorderingsområdet. I ett försök att avhjälpa den 
dåliga kontrollen av fosterhemmen på landet hade fattigvårdsnämnden år 
1875 träffat ett avtal med Allmänna barnhusets reseombud att denne, när 
han inspekterade barnhusets fosterhem på landsorten, skulle hålla ett öga 
på hur fattigvårdens fosterbarn sköttes. Men då reseombuden ofta 
saknade uppgifter om fosterföräldrar som anlitats av fattigvården blev 
besöken i dessa fosterhem sällsynta, och kontrollen fortsatte vara 
undermålig.187

Fattigvårdsnämndens utsedda kommitté bestod av fyra ledamöter från 
fattigvårdsnämnden samt dess ordförande. Därtill hade Wawrinsky 
deltagit i sammanträdena för att bistå med de kunskaper han hade om 
fosterbarnsvård. Kommittén kom med ett utlåtande 16 maj 1890. Då hade 
man emellertid vidgat horisonten från inspektion av de barn som 
utackorderats på landsbygden. Fattigvårdens kommitté ville nu reformera 
alla fattigvårdens utackorderingar såväl inom staden som till 
landsbygden. Ett annat problem var arrangemang som befann sig i 
gränslandet mellan formella och informella utackorderingar. De utgjordes 
av fosterhem som föräldrarna själva hade ordnat, men som fattigvården 
lämnade bidrag till. 

… de barn, hvilka af föräldrarne sjelfva äro utackorderade, men till 
hvilkas underhåll bidrag af fattigvården lemnas hafva komitterade trott sig 

186 § 14 i Fattigvårdsnämndens protokoll 1889-04-15, Fattigvårdsnämndens 
sekreterareexpeditions arkiv A1:26, SSA. 
187 Müller 1906, s. 268f. 
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finna att hithörande förhållanden icke äro så väl ordnade som önskligt 
vore.188

Kommittén menade att fattigvården måste utöva tillsyn av sådana enskilt 
ordnade fosterhemsplaceringar som fattigvården lämnade pengar till. Det 
behövdes nya spelregler för fattigvårdsunderstödda utackorderingar. 

Förutom att tillsynen av barn som utackorderats på landet ansågs 
lämna mycket i övrigt att önska framförde kommittén även kritik mot hur 
inspektionerna utfördes i huvudstaden. Rotemännen hade för mycket att 
göra. I egenskap av att de var just män ansågs de inte heller kvalificerade 
att utöva tillsyn över hur barn vårdades. Kommittén föreslog istället att 
fattigvården skulle anställa ett antal diakonissor som skulle se till barnen i 
deras fosterhem.189 Det var vanligt att diakonissor utförde tjänster åt 
fattigvården och andra offentliga institutioner. De anställdes inom 
sjukvården, fattigvården och barnavården. Deras roll har beskrivits som 
en länk mellan de privata fattiga hemmen och den offentliga fattigvården 
och sjukvården.190

Kommitténs förslag låg även i linje med tidens tankar om alla kvinnors 
inneboende moderlighet. Samma idéer hade Wawrinsky gett uttryck för 
när han föreslog att tillsynen skulle skötas av ”fruntimmersföreningar”. 
Det var könet, inte professionen eller egna erfarenheter av föräldraskapet, 
som låg till grund för vem som bäst avgjorde kvalitén på fosterbarnens 
vård. Det är troligt att diakonissorna själva saknade barn, men de ansågs 
bättre utrustade att se barns behov än (rote)männen som kanske var fäder. 
De moderliga instinkter som diakonissorna i egenskap av att vara kvinnor 
antogs besitta kunde tas tillvara genom att de agerade som 
samhällsmödrar.191 Förslaget godkändes av fattigvårdsnämnden ganska 
snart och redan samma år anställdes åtta diakonissor för att övervaka 
fosterbarnsvården i staden.192

Andra åtgärder som kommittén föreslog var att en utackorderingsbyrå 
skulle inrättas. Byråns uppgifter skulle bestå i att ordna fosterhem både 

188 Utlåtande från kommitté 1890-05-16, Kommittéer och utredningar 1890–1929, F1:7, 
Fattigvårdsnämndens sekreterareexpeditions arkiv, SSA. 
189 Utlåtande från kommitté 1890-05-16, Kommittéer och utredningar, 1890–1929, F1:7, 
Fattigvårdsnämndens sekreterareexpeditions arkiv, SSA. 
190 Markkola, Pirjo, ”Diakonissan mellan det privata och det offentliga. Kvinnlig diakoni i 
Sverige och Finland 1880–1940”, i Vammen, Tinne red, Den privat-offentliga gränsen. 
Det sociala arbetets strategier och aktörer i Norden 1860–1940, (Köpenhamn 1999), s. 
184, 195. 
191 Flera forskare har skrivit om sekelskiftets samhällsmoderlighet. Dessa diskuteras på s. 
325f denna bok. 
192 § 1 Fattigvårdsnämndens protokoll 1890-07-05, A1:26, Fattigvårdsnämndens 
sekreterareexpeditions arkiv, SSA. Se även Oxenstierna 1897, s. 593. 
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inom och utom staden, samt att övervaka kontrollen av de utackorderade 
barnen. Såväl koncession som löpande kontroll nämndes i förslaget. 
Präster eller andra framstående personer i lokalsamhällena skulle 
bemyndigas att utfärda intyg om fosterföräldrarnas lämplighet innan 
barnet lämnades till fosterhemmet. Kontrollen skulle sedan fortgå genom 
att flera inspektörer anställdes. De skulle besöka barnen i deras fosterhem 
och försäkra sig om att barnen vårdades väl och hade hälsan. Till byrån 
skulle knytas ett barnhem där barnen kunde vistas under tiden de väntade 
på att sändas till fosterhem på landet. 193

När Stockholms fattigvårdsnämnds utackorderingsbyrå inrättades år 
1891 genomfördes några, men inte alla, av kommitténs idéer.194 Tillstånd 
krävdes innan några barn lämnades ut till blivande fosterföräldrar. 
Lokalombud som bestod av präster eller andra trovärdiga personer i 
utackorderingsområdet skulle utfärda intyg om fosterföräldrarnas 
lämplighet i enlighet med ett förtryckt formulär. Och fosterföräldrarna 
förband sig i särskilda kontrakt att vårda barnen väl. Några inspektörer, 
som var anställda enkom för uppgiften att inspektera barnen i deras 
fosterhem, hade utackorderingsbyrån inte till en början. 
Utackorderingsbyråns föreståndare, jämte diakonissorna och Allmänna 
barnhusets reseinspektör, fick till uppgift att utöva tillsyn över 
fosterhemmen såväl på landet som i staden. Föreståndaren skulle också 
upprätta liggare och rullor över de barn som utackorderades och de som 
vistades på byråns barnhem.195 Man saknade även ett ordentligt barnhem. 
När verksamheten påbörjades år 1891 inrättades ett provisoriskt barnhem 
där barnen kunde bo innan de skickades till ett fosterhem på landet. 
Barnhemmet var egentligen en vanlig hyreslägenhet på tredje våningen i 
ett hyreshus.196

193 Utlåtande från kommitté 1890-05-16, Kommittéer och utredningar 1890–1929, F1:7, 
Fattigvårdsnämndens sekreterareexpeditions arkiv, SSA. 
194 § 20 Fattigvårdsnämndens protokoll 1891-02-16, A1:26, Fattigvårdsnämndens 
sekreterareexpeditions arkiv, SSA. 
195 § 10 i Instruktion för Stockholms Stads Fattigvårdsnämnds utackorderingsbyrå af 
Nämnden faststäld den 19 December 1892; Müller 1906, s. 271–272. 
196 Förslag till omorganisation av Stockholms stads fattigvårdsnämnd, s. 5, Kommittéer 
och utredningar 1890–1929, F1:7, Fattigvårdsnämndens sekreterareexpeditions arkiv, 
SSA. 
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Från lokal reformiver till ett nationellt 
författningsförslag
Reformivern i Stockholms fattigvårdsnämnd avstannade inte med att idén 
om en utackorderingsbyrå föddes och omsattes i praktik. Det fördes även 
diskussioner med hälsovårdsnämnden, där Wawrinsky var verksam, om 
hur man skulle kunna gå vidare i fosterbarnsfrågan. De lokalt framtagna 
spelreglerna borde kunna tillämpas även utanför Stockholm. Sommaren 
år 1890 ville fattigvårdsnämnden samla krafterna inom de båda 
nämnderna till en särskild grupp av delegerade.197 I det brev till 
hälsovårdsnämnden där detta förslag fördes fram, påtalades behovet av 
lagstiftning för att komma till rätta med problemen. Hälsovårdsnämnden 
godkände förslaget och utsåg tre av sina ledamöter, däribland 
Wawrinsky, att representera hälsovårdsnämnden i denna delegation.198

Dessa delegerade författade en skrivelse till Kongl Maj:t. I denna 
påtalades att hälso- fattigvårds- och polismyndigheterna saknade 
befogenheter att ingripa mot vanvård av fosterbarn. I skrivelsen ägnades 
mycket energi åt att argumentera för att missförhållandena som upptäckts 
i Stockholm säkerligen inte var en isolerad företeelse. En författning som 
gällde både stad och landsbygd var enda lösningen, annars skulle 
insatserna bli verkningslösa. Delegerade förslog att: 

… förändringen kommer samtliga [överstruket] städer till godo och 
bringas till stånd genom en allmän författning, hvilken i så fall 
nödvändigt äfven måste blifva gällande för landsbygden, af det skäl att 
den med författningen åsyftade kontroll eljest lätt skulle kunna 
omintetgöras genom stadsbarnens utackordering derstädes.199

Förslaget till en ny författning gjordes i elva punkter. Stora likheter fanns 
med hur Stockholms fattigvårdsnämnd hade föreställt sig att spelreglerna 

197 Brevet återges i Utdrag af protokoll, hållet vid Stockholms stads Helsovårdsnämnds 
sammanträde den 5 September 1890, Kommittéer och utredningar 1890–1929, F1:7, 
Fattigvårdsnämndens sekreterareexpeditions arkiv, SSA 
198 Utdrag af protokoll, hållet vid Stockholms stads Helsovårdsnämnds sammanträde den 
5 September 1890, Kommittéer och utredningar 1890–1929, F1:7, Fattigvårdsnämndens 
sekreterareexpeditions arkiv, SSA. 
199 Skrivelse till konungen, Kommittéer och utredningar 1890–1929, F1:7, 
Fattigvårdsnämndens sekreterareexpeditions arkiv, SSA. Jag har bara haft tillgång till ett 
utkast av denna skrivelse som jag har funnit i Fattigvårdsnämndens sekreterareexpeditions 
arkiv. Enligt Underdånigt förslag till ordnande af fosterbarnsvården… så är denna 
skrivelse daterad 1892-04-19. Se Underdånigt förslag till ordnande af 
fosterbarnsvården…, s. 4. 
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på en utackorderingsbyrå i Stockholm skulle se ut och fungera. I 
författningsförslaget nämndes att det i varje kommun skulle finnas en 
styrelse som övervakade fosterbarnsvården. Krav på koncession fanns 
också med. Innan en person kunde godkännas som fosterförälder skulle 
bostadens beskaffenhet, antalet egna barn och tidigare mottagna 
fosterbarn samt huruvida fosterlönen var tillräcklig, undersökas. 
Kommittén föreslog att tillstånd krävdes för alla som skulle vårda barn 
under sju år som inte var nära släktingar till desamma.200

För att utreda hur fosterbarnsvården såg ut i hela landet, samt för att få 
ett mer utarbetat förslag till hur en ny författning skulle se ut, tillsatte 
konungen en kommitté år 1894. I denna ingick återigen Wawrinsky, men 
även polismästare Semmy Rubenson201 som också varit delaktig i 
fattigvårds- och hälsovårdsnämndens delegerade fanns med bland 
namnen i kommittén.202 Utredningen, som den så kallade 
fosterbarnskommittén publicerade år 1897, var dyster läsning. Läkare, 
fattigvårdsstyrelser och präster från hela landet hade ombetts besvara 
frågor angående fosterbarnsvården inom deras geografiska 
ansvarsområde. De som citerades i utredningen förfasades exempelvis 
över att personer som åtog sig att fostra andras barn ofta var fattiga och 
gjorde detta för pengarnas skull.203

Men en närmare granskning av primärmaterialet för utredningen visar 
att det förekom andra uppfattningar ute i landet. Flera länsstyrelser 
motsatte sig nödvändigheten av en utredning och lagförslag 
överhuvudtaget.204 Motsvarigheten till våra dagars landshövding, Kungl. 

200 Vilka släktingar som skulle undslippa koncessionskravet preciserades i förslaget. Det 
var styvföräldrar, far- eller morföräldrar samt laga förmyndare. Även syskon och 
föräldrarnas syskon omnämndes men det har strukits över. Bestämmelsen skulle inte 
heller gälla barn som stod under fattigvårdsstyrelse eller annan offentlig 
välgörenhetsinstitutions målsmansrätt. Troligen menade man att dessa institutioner själva 
skulle ombesörja kontrollen. Skrivelse till konungen, Kommittéer och utredningar 1890–
1929, F1:7, Fattigvårdsnämndens sekreterareexpeditions arkiv, SSA. 
201 Semmy Rubensson (1839–1922) var polismästare i Stockholm 1885–98. Han är mest 
känd för att ha moderniserat poliskåren. Före uppdraget som ledamot i 
fosterbarnskommittén hade han varit ledamot i kommittéerna angående förordning 
rörande lösdriveri (1881–82), och angående straffregister (1891–92). Nordisk familjebok,
band 23, (Stockholm 1916), s. 1075f. 
202 De övriga ledamöterna var läkaren August Berlin (1851–1910), prästen och sedermera 
kontraktsprosten H G Blumenberg (1848–1902) samt en herre vid namn A E J Johansson, 
som jag inte har kunnat identifiera närmare. Sekreterare var amanuensen i 
Ecklesiastikdepartementet och vice häradshövdingen Hugo Tigerschiöld (1860–1938). 
203 Detta är ett citat från någon av Stockholms tjänsteläkare, såsom det återgavs i 
Underdånigt förslag till ordnande af fosterbarnsvården…, s. 143. 
204 Till dessa hörde bland annat Nyköping, Malmöhus, Jämtlands och Norrbottens 
länsstyrelser. Se Sammanställning av remissvar från länsstyrelserna m.fl. ang. behovet av 
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Maj:ts Befallningshavare, i Norrbotten ansåg att det fanns behov av 
regleringar i städerna och den närmast omgivande landsbygden, men inte 
på andra håll i landet.205 Likaså uppgav flertalet tjänsteläkare att de inte 
kände till några fosterbarn som fostrades och vårdades under 
missförhållanden.206 En av dem var provinsialläkaren på Öland. Han hade 
inte upptäckt några särskilda missförhållanden bland fosterbarnen utan 
menade att de vårdades lika väl som andra barn: 

… enligt min snart 10-åriga erfarenhet inom Öland […] inga särskilda 
missförhållanden och (frånsedt bristande kunskap om lämpligaste sättet 
vid späda barns uppfödande med artificiel näring) […] fosterbarnen 
åtnjuta lika öm omvårdnad som andra barn…207

Fosterbarnskommittén betonade hur illa ställt det var med 
fosterbarnsvården i landet trots att flertalet läkare inte stämde in i 
klagokören. Kommittéledamöterna själva förklarade detta med att många 
läkare som hade svarat på de utsända frågorna var verksamma inom 
områden där det knappt fanns några fosterbarn. Att det inte förekom 
några missförhållanden där var inte så konstigt, menade 
fosterbarnskommittén. Uppmärksamheten skulle istället riktas mot de 
läkare som hade mött många fosterbarn i sin praktik. De hade vanligtvis 
”allvarsamma anmärkningar” mot hur fosterbarnen sköttes.208 I 
tabellunderlaget går det inte att utläsa hur stor andel läkare med 
erfarenhet av fosterbarnsvård inom sina distrikt som ansåg att 
missförhållanden förekom. Men det kan konstateras att en dubbelt så stor 
andel stadsläkare som läkare verksamma på landsbygden ansåg detta.209

                                                                                                                       
en utredning kring fosterbarnsfrågan, Protokoll A1:1, Kommittén angående fosterbarns 
vård, RA. 
205 Sammanställning av remissvar från länsstyrelserna m.fl. ang. behovet av en utredning 
kring fosterbarnsfrågan, Protokoll A1:1, Kommittén angående fosterbarns vård, RA. 
206 Av 343 läkare svarade 168 nej på frågan om några särskilda missförhållanden hade 
iakttagits med hänsyn till det sätt utackorderade barn vårdades och fostrades. 98 hade 
svarat ja, 68 var obestämda i sina svar och nio läkare hade lämnat frågan obesvarad. Se 
tabell litt. l, Underdånigt förslag till ordnande af fosterbarnsvården…, s. 114. 
207 Brev från S. Kjellström daterat 1895-04-30, Inkomna skrivelser E1:1, Kommittén 
angående fosterbarns vård, RA. 
208 Underdånigt förslag till ordnande af fosterbarnsvården, s. 138 samt tabell litt l, s. 114. 
209 Totalt hade 109 stadsläkare besvarat utredningens frågor. 49, eller 45 procent, ansåg att 
missförhållanden förekom. I utredningen ingick även svar från 234 läkare verksamma på 
landsbygden. Av dem kände 49, eller 21 procent, till att missförhållanden bland 
fosterbarnen förekom. Se tabell litt. l, Underdånigt förslag till ordnande af 
fosterbarnsvården…, s. 114. 
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”Fosterbarnsindustrin” var nödvändigtvis inte bara ett fenomen i 
städerna. I Stockholms stad fanns det enligt utredningen 13,6 fosterbarn 
per 1000 invånare. På den omgivande landsbygden i Stockholms län 
utgjorde fosterbarnen en något större andel, 16,4 fosterbarn per 1000 
invånare. Även i några andra län fanns det fler än 10 fosterbarn per 1000 
invånare på landsbygden.210 Förekomsten av vad som kunde förstås som 
en fosterbarnsindustri var således inte bara koncentrerad till städerna. 
Men det fanns skillnader mellan hur läkare i städer och på landsbygden 
uppfattade problematiken. Stadsläkare, däribland nästan alla 
Stockholmsläkare, såg missförhållanden i större utsträckning än 
landsbygdsläkarna. En fråga som infinner sig är om fostermödrarnas 
förutsättningar för att ge barnen adekvat vård var sämre i staden än på 
landet eller om synen på fosterbarn skilde sig åt mellan stad och land.211

De motsägelsefulla resultaten till trots drog fosterbarnskommittén 
slutsatsen att en nationell förordning behövdes för att reglera 
fosterbarnindustrin.212 Fosterbarnskommittén lämnade ett förslag till en 
nationell förordning om skydd för fosterbarnen. I flera avseenden liknade 
förslaget de idéer om spelregler som hade framförts tidigare av 
Stockholms fattigvårds- och hälsovårdsnämnder. Dessa spelregler hade i 
sin tur importerats från Europa av Wawrinsky. Bland annat var 
koncessionstvånget lika framträdande. Författningsförslaget innebar även 
att andra lagar och förordningar behövde ändras. Fosterbarnskommittén 
hade därför utarbetat förslag till ändringar i Instruktion för läkare,
Strafflagen samt Förordning angående fattigvården.213

210 Dessa län var Uppsala, Blekinge, Örebro samt Västmanland. Se tabell litt.a, 
Underdånigt förslag till ordnande af fosterbarnsvården…, s. 103. Siffrorna i utredningen 
är troligen underskattade eftersom ett utdrag från databasen Rotemansarkivet tyder på att 
det fanns många fler fosterbarn i Stockholm. Se bilaga 1. 
211 En grundligare undersökning av fosterbarnskommitténs material, 
provinsialläkarberättelser och tidningsartiklar om fosterbarnsfrågan skulle kunna svara på 
denna fråga. En sådan undersökning har inte rymts inom ramen för denna studie. 
212 Även om många läkare inte själva hade upptäckt några missförhållanden höll de flesta 
(221 av 343) med om att de förslag till åtgärder som Stockholms hälso- och 
fattigvårdsnämnder hade arbetat fram var behövliga. Se Underdånigt förslag till ordnande 
af fosterbarnsvården…, s. 145f. 
213 Underdånigt förslag till ordnande af fosterbarnsvården…, s. 49–52. 
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En lag utan koncession 
Vi hafva djurskydd, 
men ej skydd för fosterbarn214

Motionären Nils Andersson anmärkte i riksdagens andra kammare den 26 
januari år 1901 att Sverige hade lagar som skyddade djur men ingen lag 
som skyddade fosterbarn. Andersson menade, att det i landet fanns en 
”stor ’fosterbarnindustri’” där ”onaturliga föräldrar” mot en summa 
pengar lämnade sina barn till fosterhem där barnen vanvårdades och 
ibland svalt till döds. Andersson förespråkade en lag där fosterföräldrar 
underkastades myndigheternas kontroll och där förhandstillstånd krävdes 
för att få vårda fosterbarn.215 Anderssons motion år 1901 om en lag som 
skulle skydda fosterbarnen blev startskottet för behandlingen av 
fosterbarnskommitténs förslag i riksdagen.216

1902 års Lag om fosterbarns vård blev frukten av 
fosterbarnskommitténs ansträngningar. Denna lag innehöll emellertid inte 
något koncessionstvång. Till skillnad från lagstiftningen i flera andra 
europeiska länder krävdes inte något förhandstillstånd för att få vårda 
fosterbarn i Sverige.217 Det blev endast påbjudet att alla som tog emot ett 
fosterbarn skulle göra en anmälan därom till hälsovårds- kommunal- eller 
fosterbarnsnämnd på orten. Det skulle ske inom tre dagar efter barnets 
ankomst i en stadskommun och inom 14 dagar i en landsortskommun. 
Någon av dessa nämnder skulle sedan, med eventuell hjälp av biträden, 
utöva tillsyn över fosterbarnsvården.218 Vad tillsynen innebar 

214 Motion AK, nr 128, Riksdagstrycket 1901. 
215 Motion AK, nr 128, Riksdagstrycket 1901. 
216 Anderssons motion den 26 januari 1901 följdes av en motion 5 februari samma år där 
en herr Antonsson också påpekade behovet av lagstiftning för fosterbarnsvården (Motion 
AK nr 156, år 1901). Den 31 januari år 1902 presenterade civildepartementets chef, 
statsrådet von Krusenstjerna, en omarbetad version på fosterbarnskommitténs förslag till 
en förordning om fosterbarns vård. Förslaget antogs som Kongl. Maj:ts 56:e proposition 
till riksdagen år 1902. I riksdagen möttes propositionen av tre motioner under våren 1902. 
De gick bland annat ut på att propositionen stred mot regeringsformen (Motion AK nr 
179, år 1902), att alla fosterbarn under sju år borde stå under offentlig tillsyn (Motion FK 
nr 43, år 1902) samt att bötesbeloppen skulle ändras i propositionens förslag och att det 
s.k. särskilda utskottet n:o 2 skulle studera förslaget närmare (Motion AK nr 201, år 
1902). Den 5 maj 1902 inkom särskilda utskottet med en skrivelse till Riksdagens kansli. 
Utskottet föreslog att istället för en förordning skulle fosterbarnsvården regleras i en lag 
(Särskilda utskottets utlåtande n:o 5, i Civildepartementets konseljakt 1902-06-06, nr 17, 
RA). Med ett undantag (4 mom § 12) antogs utskottets förslag till Lag om fosterbarns 
vård på Stockholms slott den 6 juni 1902. Lagen trädde i kraft den 1 januari 1903 (SFS 
1902:63).
217 Även i Norge utslöts förslaget om koncession i 1905 års pleiebarnslov, den norska 
fosterbarnslagen. Seip, Anne-Lise, Sosialhjelpstaten blir til, (Oslo 1984), s. 200.  
218 § 5, SFS 1902:63. 
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konkretiserades inte i lagen. Men ecklesiastikdepartementets 
expeditionschef Emil Sundberg påtalade i förklarande anmärkningar till 
lagen att tillsynen borde utövas genom inspektioner. Hur ofta dessa borde 
göras meddelades inte.219

Det finns flera förklaringar till varför koncessionstvånget uteslöts. I 
den proposition som föregick lagstiftningen påpekades att 
koncessionstvång skulle kunna uppfattas som ett ingrepp i den enskildes 
handlingsfrihet.220 En begränsad handlingsfrihet riskerade att avskräcka 
personer som annars skulle ha passat bra som fosterföräldrar. De som 
ändå ville ta emot fosterbarn skulle förmodligen begära en högre 
ekonomisk ersättning, trodde man. Dessutom skulle det bli alltför 
betungande för hälsovårds- eller kommunalnämnderna att utöva 
koncessionen såsom fosterbarnskommittén hade föreslagit.221

Lagen skulle reglera barnens utsatthet i fosterhemmen. Denna utsatthet 
relaterades till barnens ålder och deras relation till fosterföräldrarna. Det 
var i och för sig något som såväl fosterbarnskommittén och fattigvårds- 
och hälsovårdsnämndernas delegerade hade föreslagit.222 Lagen 
omfattade endast barn under sju år. Orsaken var att barnen började skolan 
vid sju års ålder. Då ansågs barnen inte längre vara utlämnade åt 
fosterföräldrarna.223 I skolan skulle fosterbarnen möta andra vuxna 
personer. Barn i skolåldern betroddes ha kurage nog att själva påkalla 
hjälp av lärare om de vanvårdades i fosterhemmet. Skolbarn gjordes 
ansvariga att själva tillse att de fick god vård.224

Vidare gällde lagen endast barn som vårdades mot ersättning hos 
personer som inte var deras föräldrar, far- eller morföräldrar, 
styvföräldrar eller laga förmyndare. Att barn som fostrades hos nära 
släktingar undantogs från lagen berodde på att utredarna inte ville att 
myndigheternas maktutövning skulle: 

… råka i kollision med de obestridliga rättigheter och oeftergiftliga 
pligter, som bero af familjebandet…225

219 Sundberg skrev ”Tillsynen bör gifetvis utöfvas genom inspektioner tid efter annan på 
de ställen, där barnen vårdas.” Se Sundberg 1903, s. 14. 
220 Proposition nr 56, Riksdagstrycket 1902, s. 27. 
221 Proposition nr 56, Riksdagstrycket 1902, s. 27. 
222 Jämför Underdånigt förslag till ordnande af fosterbarnsvården…, s. 55–58; Skrivelse 
till konungen, Kommittéer och utredningar 1890–1929, F1:7, Fattigvårdsnämndens 
sekreterareexpeditions arkiv, SSA. 
223 Underdånigt förslag till ordnande af fosterbarnsvården…, s. 57. 
224 Söderlind & Engwall 2005, s. 12f. 
225 Underdånigt förslag till ordnande af fosterbarnsvården…, s. 57. 
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Familjens integritet sattes framför barnens skydd. Kontrollen av 
fosterbarnsvården fick på intet sätt utmana den biologiska familjen eller 
släkten, inte ens om syftet var att skydda barnen. De barn som 
utackorderingsbyrån initialt kom att inrikta sig på, barn över sex år, var 
just äldre barn som inte omfattades av lagstiftningen. Yngre barn 
remitterade delegerade för beviljande av barnavård/fattigvård till 
Allmänna barnhuset.226

En kritiserad lag 
Lagen kom att kritiseras från flera håll. Ebba Westberg227 från CSA ansåg 
år 1906 att de krav som fosterbarnskommittén ställt på fosterhemmen 
hade blivit alltför nedbantade i lagtexten.228 Det upprörde henne att 
koncessionstvånget hade uteslutits. Konsekvenserna blev att fosterbarn 
även i fortsättningen fick vara ”försöksobjekt”, ansåg Westberg: 

Frånvaro af koncessionstvång […] medför, att det blir barnet själft, som 
får utgöra försöksobjektet, och först när det med sin lilla kropp gjort 
’pröfningen’ – och kanske tagit obotlig skada däraf – konstatera 
myndigheterna, att fosterhemmet var ’olämpligt’.229

Westberg framhöll att utackorderingsbyrån i Stockholm ändå hade 
lyckats att genomföra många av fosterbarnskommitténs idéer. Detta hade 

226 Müller 1906, s. 271. 
227 Ebba Westberg (1874–1960) var lärarinna och engagerad i CSA. Hon skrev flera 
artiklar i förbundets tidskrift Socialt arbete. Några år in på det nya seklet gifte hon sig 
med ekonom-historikern Eli Heckscher under 1900-talets första decennium och antog då 
hans efternamn. Makarna Heckscher kom under 1930-talet att kritisera makarna Myrdals 
förslag om utbyggd barnomsorg och expertledd spädbarnsvård som lösning på krisen i 
befolkningsfrågan. Makarna Heckscher såg föräldraskapet, främst mödraskapet, som en 
naturgiven kompetens. Därför var det mödrar, inte professionell barnomsorgspersonal, 
som skulle ta hand om barnen. För en utförligare beskrivning av denna debatt, se 
Hammarlund, KG, Barnet och barnomsorgen. Bilden av barnet i ett socialpolitiskt 
projekt, (Göteborg 1998), s. 42–51. 
228 Westberg, Ebba, Samhällets barnavård, Fattigvård och folkuppfostran nr 12,
(Stockholm 1906), s. 19–21. 
229 Westberg 1906, s. 20. 
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man, som Westberg uttryckte det, gjort ”… snarare trots lagen än genom 
någon lagens förtjänst.”230

I mars 1908 lade Wawrinsky fram en motion i riksdagen om att lagen 
borde revideras. Han stödde sig då på en undersökning där han bett 
provinsialläkare uttala sig om vad lagen hade haft för inverkan på 
fosterbarnsvården. Enligt Wawrinsky hade lagen inte haft någon verkan 
alls på landsbygden.231 Det främsta felet var att lagen inte innehöll något 
koncessionstvång utan enbart anmälningsplikt:

… anmälningsplikten, sådan den i vår fosterbarnslag finnes föreskrifven, 
[har] fullständigt gjort bankrutt och i sitt fall dragit med sig hela lagen. 
[…] det just varit det olyckliga beslutet om koncessionstvångets 
ersättande med anmälningsplikten, som i första hand hos våra 
myndigheter förkvävt intresset för fosterbarnsvården.232

Wawrinskys motion ledde inte till någon omedelbar förändring. Men den 
kommitté som tillsatts året tidigare för att utarbeta förslag om en 
förändrad lagstiftning för fattigvården ålades att även åstadkomma ett 
förslag till en förändring av fosterbarnslagen. Kommitténs slutbetänkande 
dröjde till år 1921. Under tiden fortsatte Wawrinsky och andra som hade 
åsikter om hur fosterbarnsvården borde ordnas att driva fosterbarnsfrågan 
genom frivilliga organisationer som CSA och SFF. På barnavårdsmötet 
1911, en konferens för barnavårdsintresserade anordnad av SFF, antogs 
en resolution där mötets deltagare bland annat krävde att lagen, när den 
reviderats, skulle innehålla koncessionstvång. Dessutom ville de att lagen 
skulle innehålla tydligare föreskrifter om hur barnen skulle vårdas, att fler 
barn skulle omfattas av lagens skydd samt att det kommunala 
fosterbarnsväsendet skulle kontrolleras bättre.233

Något koncessionstvång och några mer detaljerade föreskrifter om 
vården kom inte den nya lagen, Lag om samhällets barnavård, att 
innehålla när den antogs år 1924.234 Däremot föreskrev lagen att en ny 
myndighet, en barnavårdsnämnd, skulle inrättas i varje kommun.235 Till 

230 Westberg 1906, s. 14. 
231 Motion AK nr 12, Riksdagstrycket 1908,  s. 18. 
232 Motion AK nr 12, Riksdagstrycket 1908, s. 20. 
233 Förhandlingarna vid svenska fattigvårdsförbundets första barnavårdsmöte i Stockholm 
den 28–31 mars 1911, (Stockholm 1911), s. 53. 
234 Koch, Ragnar, Samhällets barnavård. Lagen den 6 juni 1924 jämte andra författningar 
som beröra barnavårdsnämndernas verksamhet, (Stockholm 1927), s. 154. 
235 SFS 1924:361, 1 kap, 1 §. 
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barnavårdsnämndernas uppdrag hörde bland annat att utöva tillsyn över 
fosterbarnen.

Begreppet fosterbarn hade fått en vidare mening i den nya lagen. 
Fosterbarn avsåg nu alla barn under 16 år som mot ersättning vårdades 
hos andra än sina föräldrar eller förmyndare.236 Skälet till att såväl 
koncessionstvång som tydliga föreskrifter inte fanns med i den nya lagen 
trots starka påtryckningar från de barnavårdsintresserade, var att tiden 
sprungit ifrån de ursprungliga intentionerna med sådana förslag, menade 
fattigvårdslagstiftningskommittén. Sedan 1917 fanns det en särskild lag 
som ansågs ta tillvara de utomäktenskapliga barnens intressen, de barn 
som oftast utmålades som offer för fosterbarnsindustrin. Det hävdades 
vidare att den fosterförälder som inte ville bli granskad skulle kunna hålla 
sig undan även om koncessionstvång förelåg. Och återigen upprepades 
farhågan att tvånget att söka koncession skulle avskräcka de bästa 
fosterföräldrarna.237 I den nya lagen sattes istället all tilltro till att den nya 
organisationen av barnavården med barnavårdsnämnder i varje kommun, 
skulle garantera fosterbarnen en bättre tillsyn.238

Utackorderingsbyrån tar form 
Hur kan inrättandet av utackorderingsbyrån förstås i ljuset av det som 
framkommit ovan? Lokala idéer om hur fosterbarnsväsendet i Stockholm 
skulle regleras, bland annat genom inrättandet av en utackorderingsbyrå, 
ledde till en nationell utredning och lagstiftning. Idéerna fick en första 
praktisk formering i och med att utackorderingsbyrån grundades år 1891. 
Utackorderingsbyrån var den första i sitt slag i Sverige och byrån i 
Stockholm lyftes fram som ett föredömligt exempel på hur 
fosterbarnsväsendet kunde ordnas.239 När byrån organiserades om efter tio 

236 SFS 1924:361, 7 kap, 49 §. 
237 Fattigvårdslagstiftningskommitténs betänkanden. IV Barnavårdslagstiftningen. Del I. 
Förslag till Lag om den offentliga barnavården m.fl. författningar, avgivna av utsedda 
kommitterade, (Stockholm 1921), s. 285–288. 
238 Fattigvårdslagstiftningskommitténs betänkanden. IV Barnavårdslagstiftningen. Del 
I…, s. 288, 294. 
239 Underdånigt förslag till ordnande af fosterbarnsvården…, s. 16; Proposition nr 56, 
Riksdagstrycket 1902, s. 27f. Även efter lagens tillkomst framhölls utackorderingsbyrån i 
Stockholm som ett föredömligt exempel. Se Westerberg 1906, s. 10, 12–14. 
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år hämtades inspiration från förordningar som gällde i Tysklands, 
Frankrikes och Englands större städer.240

Verksamhetens omfattning växte med tiden. Det blev föreståndaren en 
övermäktig uppgift att både övervaka barnhemmet, ordna fosterhem och 
inspektera dessa. Dessutom höll inte utackorderingsbyråns hyreslägenhet 
måttet för ett barnhem. Bland annat uppmärksammades att det saknades 
en gård där barnen kunde leka.241 Därför utsåg fattigvårdsnämnden en 
kommitté som skulle ge förslag på hur utackorderingsbyrån skulle kunna 
omorganiseras. År 1902 fastställdes nya instruktioner, eller stadgar, för 
utackorderingsbyrån och dess medarbetare.242

Utackorderingsbyrån och dess barnhem flyttade till nya lokaler vid 
Stockholms stads barnasyl i samband med omorganisationen.243

Barnasylen låg på Fleminggatan 22 där även Allmänna 
försörjningsinrättningen var belägen. Efter att ha passerat porthuset mot 
gatan öppnade sig ett väldigt område med byggnader för verkstäder, 
sovsalar, sjukhus, dårhus för den som besökte Fleminggatan 22 kring 
sekelskiftet 1900. Detta var fattighjonens värld.244

240 Förslag till omorganisation av Stockholms stads fattigvårdsnämnd, s. 4, Kommittéer 
och utredningar 1890–1929, F1:7, Fattigvårdsnämndens sekreterareexpeditions arkiv, 
SSA. 
241 Förslag till omorganisation av Stockholms stads fattigvårdsnämnd, s. 5, Kommittéer 
och utredningar 1890–1929, F1:7, Fattigvårdsnämndens sekreterareexpeditions arkiv, 
SSA. 
242 De fastställda instruktionerna för utackorderingsbyrån finns bevarade i F4:2, och 
kommitténs förslag finns i Kommittéer och utredningar 1890–1929, F1:7, 
Fattigvårdsnämndens sekreterareexpeditions arkiv, SSA. 
243 Müller 1906, s. 274. 
244 Lundin 1890, s. 590–594. 
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Allmänna försörjningsinrättningen på Fleminggatan 22 år 1906. Foto: 
Stockholms stadsmuseum, negnr Fa 45200.

Byråns barnhem förestods av en föreståndarinna. Hennes uppgifter var att 
övervaka barnen under deras tid på barnhemmet. Hon skulle föra en 
journal över hur barnen uppförde sig.245 Det framhölls att det var viktigt 
att föreståndarinnan noterade barnets karaktär och anlag så att 
föreståndaren kunde välja ett fosterhem som passade barnet.246 En annan 
avsikt med journalerna var att mycket ”vanartade barn” skulle kunna 
urskiljas eftersom de inte ansågs lämpligt att de utackorderades till 
fosterhem.247 Vanartade barn; barn som misskötte skolan och på andra 
sätt inte uppförde sig som ett barn borde enligt tidens barndomsideal, 
skulle däremot skickas till skyddshem.248

245 § 9 i Reglemente för det till Stockholms stads fattigvårdsnämnds utackorderingsbyrå 
hörande barnhemmet, af Styrelsen faststäldt den 21 februari 1902, F4:2, 
Fattigvårdsnämndens sekreterareexpeditions arkiv, SSA. 
246 § 7 i Reglemente för det till Stockholms stads fattigvårdsnämnds utackorderingsbyrå 
hörande barnhemmet…, F4:2, Fattigvårdsnämndens sekreterareexpeditions arkiv, SSA. 
247 § 8 i Reglemente för det till Stockholms stads fattigvårdsnämnds utackorderingsbyrå 
hörande barnhemmet…, F4:2, Fattigvårdsnämndens sekreterareexpeditions arkiv, SSA. 
248 I Stockholm fanns flera institutioner som avsåg att särskilt omhänderta barn som 
uppfattades som vanartade. Pojkar kunde sändas till åkerbrukskolonin vid Hall, prins 
Karls uppfostringsanstalt på Gålön (som egentligen utackorderade pojkarna till 
hemmansägare som arrenderade mark på Gålön), anstalten vid Skrubba samt till 
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Föreståndaren på byrån fick från och med 1902 hjälp av ett biträde, 
och med tiden anställdes flera skrivbiträden för att sköta verksamheten på 
byråns expedition.249

En annan nyhet på utackorderingsbyrån efter 1902 var att två 
barnavårdsinspektörer anställdes. Den ena skulle besöka varje fosterhem i 
Stockholm, och den andra skulle besöka alla fosterhem på landet en gång 
årligen.250 Barnavårdsinspektörerna kom att prägla byråns utformning. 
Som inspektör över till landsbygden utackorderade barn anställdes 
folkskolläraren Johan Ludwig Kihlqvist. 

Mannen på bilden är troligen barnavårdsinspektören Johan Ludwig Kihlqvist. 
Han var år 1915, när detta foto är taget, den enda manliga inspektören på 
byrån. Bilden, som hämtats ur utackorderingsbyråns styrelseledamot Vendla 
Rossanders fotoalbum, har undertexten ”’Farbror’ inspektorn undrar hvad 
Gösta vill blifva”. Foto: Stockholms stadsmuseum, neg nr 94968.

När Kihlqvist började arbeta på byrån var han 32 år, gift utan barn, och 
hade haft tjänst vid Maria Magdalena församlings folkskola i Stockholm 
sedan år 1893. Kihlqvist var född i ett mindre bemedlat hem på landet i 
Färentuna församling, Stockholms län. Han var, enligt en kontraktsprost 

                                                                                                                       
Skolkarehemmet. För flickor fanns inte lika många institutioner att välja på. Endast Ersta 
diakonissanstalt och barnhemmet Stora Blecktornet (inrättat år 1906) tjänade som 
institutioner för vanartade flickor. Det fanns emellertid många barnhem som endast tog in 
flickor. Där kunde flickor som uppträtt vanartigt blivit placerade, även om dessa 
flickebarnhem inte uttalat syftade till att omhänderta vanartade barn. Se Söderlind 1999, s. 
212–215; Oxenstierna 1897, s. 593–595, 613. 
249 Det första skrivbiträdet anställdes 1914 och 1918 höll sig byrån med två skrivbiträden. 
Se Stockholms kommunalkalender, 1907–25. 
250 Müller 1906, s 273. 
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som åberopades som referens, ”… mycket väl förtrogen med 
förhållandena på landsbygden.” Kihlqvist hade tidigare arbetat vid 
Stockholms stads uppfostringsanstalt för gossar och dessutom hade han 
ägnat sex sommarferier åt att inspektera skolor och lärare i mellersta 
Sverige. Antagligen vägde Kihlqvists tidigare erfarenheter av 
inspektionsuppdrag och resande tungt när han anställdes som 
barnavårdsinspektör. Att han enligt sitt läkarbetyg ”… eger en 
synnerligen kraftig kroppskonstitution, som tillåter honom utföra äfven 
mycket ansträngande arbete” var nog heller ingen nackdel i 
sammanhanget eftersom resor vid den här tiden utmålades som en fysisk 
utmaning. Kihlqvist var verksam som landsbygdsinspektör på byrån ända 
fram till dess att byråns verksamhet gick upp i barnavårdsnämndens regi 
år 1926. Han fortsatte som barnavårdsinspektör på barnavårdsnämnden 
till 1929.251

Barnavårdsinspektör i Stockholm blev den sedermera namnkunniga 
freds- och rösträttskämpen Anna Lindhagen. 

Byråns barnavårdsinspektör i Stockholm, Anna Lindhagen, år 1915. Foto: 
Stockholms stadsmuseum, neg nr 94967.

Lindhagen är mer känd för sitt politiska engagemang samt som en 
förgrundsgestalt för den svenska koloniträdgårdsrörelsen, än för 
uppdraget som utackorderingsbyråns barnavårdsinspektör i Stockholm. 
Lindhagen var socialdemokrat och under åren 1911–1923 ledamot i 

251 För Kihlqvists ansökningshandlingar, se Utackorderingsbyråns protokoll 25 mars 
1902, bilaga A–M, A1:5, Utackorderingsbyråns arkiv, SSA. Se även Stockholms
kommunalkalender 1907–1930.
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stadsfullmäktige för Stockholms stad. Hon innehade många andra 
uppdrag. Bland annat var hon under flera år sekreterare och vice 
ordförande i Föreningen för kvinnans politiska rösträtt (1902–1916), 
redaktör för tidskriften Morgonbris (1911–1916) och ordförande för 
Rädda Barnen (1922–1927). När Lindhagen anställdes som 
barnavårdsinspektör vid utackorderingsbyrån år 1902 var hon 32 år och 
ogift. Hon hade arbetat som Röda kors-syster och som kontorist på 
förlaget Norstedt & söner. Redan då hade hon hunnit med en del ideella 
uppgifter, bland annat som ”frivillig ’besökare’” för F.V.O., deltagit i 
upprättandet av läsestugor i Stockholm och hon var styrelseledamot i 
Föreningen för folkbibliotek. Lindhagen var verksam som 
barnavårdsinspektör även efter att byråns verksamhet inordnats under 
barnavårdsnämnden 1926.252

Kihlqvist hade ett stort område att övervaka. Ansökningar om 
fosterbarn kom från Skåne i söder till Västerbotten i norr. 
Barnavårdsinspektörerna hade också till uppgift att föreslå lämpliga 
utackorderingsområden och lokalombud för utackorderingsbyråns 
styrelse.253 Lokalombuden skulle i sin tur föreslå och undersöka lämpliga 
fosterhem med hjälp av ett detaljerat frågeformulär.254 De potentiella 
fosterfamiljernas svar granskades sedan av barnavårdsinspektörerna. 
Barnavårdsinspektörerna rekommenderade vilka hem som skulle 
godkännas eller underkännas men det var styrelsen som slutgiltigt 
godkände eller avslog ansökan om ett fosterbarn.255 Här kan vi se hur 
utackorderingsbyrån förfinade det koncessionstvång som hade uteslutits 
ur formuleringen av 1902 års lag. Detta innebar att under de första tio 

252 Lindhagen sökte såväl tjänsten som inspektör i Stockholms om på landsbygden. Hon 
åberopade många kända namn som referenser. Till de mest namnkunniga hörde G H von 
Koch (en av grundarna till SFF och ordförande i CSA) och Fridtjuv Berg (folkskollärare 
och ledamot i riksdagens andra kammare som har gjort sig känd som initiativtagare till 
Lag angående uppfostran åt vanartade och i deligt avseende försummade barn från år 
1902). För Lindhagens ansökningshandlingar, se Utackorderingsbyråns protokoll 25 mars 
1902, bilaga, A1:5, Utackorderingsbyråns arkiv, SSA. Se även Stockholms 
kommunalkalender 1907–1932. Om Anna Lindhagen, se Svenskt biografiskt lexikon,
(Stockholm 1981), s. 476–480; Persson, Birgit, ”Anna Lindhagen, samhällsmodern och 
rösträttskämpen” i Studier i modern historia, (Stockholm 1990), s. 215–234. 
253 §2 i Instruktion för barnavårdsinspektörerna vid Stockholms stads fattigvårdsnämnds 
utackorderingsbyrå, af Styrelsen faststäld den 21 Februari 1902, Fattigvårdsnämndens 
sekreterarexpeditions arkiv F4:2, SSA. 
254 §2 i Instruktion för lokalombud, anstälda för tillsyn öfver de af Stockholms stads 
fattigvårdsnämnds utackorderade barn, af Styrelsen faststäld den 21 Februari 1902,
Fattigvårdsnämndens sekreterarexpeditionen F4:2, SSA. 
255 §12 i Instruktion för styrelsen för Stockholms stads fattigvårdsnämnds 
utackorderingsbyrå och barnhem…, Fattigvårdsnämndens sekreterarexpeditionen F4:2, 
SSA. 
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åren i utackorderingsbyråns historia kom kontrollen av fosterhemmen att 
förstärkas och urvalet av fosterhem att skärpas. 

Stockholm var i många avseenden en stad som gick i bräschen för 
förnyelser på barnavårdsområdet.256 Å ena sidan kan det förklaras av att 
det var landets största stad där de sociala problemen hopade sig och 
pockade på lösningar på ett helt annat sätt än ute i landet. Å andra sidan 
kan närheten till nationens maktcentrum; riksdag och regering, skapat 
andra förutsättningar för ett nätverksbyggande där aktörer på kommunal 
beslutsfattarnivå umgicks med aktörer på nationell beslutsfattarnivå. 
Lundquist har visat att den kärngrupp av aktörer som engagerade sig i 
fattigvårdsfrågan under 1900-talets första decennier bodde i villaförorten 
Djursholm. De representerade såväl Stockholms kommun som 
frivilligorganisationerna och riksdagen.257 Ett talande exempel på detta är 
Wawrinsky som drev fosterbarnsfrågan som sundhetsinspektör och 
ledamot i Stockholms stadsfullmäktige, som riksdagsledamot och genom 
sitt engagemang i frivilligorganisationen F.V.O.258

Utackorderingsbyrån kan ses som en föregångare i svensk 
fosterbarnsvård. Det var en ställning som byrån behöll under flera 
decennier. För Sverige som helhet skulle det dröja länge innan någon 
form av koncession för att vårda fosterbarn infördes. När Lag om 
samhällets barnavård trädde i kraft 1926 stadgades inget krav på tillstånd 
för att få vårda fosterbarn. Däremot hade anmälningsplikten skärpts.259

Först i och med att Lag om samhällets barnavård hade reviderats år 1945 
skrevs krav om koncession in i lagtexten. Men förhandstillstånd krävdes 
bara om fosterbarnet ifråga var under ett års ålder.260

256 Bolin Hort 1998, s. 135; Bergman 2003, s. 153–156; Gullberg 2004, s. 150. 
257 Lundquist 1997, ffa kapitel 4. 
258 Även på utackorderingsbyrån finns exempel på personliga kontakter med rikspolitiken. 
Anna Lindhagens bror, Carl Lindhagen, var socialdemokratisk riksdagsman. Han var 
liksom Anna Lindhagen engagerad för kvinnors rösträtt. 
259 I den äldre lagen från 1902 skulle anmälan om mottagande av fosterbarn ske inom tre 
dagar i en stad och inom 14 dagar på landsbygden. Se 5 § SFS 1902:63. I den nya lagen 
var fosterföräldrarna tvungna att anmäla sig till barnavårdsnämnden inom två dagar om de 
bodde i en stad och inom åtta dagar om de var biosatta på landsbygden. Se 51 § SFS 
1924:361.
260 Koch, Ragnar, Samhällets barnavård. Lagen den 6 juni 1924 om samhällets barnavård 
och ungdomsskydd (Barnavårdslag) jämte andra författningar som beröra 
barnavårdsnämndernas verksamhet, (Stockholm 1945), s. 322–324. 
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Verksamhetens omfattning vid utackorderingsbyrån 
Utackorderingsbyrån var inte den enda utackorderingsinstitutionen i 
Stockholm årtiondena kring sekelskiftet 1900. Såväl filantropiska 
organisationer, som fattigvårdens barnhem placerade barn i fosterhem. 
Men flertalet formella utackorderingar skedde genom Allmänna 
barnhuset och fattigvårdsnämnden. Omkring tio procent av 
fattigvårdsnämndens delegerades beslut kring barnavården 1892–1926 
utgjordes av remisser till utackorderingsbyrån. Merparten av delegerades 
barnavårdsärenden överfördes på fattigvårdsstyrelserna (80 procent), för 
att de skulle betala ut understöd till barnens föräldrar eller fosterföräldrar. 
Till barnhem och olika anstalter remitterade delegerade knappt sex 
procent och drygt fyra procent av besluten utgjordes av remisser till 
Allmänna barnhuset.261 När det gällde fosterhemsplaceringar var 
utackorderingsbyrån den ledande institutionen inom fattigvårdens 
organisation.262

Den största utackorderingsinstitutionen i Stockholm var emellertid 
under många år Allmänna barnhuset. Dit hade sedan slutet av 1700-talet 
barn under sex år kunnat lämnas av såväl fattigvården som föräldrarna. 
Utackorderingsbyrån var, som vi tidigare sett, till för äldre barn, mellan 
sex och femton år. 263 Hur förhöll sig då antalet barn som remitterats till 
utackorderingsbyrån till det antal barn som intogs på Allmänna barnhuset 
under min undersökningsperiod? 

261 19 av 117019 remisser utgjordes även av remisser till Hälsovårdsnämnden. Se 
”Sammandrag rörande den genom Fattigvårdsnämnden af Kommunen bekostade 
barnavården” i Berättelse angående Stockholms kommunalförvaltning, 1892–1906; 
Statistisk redogörelse för Stockholms stads fattigvård, 1907–1926.
262 Jag har beräknat relationen mellan antalet barn som fattigvårdsstatistiken har noterat 
som fosterhemsplacerade av utackorderingsbyrån och antalet barn som var utackorderade 
genom de lokala församlingarnas fattigvårdsstyrelser åren 1907–1925. Under åren 1907–
1909 motsvarade fattigvårdstyrelsernas fosterhemsplaceringar endast ett par procent av 
utackorderingsbyråns. Därefter kom fattigvårdsstyrelserna att utackordera allt fler barn. 
Men de motsvarade aldrig mer än 37 procent av vad byrån utackorderade. Se Berättelse 
angående Stockholms kommunalförvaltning, 1892–1906; Statistisk redogörelse för 
Stockholms stads fattigvård, 1907–1926. 
263 Müller 1906, s. 271. 
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Diagram 1. Antal barn som remitterats till utackorderingsbyrån i Stockholm 
respektive intagits på Allmänna barnhuset åren 1892–1926.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

18
92

18
94

18
96

18
98

19
00

19
02

19
04

19
06

19
08

19
10

19
12

19
14

19
16

19
18

19
20

19
22

19
24

19
26

År

A
nt

al
 b

ar
n

Remitterade till utackorderingsbyrån Intagna på Allmänna barnhuset

Källa: Berättelse angående Stockholms kommunalförvaltning, 1892–1906; Statistisk 
årsbok för Stockholms stad, 1907–1926. 
Anmärkning: Barn som skrevs in på Allmänna barnhusets klinik från och med år 1920 
har inte räknats med. De togs inte in på barnhuset för att de skulle utackorderas utan för 
att de behövde sjukhusvård. För uppgifter om barnkliniken, se Peterson, Torsten, Översikt 
över Allmänna Barnhusets historia, s. 185–188. 

Trots att Allmänna barnhuset var en institution som tog emot barn såväl 
från föräldrar som från fattigvården kom utackorderingsbyrån med tiden 
att bli den institution som flest barn lämnades till. Fram till år 1912 togs 
fler barn in på Allmänna barnhuset varje år än vad som remitterades till 
utackorderingsbyrån. Efter år 1904 hade dock antalet intagna barn på 
barnhuset sjunkit drastiskt, samtidigt som antalet remitterade barn till 
utackorderingsbyrån ökat. Förklaringen ligger i att barnhuset tog in allt 
färre barn på grund av haltande ekonomi. Alltsedan år 1904 hade 
barnhuset etappvis höjt intagningsavgifterna och begränsat det antal barn 
som fattigvården kunde lösa in mot nedsatt avgift. År 1908 sattes denna 
gräns till 110 barn, och år 1912 sänktes antalet till 100 barn.264 I ett nytt 

264 Peterson, Torsten, Översikt över Allmänna barnhusets historia, (Stockholm 1927), s. 
170, 178–180. 
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reglemente för barnhuset år 1910 stadgades att mindre bemedlade mödrar 
endast fick lämna sina barn på barnhuset om barnen var födda i 
Stockholm och hade hemortsrätt i Stockholms kommun.265 Detta innebar 
att mödrar som inte var gifta måste ha bott och varit mantalsskrivna i 
Stockholm i minst ett år och under den tiden inte behövt anlita 
fattigvårdens hjälp i något avseende. I annat fall hade såväl mödrarna 
som deras barn hemortsrätt i det samhälle som modern flyttat från när 
hon bosatte sig i Stockholm.266 Eftersom många stockholmare var 
inflyttade från landsbygden kan det förmodas att det nya reglementet 
försvårade för åtskilliga ogifta kvinnor som flyttat till Stockholm och där 
blivit med barn, att lösa in sina utomäktenskapliga barn på Allmänna 
barnhuset.

Det är troligt att dessa mödrar vände sig till fattigvårdens delegerade 
för barnavård/fattigvård som i sin tur remitterade barnen till 
utackorderingsbyrån. Efter år 1912 blev byrån den 
utackorderingsinstitution som växte mest från år till år. Mellan år 1913 
och 1925 remitterades i medeltal 440 barn till utackorderingsbyrån. 
Motsvarande siffra för Allmänna barnhuset var 179. Tidigare hade 
förhållandena varit de omvända. Allmänna barnhuset tog under perioden 
1892–1912 in 650 barn i medeltal om året, medan delegerade remitterade 
278 barn i medeltal per år till utackorderingsbyrån. Såväl 
utackorderingsbyråns som Allmänna barnhusets verksamheter 
omorganiserades på 1920-talet. Utackorderingsbyrån inordnades under 
Stockholms barnavårdsnämnd år 1926.267 Totalt skrevs 16 021 barn in på 
Allmänna barnhuset och 11 574 barn remitterades till 
utackorderingsbyrån under perioden 1892–1925.268

För utackorderingsbyråns del kan sägas att verksamheten var ganska 
blygsam på 1890-talet med undantag för det första året, 1892, då många 
barn som fattigvårdsstyrelserna tidigare hade ansvarat för överfördes till 
byrån. I början på det nya seklet sköt antalet remitterade barn i höjden, 
framförallt år 1902. En tillfällig nedgång år 1903 följdes av en stigande 
trend som nådde sin kulmen år 1913 och några efterföljande år. År 1913 
inordnades Brännkyrka församling i Stockholms stad. Brännkyrka var ett 
fattigt område. I stadens statistiska redogörelser för fattigvården 

265 Peterson 1927, s. 176. 
266 Se bl.a. Müller 1906, s. 223–225, 227. Jag redogör mer utförligt för hemortsrätten på s. 
189.
267 Enligt Lisa Öberg förändrade Allmänna barnhuset sin verksamhet 1923. Se Öberg 
1991, s. 86. Barnhuset fortsatte dock att utackordera barn in på 1950-talet, enligt uppgifter 
från Allmänna barnhusets kansli 2006-03-13. 
268 Stockholms stads statistik IV. Fattigvård. Statistisk redogörelse för Stockholms stads 
fattigvård 1902–1921 och Berättelse angående Stockholms stads fattigvård 1922–1926.
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påpekades att införlivningen av Brännkyrka påverkade 
fattigvårdskostnaderna för hela staden. Merparten av de direkta 
understödstagarna från Brännkyrka var barn.269 Det är rimligt att anta att 
inkorporeringen av Brännkyrka ledde till att Stockholms 
fattigvårdsnämnds utackorderingsbyrå fick fler barn att ta hand om. 
Under senare delen av första världskriget sjönk antalet remitterade barn 
återigen. Några toppar är synliga under det krisdrabbade tjugotalets första 
år.

Utbudet på fosterbarn 
Det är viktigt att hålla i minnet att alla de barn som remitterades till 
utackorderingsbyrån eller skrevs in på Allmänna barnhuset inte 
nödvändigtvis hamnade i fosterhem. Barnhuset vårdade en mindre andel 
barn inom institutionen. Utackorderingsbyrån kunde skicka barn till 
anstalter av olika slag, eller bara ta in barnen för tillfällig vård på byråns 
barnhem. När uppgifter om antalet remitterade barn som finns i 
fattigvårdens tryckta statistik jämförs med det antal barn som 
fosterhemsplacerades enligt byråns liggare blir det tydligt att långt ifrån 
alla utackorderingsbyråns barn fosterhemsplacerades.  

269 Statistisk redogörelse för Stockholms stad 1913, (Stockholm 1913), s. 38, tabell 8.  
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Tabell 1. Placeringsform för barn under 15 år som remitterades till 
utackorderingsbyrån i Stockholm åren 1902–1910. Absoluta tal och procent. 

Placeringsform Antal Procent 
Fosterhem 1681 52  
Tillfällig vård 683 21  
Anstalt för handikappade eller sjuka 273 9  
Barnhem eller barnhus 236 7  
Uppfostringsanstalt eller skyddshem 21 1  
Omhändertagen av föräldrar, eller taget som eget barn utan ersättning 119 4  
Annullerad remiss 76 2  
Fattigvårdsstyrelse eller asyl i annat samhälle 13 0,5 
Övriga institutioner/verksamheter 6 0,5 
Okänt 97 3  
SUMMA 3205 100  
Källa: Liggare över utackorderade, D1A:3–12, Utackorderingsbyråns arkiv, SSA. 
Anmärkning 1: För en översikt över vilka anstalter och institutioner som har räknats till 
respektive placeringsform, se bilaga 4. 
Anmärkning 2: Tidsperioden 1902–1910 är vald av flera skäl. Ett viktigt sådant är det 
inte finns liggare bevarade från hela utackorderingsbyråns historia. Bruket med att 
använda liggare tycks ha upphört år 1916.270 Att jag inte utsträckte undersökningen av 
liggarna fram till 1916 beror på den stora arbetsinsats som har krävts för att inventera 
liggarna. Omfånget på liggarna ökade när byrån började utackordera även äldre personer 
från och med 1906. Den period jag har undersökt omfattar ändå knappt hälften av alla 
personer som skrevs in i liggarna. Jag har gått igenom 3921 av 8358 namn. Slutligen ska 
omfattningen av utbudet på fosterbarn relateras till efterfrågan på fosterbarn i ett senare 
kapitel. Exakt hur många potentiella fosterföräldrar som efterfrågade ett barn från byrån 
har bara kunnat fastställas för perioden 1902–1910. Därför har det inte varit motiverat att 
göra en exakt beräkning på antalet fosterbarn efter 1910. 
Anmärkning 3: När ett barn remitterades till byrån fick han eller hon ett nummer. 
Numren är kronologiskt ordnade efter remissdatum. Ibland hände det emellertid att ett och 
samma barn remitterades flera gånger till utackorderingsbyrån, men vid olika tillfällen. 
Oftast handlade det om att barnet först hade tagits in på byrån för tillfällig vård och senare 
utackorderats. Varje gång barnet blev återremitterat fick det ett nytt nummer. Därför är 
antalet placeringsformer (3205) större än det faktiska antal barn som remitterades till 
utackorderingsbyrån. Däremot hade fosterhemsplacerade barn samma nummer hela tiden 
även om de flyttades till ett nytt fosterhem. Byte av fosterhem registrerades på samma 
sida i liggaren. Därför ska uppgiften om att 1681 placeringar gjordes i fosterhem läsas 
som att 1681 barn blev fosterhemsplacerade.  

Under perioden 1902–1910 noterades namnen på 3205 barn i 
utackorderingsbyråns liggare. Drygt hälften (1681 barn) kom att bli 
placerade i fosterhem. En hel del av dessa barn hade varit inskrivna på 
byrån före sin fosterhemsplacering, men då för tillfällig vård.271 Totalt 

270 En möjlighet är att liggarna överfördes till barnavårdsnämnden när 
utackorderingsbyrån kom att inordnas under denna. Jag har dock inte funnit byråns 
liggare i barnavårdsnämndens arkiv. 
271 Tillfällig vård kunde bli aktuellt för barn till tillfälligt sjuka föräldrar. Även barn till 
trångbodda eller hemlösa familjer kunde omhändertas för tillfällig vård i avvaktan på att 
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utgjorde den tillfälliga placeringen på utackorderingsbyråns barnhem 
omkring en femtedel (21 procent) av alla namn på barn i liggarna. 
Utackorderingsbyrån skickade även barn vidare till anstalter av olika 
slag. En knapp tiondel (nio procent) remitterades till anstalter för 
handikappade eller sjuka barn. Sju respektive kom till barnhem eller 
barnhus, en procent till uppfostringsanstalter eller skyddshem. Det hände 
att remisser till utackorderingsbyrån annullerades (två procent). Detta 
berodde ibland på att barnen hade avlidit. Slutligen omhändertogs en 
procent (0,5 + 0,5 procent) av barnen genom övriga institutioner eller av 
fattigvårdsstyrelser eller asyler i samhällen där barnen ägde hemortsrätt. 
Under de nedslag som jag studerar remitterades långt fler barn än de som 
fosterhemsplacerades. Övriga omhändertogs på andra sätt som jag har 
redogjort för ovan.  
Tabell 2. Remitterade och fosterhemsplacerade barn vid utackorderingsbyrån i 
Stockholm åren 1892–93, 1903, 1913 och 1923 i absoluta tal och procent. 

Barn på utackorderingsbyrån/år 1892–93 1903 1913 1923 
Remitterade 378 221 559 389 
Fosterhemsplacerade 122 95 324 119 
Fosterhemsplacerade barn i procent  32 43 58 31 
Källa: Berättelse angående Stockholms kommunalförvaltning; Statistisk årsbok för 
Stockholms stad samt Liggare över utackorderade, parallellserien 1892–93, D1B:1; 
Liggare över utackorderade 1903, D1A:4; Liggare över utackorderade 1913, D1A:14–16; 
Styrelseprotokoll 1923, ”Förteckning å utackorderade personer”, A1:26, 
Utackorderingsbyråns arkiv, SSA. 

Knappt en tredjedel av de remitterade barnen blev fosterhemsplacerade år 
1892–93 och 1923. År 1903 fosterhemsplacerades drygt två femtedelar 
av alla de barn som remitterades till utackorderingsbyrån. År 1913, som 
var ett rekordår för utackorderingsbyrån med avseende på antalet 
remitterade barn, uppvisade den största andelen fosterhemsplacerade 
barn.

De barn som verkligen kom att utackorderas tillbringade inte 
nödvändigtvis någon tid vid byråns barnhem innan de slussades vidare till 
sina fosterhem. En dryg tredjedel av de barn som utackorderades genom 
byrån år 1903 var aldrig inskrivna på det nystartade barnhemmet. År 
1913 hade knappt hälften av barnen bott på barnhemmet innan de 
utackorderades.272 Hur kom detta sig? Fosterhem kan knappast ha ordnats 

                                                                                                                       
bostadsproblemet skulle lösas. Ett tack riktas till Friederike Gerlach som delat med sig av 
dessa uppgifter från sitt pågående forskningsprojekt vid Tema Barn, Linköpings 
universitet.
272 År 1903 var 63 av de 95 utackorderade barnen inskrivna på utackorderingsbyråns 
barnhem enligt byråns liggare. Motsvarande siffra för år 1913 var 150 barn av 324. Se 
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samma dag som delegerade beslutade att barnen skulle remitteras till 
utackorderingsbyrån. Som framgick av instruktionerna för barnhemmets 
föreståndarinna och byråns föreståndare var det viktigt att uppgifter om 
barnen samlades in så att man kunde finna ett lämpligt fosterhem för 
varje barn. Det betyder att efter remissen måste en del barn ha kvar 
stannat där de bodde, åtminstone för en tid. 

Sammanfattning
Detta kapitel har handlat om hur fosterbarnsfrågan uppkom och hur 
regleringar av fosterbarnsverksamheten växte fram. I inledningen till 
detta kapitel redogjorde jag för forskning som har tillmätt de frivilliga 
organisationerna ett stort inflytande på reformer inom 
barnavårdsområdet. Min studie bekräftar att frivilliga organisationer drev 
på reformerna. Men jag menar att det blir problematiskt om man som 
exempelvis Ohrlander utgår ifrån att de frivilliga organisationerna 
initierade och föregrep diskussionerna om barnavården.273 Jag har kunnat 
visa att diskussioner om hur barnavården skulle organiseras påbörjades 
innan nationella frivilliga organisationer som CSA och SFF inrättades 
under 1900-talets första decennium. Upptakten till barnens århundrade, 
sett genom fosterbarnsfrågan, hade redan tagit sin början på 1880- och 
90-talen i kommunala nämnder i Stockholm. Det är möjligt att liknande 
diskussioner kan urskiljas i andra kommuner eller i enskilda filantropiska 
föreningar. Men det som gjorde Stockholm speciellt var att här omsattes 
diskussionerna i kommunal praktik innan det vare sig fanns lagstiftning 
på området, eller innan frivilliga organisationer hade hunnit formera sig 
och sina förslag på hur barnavården skulle organiseras. Det var på lokal 
kommunal nivå som problemen med fosterbarnsindustrin 
uppmärksammades och det var där visioner om dess lösningar skapades 
och sjösattes. 

Några av dem som hade varit med om att bygga upp den kommunala 
verksamheten vid Stockholms fattigvårdsnämnds utackorderingsbyrå, där 

                                                                                                                       
Liggare över utackorderade 1903, D1A:4; Liggare över utackorderade 1913, D1A:14–16, 
SSA. Jag saknar uppgifter om hur många fosterhemsplacerade barn som hade varit 
inskrivna på byråns barnhem 1923 eftersom någon liggare inte finns bevarad från den 
tiden. Ett möjligt tillvägagångssätt hade varit att närmare studera barnhemmets liggare 
istället. Genom att samköra namnen på de utackorderade barnen med namnen som står 
noterade i barnhemsliggaren skulle antalet barn som bott på barnhemmet före sin 
fosterhemsplacering kunna erhållas. Jag har dock avstått från detta på grund av 
arbetsekonomiska skäl. Barnhemsliggarna för år 1923 finns bevarade i D1:16–17, Arkivet 
för Barnhemmet Fleminggatan 22, SSA. 
273 Ohrlander 1992, s. 40.  
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ibland Wawrinsky, fick uppdraget att utarbeta förslag till en nationell 
lagstiftning. Deras förslag på hur utackorderingsverksamheten skulle 
organiseras hade stora likheter med hur utackorderingsbyrån i Stockholm 
fungerade. Lagen kom inte att se ut såsom de kommitterade hade 
föreslagit. Men när de frivilliga organisationerna CSA och SFF verkade 
för att lagstiftningen skulle reformeras nämndes utackorderingsbyrån i 
Stockholm återigen som ett föredöme. Framförallt var det kravet på 
koncession, som uteslutits ur lagen, men som tillämpades på 
utackorderingsbyrån, som gjorde byrån särskilt intressant. På nationell 
nivå genomfördes koncessionskravet först år 1945. 

Utackorderingsbyrån kom med tiden att ta emot fler barn än den 
utackorderingsinstitution i Stockholm som har rönt störst uppmärksamhet 
i forskningen; Allmänna barnhuset. Alla barn som remitterades till 
utackorderingsbyrån fosterhemsplacerades dock inte. Byrån fungerade 
som en sluss till olika former av barnavård. 
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Barn och personal vid utackorderingsbyråns barnhem, barnasylen på 
Fleminggatan 22. Foto: Stockholms stadsmuseum, neg nr Fa 10835.
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Del II. Varför blev barn fosterbarn?
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Inledning
Ett barnperspektiv på historien innebär bland annat att barns villkor 
studeras och uppmärksammas. De tre kapitel som följer härnäst handlar 
om vilka omständigheter i barns liv som ledde till att de blev fosterbarn. 
Med ekonomisk terminologi är det faktorer som skapade utbud på 
fosterbarn som studeras. Detta kan göras på olika sätt. 

Eftersom barn är beroende och underordnade vuxna är barns 
livsvillkor intimt förbundna med förutsättningarna för vuxna i barnens 
omgivning. Det blir det därför nödvändigt att studera fosterbarnens 
biologiska föräldrar och familjer. Vilka var barnen, och vad fanns det för 
omständigheter i deras ursprungliga familjer som kan förklara varför 
deras biologiska föräldrar inte kunde ta hand om dem? Detta studeras i 
kapitel 4. 

I kapitel 5 undersöks de institutionella förutsättningarna för barntillsyn 
i Stockholm och i vilken mån behov av barntillsyn kan ha orsakat 
fosterhemsplaceringar. 

Ekonomiska, sociala och demografiska förhållanden i och kring 
barnens biologiska familjer säger något om vilka barn som 
fosterhemsplacerades via utackorderingsbyrån. Men de säger inget 
uttryckligt om varför barnen fosterhemsplacerades. Vad som hände med 
barnen påverkades inte bara av deras föräldrars livsvillkor utan även av 
vad andra vuxna ansåg vara bäst. Därför undersöker jag även vilka 
orsaker som fattigvården angav till att barnen remitterades till 
utackorderingsbyrån. Detta behandlas i kapitel 6. Syftet är att jämföra 
förhållanden i barnens familjer som förmodas kan ha orsakat 
fosterhemsplaceringarna och de faktiska skäl som fattigvården angav i 
samtiden. Resultaten ska relateras till tidigare forskning på området.  

Tidigare forskning 
För att förklara varför barn övergavs och eller blev fosterbarn har tidigare 
forskning framförallt anfört fyra typer av orsaker. Dessa är föräldrarnas 
död; stigmatiseringen av och försörjningsproblemen för ogifta mödrar; 
behovet av barntillsyn samt det omgivande samhällets ingripande mot 
familjer som har betraktats som otillräckliga. 
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De biologiska föräldrarnas död 
En underliggande premiss för forskning om fosterbarn och övergivna 
barn är att en eller båda föräldrarna var döda. Demografisk forskning om 
vuxendödlighet är därför av intresse för forskning om fosterbarn. Den 
engelske socialhistorikern Peter Laslett har uppmärksammat 
omfattningen av föräldradödligheten i historien. Enligt hans beräkningar 
saknade en tredjedel eller fler av alla ogifta personer minst en förälder i 
det förindustriella samhället.1 Ett par svenska lokala studier som berör 
1800-talet har visat att 30–60 procent av barnen hade förlorat en eller 
båda föräldrarna under sin barndom, det vill säga före 15 års ålder.2 Män 
hade högre dödlighet än kvinnor. Under första hälften av 1800-talet var 
dödligheten för män i åldersgruppen 25–50 år dubbelt så stor som för lika 
gamla kvinnor i Stockholm.3 Studier av senare perioder, men andra 
städer, bekräftar att männens överdödlighet fortsatte in på det nya seklet 
om än inte lika starkt. Ett rimligt antagande är att fler barn var faderlösa 
än moderlösa.4

Att en eller båda föräldrarna hade avlidit kunde vara en orsak till att 
barn placerades i fosterhem. Det visar historikern Elisabeth Engberg i en 
undersökning av barn som auktionerades ut via fattigvården i Skellefteå 
under 1800-talet. Mellan nio och 21 procent av barnen var fullständigt 
föräldralösa. Omkring två tredjedelar saknade en förälder. De flesta 
utackorderades samma år som deras far eller mor avlidit. Engberg betonar 

1 Laslett, Peter, Family life and illicit love in earlier generations, (Cambridge 1977), s. 
162, 170. 
2 Elisabeth Engberg har i sin studie av fosterbarn i Skellefteå hänvisat till en opublicerad 
undersökning gjord av sociologerna Ulf Drugge och Mats Jacobsson. Enligt Engberg visar 
deras studie att 30 procent av barnen som föddes i Skellefteå mellan 1770–1870 hade 
förlorat en eller båda föräldrarna innan de fyllde 15 år. Se Engberg 2004, s. 445. Birgit 
Persson och Lisa Öberg resonerar om fosterbarn utifrån en undersökning av föräldrarnas 
dödlighet i Eskilstuna 1811–1815. Dessvärre gör de ingen hänvisning till denna 
undersökning. Enligt Persson & Öberg visar Eskilstunastudien att endast 40 procent av 
barnen hade båda föräldrarna i livet när de var 15 år gamla eller flyttade hemifrån. Se 
Persson & Öberg 1996, s. 52f. Föräldralöshet är avhängigt ålder. Ju yngre barnen är desto 
större är chansen att deras föräldrar är i livet. En studie av barnen i Sundsvall 1800–1899 
har visat att 7,8 procent av barnen hade förlorat en eller båda föräldrarna före sin 
tioårsdag. Se Åkerman, Sune & Högberg, Ulf & Andersson, Tobias, ”Survival of Orphans 
in Nineteenth-Century Sweden”, i Tedebrand, Lars-Görand red, Orphans and Foster-
Children. A historical and Cross-Cultural Perspective, (Umeå 1996), s. 85. 
3 Söderberg 1991, s. 176f. 
4 Willner, Sam, Det svaga könet? Kön och vuxendödlighet i 1800-talets Sverige,
(Linköping 1999), s. 266f. Se även Bengtsson, Tommy, “Why Dad Dies. The Mortality of 
Men in their Working Ages in the 18th and 19th Centuries” i Derosas, Renzo & Orsis, 
Michel red, When Dad Died. Individuals and Families Coping with Distress in Past 
Societies, (Bern & New York 2002), s. 81–98. 
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att fattigdom till följd av maken eller makans död ledde till en utsatthet 
som kunde innebära att barnen måste utackorderas.5

Trots att vuxendödligheten drabbade många barn och att den kan 
förklara varför många barn blev fosterbarn behandlar få 
fosterbarnsstudier huruvida barnens biologiska föräldrar var i livet eller 
inte. Än mindre har sjukdomar eller olyckor som kunde drabba de 
biologiska föräldrarna uppmärksammats. Forskningen har istället varit 
inriktad på att förklara varför många utom äktenskapet födda barn blev 
fosterbarn.

De ogifta mödrarnas utsatthet 
Stigmatiseringen av ogifta mödrar har stått i fokus när tidigare forskning 
har försökt förklara varför många barn blev fosterbarn.6 De ogifta 
mödrarnas utsatthet ansågs orsaka många barnamord i Sverige vilket 
ledde till att Gustav III instiftade det så kallade barnamordsplakatet år 
1778. Det innebar att ogifta mödrar fick rätten att föda anonymt, utan att 
tvingas uppge varken sin eller faderns identitet. På så sätt kunde barn 
lämnas bort utan att någon behövde få reda på vem modern eller fadern 
var.7

Förutom stigmatiseringen har svensk forskning även belyst problem 
för ensamstående mödrar att klara försörjningen av sina barn.8

5 Engberg 2004, s. 445–448. 
6 Persson 1990, s. 43–46; Ingeborn, s. 62–69. För en forskningsdiskussion om synen på 
den ogifta modern se Sandström, Britt & Taussi Sjöberg, Marja, ”Ensamma med 
skammen: barnamörderskor i Västernorrlands län 1861–1890” i Norman, Hans red, Den
utsatta familjen (Stockholm 1983), s. 172f; Edgren, Monika, Tradition och förändring – 
Könsrelationer, omsorgsarbete och försörjning inom Norrköpings underklass under 
1800-talet, (Lund 1994), s. 163–168.
7 Persson 1990, s. 44–46; Bergenlöv, Eva, Skuld och oskuld. Barnamord och 
barnkvävning i rättslig diskurs och praxis omkring 1680–1800, (Lund 2004), s. 261–267. 
Ekonom-historikern Börje Bergfeldt har studerat synen på utomäktenskaplig sexualitet i 
1700-talets Stockholm. En av hans slutsatser är att barnamordsplakatet ledde till att 
kvinnors ställning stärktes eftersom de då fick rätt att föda sina utomäktenskapliga barn 
anonymt. Se Bergfeldt, Börje, Den teokratiska statens död: sekularisering och civilisering 
i 1700-talets Stockholm, (Stockholm 1997), s. 50–52. Historikern Marie Lindstedt 
Cronberg har i sin avhandling behandlat synen på, och livet för, ogifta mödrar på 
landsbygden. Till skillnad från Bergfeldt menar Lindstedt Cronberg att 
barnamordsplakatet försämrade kvinnornas ställning då de inte längre kunde stämma 
fäderna på underhåll. Se Lindstedt Cronberg, Marie, Synd och skam. Ogifta mödrar på 
svensk landsbygd 1680–1880, (Tygelsjö 1997). 
8 Bolin Hort 1998; Ohlander 1993, s. 31–35; Hedenborg 2004, s. 191–195; Nyberg 1995, 
s. 63; Malmberg, Denise, ”Om barnhem och fosterbarn i Uppsala vid sekelskiftet 1900” i 
Ohrlander, Kajsa red, Barnhus. Om räddningsanstalter, barnhem, idiotanstalter, 
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Historikern Per Bolin Hort har studerat hur ogifta mödrar och deras barn 
bemöttes av fattigvården i Simrishamn. Han menar att många ogifta 
mödrar behövde hjälp från fattigvården för att betala 
utackorderingsavgifter för sina barn. Fattigvårdens inställning till att 
bevilja sådana ansökningar förändrades under perioden 1870–1917. Till 
en början var fattigvården mycket restriktiv eftersom man ansåg att 
mödrarna skulle straffas för sina utomäktenskapliga förbindelser. Insikten 
att en hård linje mot mödrarna även drabbade barnen ledde till att 
fattigvården började betala en del av utackorderingsavgifterna. Under 
tidigt 1900-tal vaknade intresset för att även få fäderna att betala för sina 
utomäktenskapliga barn.9 Detta mynnade ut i 
barnavårdsmannainstitutionens uppkomst 1917 som historikern Helena 
Bergman studerar i sin avhandling. Då lagstadgades att ansvaret för barn 
födda utom äktenskapet inte enbart var mödrarnas ensak, utan samhället 
kunde genom så kallade barnavårdsmän kräva fäderna på pengar för de 
utomäktenskapliga barnens underhåll.10

Även i internationell forskning har den sneda ansvarsfördelningen 
mellan mödrar och fäder till utomäktenskapliga barn använts som 
förklaring för att begripliggöra varför så många utomäktenskapliga barn 
har vistats på barnhusen. Enligt antropologen David I Kertzer har den 
katolska kyrkans uppvärderande av familjens helighet haft betydelse för 
varför utomäktenskapliga barn lämnades in på italienska barnhus från 
1500-talet till och med 1800-talet. Kyrkans glorifiering av familjen kunde 
endast bevaras om utomäktenskapliga faderskap skyddades och inte 
erkändes. Som en konsekvens blev mödrarna ensamma med skammen. 
För att rädda deras heder samt barnens liv (för den katolska kyrkan var 
det mycket viktigt att rädda själar genom att se till att ett barn aldrig dog 
odöpt) tvingades kvinnor (och även ogifta par) att överge sina 
utomäktenskapliga barn och lämna dem på de barnhus som kyrkan och 
myndigheterna tillhandahöll.11

Ett problem med Kertzers studie är att han inte ger någon 
tillfredsställande förklaring till varför också inomäktenskapliga barn 
övergavs. Detta skedde i ganska stor utsträckning, enligt hans egna 
siffror. I synnerhet i Milano, Florens och Neapel fick barnhusen motta 
många inomäktenskapliga barn som efter en tid återhämtades av sina 
föräldrar.12 Ändå menar Kertzer att detta inte var något typiskt mönster. 

                                                                                                                       
uppfostringsanstalter i Norden från 1700-talet till våra dagar, (Stockholm 1991), s. 90; 
Ingeborn 1989, s. 63–66. 
9 Bolin Hort 1998, s. 95–110. Se även Sjögren 1997, s. 59–66; Plymoth 2002, s. 124. 
10 Bergman 2003.  
11 Kertzer 1993, s. 19f, 25f, 49–56, 70. 
12 Kertzer 1993, s. 78, 82, 92. 
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Han framhåller att de flesta övergivna barn var födda utom äktenskapet.13

Läsaren får inte veta hur många av de inomäktenskapliga barnen som var 
helt eller delvis föräldralösa, eller hur många barn som saknade en 
förälder för att han eller hon hade övergivit familjen. Även änkor, 
änklingar och övergivna hustrur kan ha varit tvungna att lämna bort 
barnen för en längre eller kortare tid på grund av olika omständigheter.14

Begreppet inomäktenskapliga barn måste problematiseras för att vi ska få 
en fullständig bild av fosterbarnens och de övergivna barnens historia. 
För Sveriges del vet vi att nästan hälften av fosterbarnen var födda inom 
äktenskapet år 1894. I slutet på 1920-talet var emellertid andelen 
inomäktenskapligt födda fosterbarn mycket mindre.15

Barntillsyn  
Socialantropologen Pier Paolo Viazzo har framhållit att 
utomäktenskapliga barn länge har överbetonats i forskning om övergivna 
barn.16 Men forskningen har börjat problematisera att barn födda inom 
äktenskapet lämnades bort.17 Ett par italienska studier har försökt svara på 
frågan varför även sådana barn övergavs. Att de inomäktenskapliga 
barnen på Florens stora barnhus var många framgår dels av Kertzers 
studie, dels av en undersökning av Viazzo och hans medarbetare Maria 
Bortolotto och Andrea Zanatto. Många barn återtogs efter en tid av sina 
föräldrar. Författarna menar att det var en överlevnadsstrategi för fattiga 
familjer att lämna barn till barnhuset under problematiska skeden i 
familjecykeln.18

13 Kertzer 1993, s. 102. 
14 David Ransel har förklarat en hög andel inomäktenskapliga barn på Moskvas barnhus 
under 1800-talet med att de var barn till soldathustrur vars män dött i krig. Se Ransel 
1988, s. 154–157. Problem som mötte änkor och övergivna hustrur diskuteras även i 
Weiner 1994, s. 204–209; Gordon 2002, s. 89–98; Fildes 1990, s. 153. 
15 Uppgiften grundar sig på en beräkning jag har gjort utifrån 1894 års 
fosterbarnsutrednings siffror. Där uppgavs känd födelsestatus för 29 873 fosterbarn. Av 
dessa var 13 897 födda inom äktenskapet. De utgjorde således 47 procent av fosterbarnen. 
Se Underdånigt förslag till ordnande af fosterbarnsvården…, s. 107, tab. litt. e. Anita 
Nyberg som har studerat en senare period har funnit att år 1928 uppgavs 85 procent av 
fosterbarnen vara födda utom äktenskapet. Då utgjorde de inomäktenskapliga barnen en 
försvinnande liten del. Se Nyberg 1995, s. 63. 
16 Viazzo 1994, s. 38f. 
17 Förutom de studier som diskuteras nedan se även Levene, Alysa, “The origins of the 
children of the London Foundling Hospital, 1741–1760: a reconsideration” i Continuity
and Change, vol 18:2 (2003), s. 219–222. 
18 Viazzo m.fl. 2000, s. 88. 
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I 1800-talets Milano var mellan 50 och 70 procent av barnen på 
barnhuset Pia Casa födda inom äktenskapet visar historikern Volker 
Hunecke. Han menar att fattiga gifta par lämnade sina barn på barnhuset 
för att de inte hade råd att anställa en amma eller avvara moderns 
arbetsförtjänst under amningsperioden. De flesta föräldrar återtog sina 
barn någon gång efter två års ålder om de hade överlevt vistelsen på 
barnhuset.19 Studierna av de italienska barnhusen antyder att barnhusen 
kunde utnyttjas som en form av barntillsyn. Men författarna lämnar 
frågan om båda föräldrarna var i livet när barnen övergavs obesvarad 
precis som Kertzer. 

De amerikanska historikerna Priscilla Ferguson Clement och Sonya 
Michel har också funnit att föräldrar använde barnhus och 
utackorderingsförmedlingar för temporära placeringar av sina barn. 
Föräldrarna var oftast fattiga, arbetare eller arbetslösa samt 
ensamstående. Mer än hälften av barnen som placerades i fosterhem 
1880–1905 av de två utackorderingsförmedlingar som Clement har 
undersökt, återvände efter en tid till släktingar.20

I svensk forskning har mängden återtagna barnhusbarn eller fosterbarn 
inte undersökts. Däremot har nationalekonomen Anita Nyberg 
argumenterat för att fosterbarnssystemets utbredning var en konsekvens 
av fattiga, i synnerhet ogifta, mödrars förvärvsarbete och frånvaron av 
någon institutionaliserad barntillsyn. Nyberg visar att när barnomsorgen 
började byggas ut på 1950-talet så sjönk antalet fosterbarn och alltfler 
utomäktenskapliga barn har kommit att växa upp hos sina mödrar.21

Fosterhemsplacering kan därmed ses som en form av barntillsyn, vilket 
även historikern Lisa Öberg har påpekat.22

Kontroll av, eller hjälp till, familjer med problem? 
En del forskning som bedrivits kring fosterbarn har fokuserat på hur 
myndigheter eller filantropiska utackorderingsförmedlingar grep in och 
”räddade barn” från vad man uppfattade som otillräckliga biologiska 
familjer. Barnaräddande verksamheter påbörjades under senare delen av 
1800-talet, och de är en del av välfärdsstatens framväxt. Exempel på 
sådana verksamheter som svenska historiker har undersökt är barnhem, 

19 Hunecke 1994, s. 125–132. 
20 Ferguson Clement 1979, s. 413f; Michel, Sonya, Children’s Interests/Mother’s Rights. 
The Shaping of Americas Child Care Policy, (New Haven & London 1999), s. 41–44. 
21 Se Nyberg 1995; Nyberg 1996; Nyberg 2000.
22 Öberg 1989, s. 161f. 
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barnkrubbor, barnträdgårdar, sommarkolonier, arbetsstugor, 
mjölkdroppeföreningar, barnavårdsbyråer, barnavårdsnämnder, och 
barnavårdslagar.23

Barnaräddandet innebar att filantroper och myndigheter ingrep i 
familjelivet för att tillvarata vad man ansåg vara barnens intressen. 
Agerandet innebar att oftast en socialt högre stående klass intervenerade i 
en lägre klass vardag. Om agerandet ska betraktas som en form av 
kontroll eller om det till viss del även kan tolkas som hjälp, råder det 
delade meningar om i forskningen. 

 Forskare som väljer att se dessa insatser i huvudsak som kontroll för 
ett resonemang om att ingen hjälp erbjöds de behövande utan någon form 
av motprestation eller uppoffring. Välfärdsinsatserna ses som ett utbyte 
av familjens självständighet mot sociala och politiska rättigheter. Att 
staten och filantropin var villig att göra detta utbyte berodde inte på en 
ökad omsorg om de svaga i familjen, utan för att man ville rädda 
samhället från en odisciplinerad och därmed farlig underklass. Agerandet 
ses därmed som ett utslag av egenintresse från de högre 
samhällsklassernas sida.24

23 Om barnhem, se Ingrid Söderlinds avhandling, Barnhem för flickor. Ann-Katrin Hatje 
har skrivit om barnträdgårdarnas framväxt i Norrköping i Från treklang till 
triangeldrama. Om sommarkolonier har Ann-Charlotte Münger skrivit i Stadens barn på 
landet. Hur insamling av medel för att bekosta sommarlovskolonierna i Stockholm gick 
till har ekonom-historikern Solveig Hollari studerat med utgångspunkt i Barnens dags 
förening i licuppsatsen Barnens dags förening 1905–1925. De välgörande 
entreprenörerna?. Arbetsstugor har varit föremål för Ole Olssons forskning i Från arbete 
till hobby. Om Mjölkdroppe och barnavårdsbyrå har Gena Weiner skrivit i De räddade 
barnen. Maria Sundkvist har undersökt tillämpningen av barnavårdslagar och praktiken 
vid en barnavårdsnämnd i De vanartade barnen. Anne Løkkes bok, Vildfarande børn Om 
førsømte og kriminelle børn mellem filantropi og stat 1880–1920, (Holte 1990), handlar 
om samma fenomen, med från en dansk utgångspunkt. 
24 Den franske sociologen Jacques Donzelot har utvecklat en teori om social kontroll. 
Donzelot menar att den begynnande välfärdsstaten erbjöd hjälp till kvinnor och barn i 
utbyte mot kontroll av familjeöverhuvudet, det vill säga mannen. Den sociala kontrollen 
har inneburit att staten ingöt önskvärda normer i familjen för att stärka nationen som 
helhet. Se Donzelot, Jacques, Policing Families, (London 1997, utkom första gången på 
franska 1979), s. 6f, 89–94. Pedagogen Kajsa Ohrlander har använt sig av Donzelot när 
hon har studerat framväxten av barnavårdsfältet i Sverige. Ohrlander menar att denna 
framväxt karaktäriserades av närmast fientligt utformad inställning till föräldrar. 
Professionella grupper som sysslade med barnavård ansåg att samhällets och barnets 
intressen inte var desamma som föräldrarnas. Orsakerna till att barn led nöd söktes inte i 
samhälleliga förhållanden utan i hemmet och familjen. Detta ledde till att staten tog över 
ansvaret för barnen och familjen underställdes statens kontroll. Se Ohrlander 1992, s. 
280f. Ett empiriskt exempel på en extrem form av ingripanden i familjen ger den brittiska 
historikern Joy Parr i sin studie av barnemigrationerna från Storbritannien till Canada. 
Genom att flytta barn som låg fattigvården till last, till områden där lagen tillät att de 
började arbeta vid en lägre ålder än i Storbritannien, tjänade de engelska församlingarna 
ekonomiskt genom minskade fattigvårdskostnader. Man avvärjde också det hot som 
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När det gäller barn som skildes från sina föräldrar har forskningen i 
flera fall fokuserat på barnavårdsnämnder – en institution som 
inledningsvis arbetade nära skolan. Under 1800-talets sista decennier 
föddes idén om att den allmänna folkskolan skulle bli en skola för alla 
barn oavsett social tillhörighet. Då blev det allt viktigare, framförallt för 
lärarna, att kunna avskilja barn som inte passade in i skolan.25 Studier 
som har undersökt barnavårdsnämndernas agerande har lyft fram ett 
konfliktperspektiv där den alltmer professionaliserade kåren av lärare och 
socialarbetare gripit in och skilt ”vanartade” barn från deras otillräckliga 
arbetarklassföräldrar.26 Konfliktperspektivet är inte entydigt, vilket 
historikern Maria Sundkvist visar i sin avhandling om Norrköpings 
barnavårdsnämnd. Det hände att föräldrar var överens med 
barnavårdsnämnden om att åtgärder av något slag behövdes för deras 
barn.27

Andra forskare har pekat på att de barnaräddande filantropernas och 
myndigheternas insatser i vissa avseenden kunde vara en hjälp till barn 
och familjer som hade problem. Utgångspunkten tas i vilken hjälp som 
stod att finna i det aktuella samhället. Ibland kunde barnaräddarna och 
myndigheterna ge familjer möjlighet att existera trots hårda ekonomiska 
och sociala förhållanden, enligt detta synsätt.28 Forskare med ett 
kontrollperspektiv kritiseras för att inte ta tillräcklig hänsyn till hur 
förhållandena såg ut innan barnaräddare och stat ingrep i familjerna. Om 
samhällets intervenering underminerade familjens självbestämmande och 
privatliv bör forskningen också visa att familjen hade självbestämmande 
och ett privatliv tidigare. Historikern Linda Gordon menar att den sociala 
kontroll som släkt och grannar utövade i lokalsamhället inte var 
lindrigare än den kontroll som staten kom att utöva. Vidare menar 

                                                                                                                       
fattiga barn på gatan ansågs utgöra mot samhället i övrigt. Parr beskriver detta som en 
slags social konservatism där filantroperna ville underlätta de fattigas nöd och bevara 
ordningen, utan att förändra förhållandena i Storbritannien. Se Parr 1980, s. 28–37.  
25 Sundkvist 1994, s. 45. 
26 Sundkvist 1994; Swärd 1993; Lundström, Tommy, Tvångsomhändertagande av barn. 
En studie av lagarna professionerna och praktiken under 1900-talet, (Stockholm 1993). 
27 Sundkvist 1994, s. 114f. Flera exempel på där föräldrarna var överens med 
barnavårdsnämnden ges på sidorna 175–198. 
28 Ingrid Söderlind kritiserar Ohrlanders syn på institutionerna som i huvudsak en form 
för myndigheternas övervakning och disciplinering. Alla institutioner stod inte under 
myndigheternas kontroll. Så var fallet med flera av de barnhem som Söderlind har 
studerat. Söderlind menar att barnhemsinstitutionen föredrogs av en del föräldrar framför 
barnets placering i fosterhem. Barnhemmen gav föräldrarna en möjlighet att besöka sina 
barn, vilket inte var lika självklart vid en fosterhemsplacering. Institutionen kunde på så 
sätt upplevas som en möjlighet att hålla samman familjen istället för att splittra den. 
Söderlind påpekar dock att vi inte vet så mycket om hur det kom att bli i praktiken. Se 
Söderlind 1999, s. 23, 66f, 114–116.  
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Gordon att familjens privatliv var familjeöverhuvudets, det vill säga 
faderns. Det var framförallt honom filantroperna och välfärdsstaten kom 
att utmana. De svaga i familjen, kvinnor och barn, efterfrågade istället i 
stor utsträckning filantropernas och myndigheternas hjälp. Däremot fick 
mödrarna och barnen kanske inte alltid den hjälp som de själva önskade.29

Att filantropernas och myndigheternas innebar såväl kontroll som hjälp 
till utsatta grupper uppmärksammas bland annat av historikerna Gena 
Weiner och Helena Bergman. Även om filantroperna, som Weiner 
studerar, och barnavårdsmännen, som intresserar Bergman, ansåg sig ha 
rätt att kontrollera mödrarnas sätt att ta hand om sina barn, sökte fattiga 
eller ogifta mödrarna sig dit för att få hjälp.30

****

Den forskning som har presenterats ovan har framförallt problematiserat 
varför barn har omhändertagits av myndigheter och 
utackorderingsinstitutioner, varigenom de skickades till fosterhem. 
Fosterhem som föräldrar själva ordnade, så kallade informella 
fosterhemsplaceringar, är inte lika utforskade. Ambitionen i denna 
avhandling är att studera både fattigvårdens formella utackorderingar och 
föräldrars informella placeringar av sina barn. Detta dubbla perspektiv 
gör att vi kan få mer kunskap om hur fosterbarnsvården var ordnad kring 
sekelskiftet 1900. 

29 Gordon 2002, s. 294–296.
30 Weiner 1995, s. 188–194; Bergman 2003, s. 251f.
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4. Barnen och deras familjer 

Inledning
Utifrån tidigare forskning finns det flera förhållanden som kan antas haft 
inverkan på vilka barn som blev fosterbarn. Det kan förväntas att barnen 
var föräldralösa, födda utom äktenskapet, kom från fattiga förhållanden 
eller hade föräldrar som ansågs olämpliga att vårda barnen. I detta kapitel 
studeras vilka barn som remitterades till utackorderingsbyrån. Med 
ekonomiska termer är det hur utbudet på en eventuell fosterbarnsmarknad 
såg ut rent konkret, som studeras. Följande frågor ställs till materialet: 
Vilka var barnen med avseende på kön och ålder? Var de födda utom 
eller inom äktenskapet? Vilka var deras biologiska föräldrar med 
avseende på föräldrarnas klass och civilstånd? Hur många syskon hade 
barnen och vilka uppgifter finns om deras uppväxtförhållanden? Levde 
föräldrarna eller hade någon av dem eller båda avlidit? Hade familjen haft 
kontakt med fattigvården tidigare och i så fall hur länge?

Ålder och kön 
Barns tillvaro och villkor inte är statiska utan förändras med åldern. 
Barnens ålder har betydelse för vilket behov de (och deras familjer) har 
av olika samhälleliga insatser. Till utackorderingsbyrån kunde äldre barn, 
mellan sex och femton år, remitteras av fattigvårdens delegerade för 
barnavård.1 Allmänna barnhuset tog emot barn under sex års ålder som 
såväl föräldrar som fattigvården lämnade där. När jag har undersökt 
barnens ålder har det visat sig att från och med 1906 remitterades även 
yngre barn till utackorderingsbyrån, det vill säga barn som borde ha 
hamnat på barnhuset. Jag har inte haft möjlighet att gå igenom hur 
åldersfördelningen bland barnen såg ut varje år under byråns historia. 
Istället har jag valt att fokusera på åren kring 1906 när åldersfördelningen 

1 Müller 1906, s. 271. 
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förändrades samt vid de fyra nedslagen 1892–93, 1903, 1913 och 1923. 
Nedan presenteras barnens åldersfördelning i tre ålderskategorier: 0–5 år, 
6–10 år och 11–15 år. 
Diagram 2. De fosterhemsplacerade barnens åldersfördelning i procent. Barn 
som fosterhemsplacerats genom utackorderingsbyrån i Stockholm åren 1892–
1923. 

0

20

40

60

80

100

120

18
92

-9
3

19
02

19
03

19
04

19
05

19
06

19
07

19
08

19
09

19
10

19
13

19
23

År

A
nd

el
 fo

st
er

ba
rn

 i 
pr

oc
en

t

0-5 år 6-10 år 11-15 år

Källa: Liggare över utackorderade 1902–1910, D1a:3–12, Utackorderingsbyråns arkiv, 
SSA. 

Före 1906 var de flesta barn mellan sex och tio år när de remitterades till 
byrån. Även åldersgruppen 11–15 år var framträdande. Efter 1906 blev 
de äldre barnen allt färre. När byrån väl börjat utackordera små barn kom 
dessa att utgöra minst en tredjedel varje år. Av de barn som 
utackorderades åren 1910, 1913 och 1923 var nära hälften under fem år. 

Den förändrade åldersfördelningen kan bero på flera förhållanden. 
Riktlinjerna för vilka barn som skulle remitteras till utackorderingsbyrån 
kan ha ändrats. Några nya instruktioner som omtalade att byrån skulle 
utackordera barn under sex år hade inte tillkommit år 1906.2 Däremot 
hade förändringar skett på Allmänna barnhuset som troligen hade effekt 

2 Jag har gått igenom Kommunal författningssamling för Stockholm för de berörda åren 
men har inte funnit några förnyade instruktioner för utackorderingsbyrån. Men 
utackorderingsbyrån fick ett utökat ansvarsområde från och med 1906 då även vuxna 
personer kunde utackorderas via byrån. Se Stockholms stads statistik. Fattigvård 1907,
(Stockholm 1907), s. 55. 



115

på vilka barn som remitterades till byrån. Allmänna barnhuset hade sedan 
1904 höjt inlösenavgifterna och minskat sitt barnintag.3 Det bör ha lett till 
ett ökat tryck på utackorderingsbyrån att ansvara för 
fosterhemsplaceringar av små barn.  

 Utvecklingen mot yngre barn på byrån speglar ingen generell tendens 
bland samtliga fosterbarn i Stockholm. Majoriteten fosterbarn i staden var 
äldre än sex år. De yngre barnen blev dessutom färre med tiden.  
Diagram 3. Fosterbarnens åldersfördelning i Stockholm 1878–1925. 
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Källa: Databasen Rotemansarkivet, utdrag och databehandling den 27 oktober 2005, 
SSA. 
Anmärkning: Till fosterbarn har jag räknat följande koder ur databasen: 5106, 5206, 
5306, 5404. 

Den förändrade åldersstrukturen på byrån, som inte uppvisar samma 
mönster bland samtliga fosterbarn i Stockholm, kan indikera att orsakerna 
till varför fattigvården placerade barn i fosterhem hade förändrats. 
Utackorderingsbyrån tycks ha omhändertagit allt fler små barn samtidigt 
som äldre barn antingen placerades genom andra institutioner eller av 
enskilda personer. En möjlig förklaring, som föreslås av Ingrid Söderlind, 
är att barn har kommit att omhändertas vid allt yngre åldrar som ett 
resultat av samhällets ökade intresse för ”barnaräddande”. Hon fann en 
liknande åldersförskjutning när det gäller barn som skrevs in vid 

3 Detta diskuterades utförligare i kapitel 3. 
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uppfostringsanstalten för flickor i Stockholm.4 Denna iakttagelse 
stämmer överens med vilka barn som läkare och andra ville rädda undan 
från den så kallade fosterbarnsindustrin. En vanlig orsak till att dessa barn 
placerades i fosterhem var, enligt fosterbarnkommitténs utredning, att 
ogifta mödrar måste arbeta och därför blev tvungna att lämna bort sina 
barn.5 Det var hur de små barnen sköttes som upprörde läkarna. Men de 
uttalade sig knappt alls om varför de äldre barnen, som var i majoritet, 
hamnade i fosterhem och hur de vårdades. Vad som orsakade att många 
äldre barn placerades i fosterhem genom byrån under 1890-talet och 
tidigt 1900-tal återstår att undersöka. 

Fler pojkar än flickor utackorderades i fosterhem via 
utackorderingsbyrån. Åren 1892–93 samt 1903 utgjorde pojkarna 58 
respektive 59 procent av barnen. Andelen sjönk något till 1913 och 1923 
då 55 procent av barnen var pojkar.6 Att fler pojkar än flickor 
utackorderades kan förklaras på flera sätt. Antingen efterfrågade 
fosterhemmen fler pojkar eller så fanns det fler pojkar än flickor som 
ansågs vara i behov av fosterhemsplacering. Hur efterfrågan på pojkar 
och flickor såg ut studeras i kapitel 7. 

Vilka andra placeringsformer stod till buds för pojkar respektive 
flickor? Det fanns fler barnhem som inriktade sig på att omhänderta 
flickor än pojkar i Sverige omkring sekelskiftet 1900. Söderlind förklarar 
detta förhållande med att flickor genom fostran till tjänarinnor kunde bära 
upp en hel del av arbetet inom institutionerna med matlagning, tvätt, 
städning och barnpassning. För att uppfostra och utbilda pojkar räckte 
inte ett hem. Det krävdes jordbruk eller verkstäder. Särskilda anstalter 
eller utackordering i fosterhem var en lösning för pojkar.7 Flickors 
förmodade sexuella utsatthet i fosterhemmen har även inneburit att vissa 
barninstitutioner drog sig för att utackordera flickor.8 Att det fanns flera 
barnhem för flickor i Stockholm är troligtvis en viktig förklaring till 
varför färre flickor än pojkar fosterhemsplacerades genom 
utackorderingsbyrån. För flickor fanns det alternativ till 
fosterhemsplacering som inte fanns för pojkar i samma utsträckning. En 
annan förklaring är att föräldrar varit mer måna om att behålla sina 
flickor kvar hos sig, eftersom flickors arbetskraft var mer flexibel.9

4 Söderlind 1999, s. 85. 
5 Underdånigt förslag till ordnande af fosterbarnsvården…, s. 142f. 
6 För en tabellöversikt se bilaga 8. 
7 Söderlind 1999, s. 13, 304– 307. 
8 Söderlind 1999, s. 109, 296; Parr 1980, s. 114f. 
9 Zelizer hänvisar till en studie av fattiga familjer i New York där familjerna inte gärna 
ville avvara den hushållshjälp som flickorna kunde utföra. Se Zelizer 1994a, s. 173. Se 
även Parr 1980, s. 17f. 
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De förklaringar som angetts ovan förutsätter att barnen var äldre. När 
barnen som utackorderades av utackorderingsbyrån blev allt yngre 
minskade även den ojämna fördelningen mellan pojkar och flickor. Detta 
är ytterligare en indikation på att orsakerna till varför barn remitterades 
till utackorderingsbyrån hade genomgått en förändring under perioden 
1890–1925. 

Barn födda inom eller utom äktenskapet 
Tidigare forskning om fosterbarn och barnhusbarn har fokuserat på att det 
var utomäktenskapliga barn som övergavs och blev fosterbarn. 
Forskningen har haft svårare att förklara förekomsten av 
inomäktenskapligt födda barn på barnhus och i fosterhem. I områden där 
nästan alla barn föddes inom äktenskapet har inte inomäktenskapliga 
fosterbarn varit särskilt uppseendeväckande.10 Men Stockholm var känt 
för sina många utomäktenskapliga barn. Under 1800-talets mitt hade nära 
hälften av alla barn fötts utom äktenskapet. Under den period som är 
intressant här, 1891–1925, föddes omkring 30 procent av 
stockholmsbarnen utom äktenskapet.11 Utifrån tidigare forskning och den 
demografiska situationen kan man förvänta sig att även de barn som 
fosterhemsplacerades via utackorderingsbyrån till stor del utgjordes av 
utomäktenskapligt födda barn. 

10 I exempelvis Skellefteå var andelen utom äktenskapet födda barn sällan högre än fem 
procent under 1800-talet. Att 14 procent av fosterbarnen var födda utom äktenskapet 
betyder att de utomäktenskapligt födda barnen var överrepresenterade bland fosterbarnen 
trots att de utgjorde en minoritet. Se Engberg 2004, s. 438. 
11 Se Bilaga 5. 
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Diagram 4. Andel inom- och utomäktenskapligt födda barn som 
fosterhemsplacerades genom utackorderingsbyrån i Stockholm åren 1892–93, 
1903, 1913 och 1923. 
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Källa: Liggare över utackorderade, parallellserien 1892–1893, D1B:1, Liggare över 
utackorderade 1903, D1A:4, Liggare över utackorderade 1913, D1A:14–16, 
Utackorderingsbyråns arkiv; Personakter, Socialregisterbyråns arkiv, Rotemansarkivet på 
CD, SHD, SSA. 

Under de två första nedslagen 1892–93 och 1903 utgjordes majoriteten av 
de barn som fosterhemsplacerades via utackorderingsbyrån av barn som 
fötts inom äktenskapet (68 respektive 58 procent). Andelen 
inomäktenskapliga barn sjönk under perioden. Vid nedslagen 1913 och 
1923 var de utomäktenskapliga barnen i majoritet (51 respektive 62 
procent). I relation till tidigare forskning om fosterbarn och den 
demografiska situationen är det ändå överraskande att många 
fosterhemsplacerade barn var födda inom äktenskapet. 

Fördelningen av inom och utomäktenskapliga barn på byrån har ett 
samband med hur gamla de barn var som remitterades dit. 
Inomäktenskapliga barn var fler i de äldre åldersgrupperna. Det är tydligt 
vid nedslagen 1892–93 och 1903 då de inomäktenskapliga barnen var i 
majoritet samtidigt som få eller inga barn under fem år togs emot på 
byrån. Utomäktenskapliga barn hörde oftast till den yngre åldersgruppen, 
det vill säga barn under fem år. År 1913 var drygt hälften av alla barn på 
byrån födda utom äktenskapet. Av dessa var 67 procent yngre än fem år 
när de remitterades till byrån. År 1923 var drygt hälften av de 
utomäktenskapliga barnen yngre än fem år. 12

12 Se Bilaga 15. 
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Hur många var de utomäktenskapliga barnen på byrån i relation till 
alla utomäktenskapliga barn som föddes i Stockholm? Åren 1892–93 var 
andelen utom äktenskapet födda barn på byrån lika stor som andelen 
utom äktenskapet födda barn i Stockholm, det vill säga 30 procent. De 
utomäktenskapliga barnen på byrån var då varken över- eller 
underrepresenterade. Men under de övriga tre nedslagen kom de 
utomäktenskapliga barnen att bli alltmer överrepresenterade. Resultaten 
föder två nya frågor: Hur kan den höga andelen inomäktenskapliga barn 
under det första nedslaget förstås? Och varför blev de utom äktenskapet 
födda barnen alltmer överrepresenterade bland barn som placerades i 
fosterhem åren 1903, 1913 och 1923? 

Förändringen i ålder och börd antyder att utackorderingsbyrån alltmer 
kom att omhänderta barn som några år tidigare skulle ha utackorderats av 
Allmänna barnhuset. Det skulle betyda att den förändring som kan iakttas 
på byrån egentligen bara speglar den omfördelning av Allmänna 
barnhusets och utackorderingsbyråns åtaganden som presenterades i 
kapitel 3. Men det finns en annan omständighet som måste beaktas. Även 
på nationell nivå skedde liknande förändringar. Fosterbarnskommitténs 
utredning visade år 1894 att drygt hälften (54,6 procent) av alla 
fosterbarn som utackorderats genom fattigvården var födda inom 
äktenskapet.13 Dessutom var 40 procent av alla utackorderade barn mellan 
tio och femton år gamla.14 Från och med år 1928 finns statistik från 
Sveriges barnavårdsnämnder över fosterbarnen i landet.15 År 1928 var 84 
procent av fosterbarnen födda utom äktenskapet. Merparten av de 
utomäktenskapliga fosterbarnen var yngre än sex år (66 procent). Även 
många inomäktenskapliga fosterbarn var yngre än sex år (54 procent).16

På 1920-talet var således de flesta fosterbarn födda utom äktenskapet och 
majoriteten var yngre än sex år. På nationell nivå skedde en förändring 
från äldre, inom äktenskapet födda fosterbarn till yngre, utom äktenskapet 
födda fosterbarn. Den utveckling som kan iakttas på utackorderingsbyrån 
tycks stämma överens med en nationell tendens.17

13 Underdånigt förslag till ordnande af fosterbarnsvården…, tab. Litt e s. 107, 127. Totalt 
var 47 procent av alla fosterbarn födda inom äktenskapet år 1894. Den summan inkluderar 
både barn som utackorderades genom fattigvårdsstyrelse och alla övriga former av 
utackordering. Se beräkning i fotnot 15 i del I. 
14 Underdånigt förslag till ordnande af fosterbarnsvården…, tab. Litt d s. 106, 124f. 
15 Det finns vissa problem med denna statistik. De diskuteras av Anita Nyberg i Nyberg 
1995, not 18, s. 77. 
16 Samhällets barnavård år 1928, (Stockholm 1931), s. 57–59. 
17 Jämförelser med uppgifter från databassen Rotemansarkivet visar emellertid att 
ålderssammansättningen på byrån inte följde något generellt mönster i Stockholm. I 
Stockholm blev fosterbarnen snarare äldre över tid. Fosterbarn i åldersgruppen 11–15 år 
utgjorde omkring en femtedel av alla barn som bodde med andra än sina föräldrar i 
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Den höga andelen inom äktenskapet födda barn på byrån åren 1892–
93 och 1903 kan inte, som i internationell forskning, förklaras utifrån 
förekomsten av krig som gjorde många barn föräldralösa. Sverige hade 
inte varit i krig sedan Napoleontiden. Istället kan den allmänna 
dödlighets- och hälsoutvecklingen ha haft betydelse. 

Föräldralösa, moderlösa och faderlösa barn 
En självklar orsak till att barn har fosterhemsplacerats är att de hade blivit 
föräldralösa. Begreppet föräldralös är emellertid problematiskt. Är ett 
barn föräldralöst när det övergivits av sina föräldrar, när föräldrarna 
tyngda av sjukdom inte kan ta hand om det, eller avser begreppet endast 
barn vars föräldrar har dött? Här använder jag mig av definitionen båda 
föräldrarnas död som ett villkor för föräldralöshet. Dessutom används 
termerna moderlös och faderlös för barn som antingen hade förlorat sin 
mor eller far. Risken att drabbas av den ena eller båda föräldrarnas död är 
en funktion av barnets ålder. Ju äldre ett barn blir desto större är 
sannolikheten att han eller hon kan ha förlorat en förälder.18 Barn som 
utackorderades från byrån i Stockholm åren 1892–93 och 1903 var äldre 
än sex år. Många av dem var tio år eller äldre. Majoriteten av barnen var 
födda inom äktenskapet. Var dessa barn föräldralösa, faderlösa och 
moderlösa? 

                                                                                                                       
Stockholm på 1890-talet. År 1925 utgjorde 11–15-åringarna nära två femtedelar av alla 
fosterbarn i staden.  
18 Bideau, Alan & Brunet, Guy & Foroni, Fabrice, “Orphans and Their Family Histories. 
A Study of the Valserine Valley (France) during the Nineteenth and Twentieth Centuries” 
i The History of the Family, vol 5:3, (2000), s. 317–319. 
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Tabell 3. Barnens föräldrar, avlidna och i livet. Barn som fosterhemsplacerades 
genom utackorderingsbyrån i Stockholm åren 1892–93, 1903, 1913 och 1923 i 
absoulta tal och (procent).

Barnens föräldrar: År 1892–93 År 1903 År 1913 År 1923 
Båda döda 57 (50) 16 (18) 11 (11) 10 (10) 
Mor död 24 (21) 18 (21) 23 (24) 13 (13) 
Far död 8 (7) 15 (17) 13 (13) 10 (10) 
Båda levde 7 (6) 26 (30) 37 (38) 46 (47) 
En förälder levde, en förälder okänt 19 (17) 12 (14) 13 (13) 19 (19) 
SUMMA 115 (101) 87 (100) 97 (99) 98 (99) 
Båda okänt 7 8 11 21  
TOTALT 122 95 108 119  
Källa: Barnavårdsdelegerades anteckningar 1877–1893, D4:1–23, Fattigvårdsnämndens 
understödsdelegerades arkiv; Personakter, Socialregisterbyråns arkiv; Rotemansarkivet på 
CD, SHD, SSA. 
Anmärkning: På grund av avrundning har den procentuella summan inte alltid blivit 100.  

Åren 1892–93 och 1903 saknade en majoritet av de utackorderade barnen 
minst en förälder i livet. Med tiden minskade andelen barn som saknade 
minst en förälder. Andelen barn med två levande föräldrar ökade. År 
1892–93 var sammanlagt 78 procent av barnen antingen föräldralösa, 
moderlösa eller faderlösa. År 1903 gällde detta 56 procent av barnen. Vid 
nedslaget 1913 saknade 48 procent av barnen minst en förälder. För 1923 
var motsvarande siffra 33 procent.19 Åren 1892–93 var hälften av barnen 
helt föräldralösa. Därefter blev det vanligast att barn som saknade minst 
en förälder var moderlösa (21, 24 respektive 13 procent). En mindre 
andel var faderlösa samtliga år. År 1903 var dock 17 procent av barnen 
faderlösa men hade en mor i livet. 

Att barnen hade förlorat en eller två föräldrar genom dödsfall när 
barnen omhändertogs har även Söderlind och Engberg funnit i sina 
studier.20 Liksom i mitt material avtog andelen barn med minst en död 
förälder med tiden. För år 1913 och i synnerhet år 1923 måste många 
barn ha remitterats till byrån av andra orsaker än att föräldrarna var 
avlidna. En stor andel av barnen hade då båda föräldrarna i livet. 
Dödstalens utveckling i Stockholm förstärker detta intryck. I slutet av 
1800-talet var lungtuberkulos/lungsot en vanlig dödsorsak i städerna 
bland personer i åldersgruppen 20–39 år.21 I Stockholm minskade 
dödstalen mellan 1892–1925, med undantag för några enstaka toppar. 

19 Det bör observeras att detta är minimisiffror. Bortfall och ofullständiga uppgifter har 
lämnat flera föräldrars livsstatus till en öppen fråga. Andelen barn som saknade minst en 
förälder 1923 kan därför vara större, men en minskning över tid är ändå tydlig. 
20 Söderlind 1999, s. 71f; Engberg 2004, s. 446. 
21 Willner 1999, s. 124f. Se även tabell B12 och B13 s. 324f 
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Framförallt var dödstalen höga år 1899 samt 1918. Det senare var 
spanska sjukans år.22 Men de dödlighetstopparna ger inga effekter i den 
här undersökningen eftersom inget av mina nedslag hamnar i anslutning 
till 1899 och 1918. Istället är det rimligt att den allmänna 
dödlighetsnedgången resulterade i färre moder- fader eller föräldralösa 
barn. Det avspeglade sig i sin tur på vilka barn som remitterades till 
utackorderingsbyrån. 

Fördelningen av föräldralösa, moderlösa och faderlösa fosterbarn 
pekar på två faktorer. För det första tycks det vara rimligt att anta att en 
stor andel av barnen 1892–93 och 1903 behövde remitteras till 
utackorderingsbyrån för att en eller båda föräldrarna hade dött. 
Föräldrarnas död drabbade barn oavsett om de var födda inom eller utom 
äktenskapet. Det kan vara en förklaring till varför så många 
inomäktenskapliga barn utackorderades från byrån dessa år. När 
dödligheten i föräldragenerationen sjönk avtog andelen 
inomäktenskapliga barn på byrån. För det andra var en större andel av 
barnen moderlösa än faderlösa under hela perioden, vilket indikerar att 
det var moderns frånfälle, snarare än faderns, som ledde till en remiss till 
utackorderingsbyrån. Men rimligen borde fler Stockholmsbarn ha varit 
faderlösa än moderlösa eftersom dödligheten var större för män än 
kvinnor.23 Att fosterbarnen uppvisar en omvänd bild kan ha berott på en 
genusordning i samhället där mödrarna tillskrevs ansvaret för barnen och 
fädernas närvaro eller frånfälle spelade mindre roll för om barnen skulle 
bli utackorderade. Jag ska återkomma till genusordningens betydelse i ett 
senare kapitel.  

Barn till ensamstående föräldrar 
Ovan har förekomsten av många inomäktenskapliga fosterbarn på byrån 
kopplats till föräldrarnas dödlighet. Men kan det finnas andra förklaringar 
till varför inomäktenskapliga barn blev fosterbarn? De levande 

22 Statistisk årsbok för Stockholms stad. Se även Gustafsson 1976, tabell D12 s. 206. 
23 Att män har haft högre dödstal än kvinnor visas och diskuteras av historikern Sam 
Willner i hans avhandling. Se Willner 1999. Historikern Magdalena Bengtsson som har 
studerat spädbarns- och barnadödlighet i Linköping har funnit att fler barn som föddes 
1870–75 var faderlösa än moderlösa. De faderlösa barnen hade dock större 
överlevnadschanser eftersom de hade en mor som tog hand om dem. Se Bengtsson 1996, 
s. 236. 
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föräldrarnas civilstånd och andelen ensamstående föräldrar synliggör 
andra aspekter. 
Tabell 4. Föräldrarnas civilstånd. Andel barn vars föräldrar var i livet när 
barnen remitterades till utackorderingsbyrån i Stockholm åren 1892–93, 1903, 
1913 och 1923 i procent.

Civilstånd År 1892–93 År 1903 År 1913 År 1923 
Gifta eller sammanboende par 10 12 15  12 
Gifta men särboende/skilda 8 20 14  11 
Änka 25 22 14  7 
Änkling 15 18 21  11 
Ogift mor     37 28 37  57 
Okänt civilstånd 6 0 0  2 
SUMMA 101 100 101  100 
Källa: Barnavårdsdelegerades anteckningar 1877–1893, D4:1–23, Fattigvårdsnämndens 
understödsdelegerades arkiv; Liggare över utackorderade, parallellserien 1892–1893, 
D1B:1, Liggare över utackorderade 1903, D1A:4; Liggare över utackorderade 1913, 
D1A:14–16, Utackorderingsbyråns arkiv; Personakter, Socialregisterbyråns arkiv, 
Rotemansarkivet på CD, SHD, SSA. 
Anmärkning 1: På grund av avrundning har den procentuella summan inte alltid blivit 
100.
Anmärkning 2: Tabellen inkluderar inte de barn vars båda föräldrar avlidit, eller de som 
hade haft en ogift eller frånskild mor som dött. Endast barn med minst en levande förälder 
ingår. För en bild av samliga föräldrars civilstånd och fördelning absoluta tal, se bilaga 
14. Gifta eller samboende par kunde bestå av barnets båda föräldrar, men även av en mor 
som gift om sig eller sambodde med en annan man än barnets far. De ensamstående 
föräldrarna utgör summan av andelen gifta men särboende/skilda föräldrar, änkor, 
änklingar och ogifta mödrar.  

Andelen barn som hade en eller båda föräldrarna i livet ökade med tiden. 
Av dessa hade nära nio av tio en ensamstående förälder trots att båda 
föräldrarna kanske levde. De ensamstående föräldrarna utgjordes av gifta 
men särboende eller skilda par, änkor, änklingar och ogifta mödrar. 
Många barn som remitterades till utackorderingsbyrån hade alltså 
föräldrar som torde ha varit ensamma om att försörja sig och sin familj. 

Vilket civilstånd de ensamstående föräldrarna hade ändrades med 
tiden. Änkorna avtog och de ogifta mödrarna ökade. I början av 1900-
talet blev det även vanligare att barnen hade skilda eller särboende 
föräldrar. Vid det första nedslaget observerades endast fyra barn (åtta 
procent) som hade föräldrar som skilt sig eller var särboende. År 1903 
hade en femtedel av barnen med levande föräldrar särboende eller skilda 
föräldrar. Flera sådana familjeförhållanden gällde även barn som 
utackorderades 1913 (14 procent) och 1923 (11 procent). I samtliga fall 
har modern stått skriven samman med barnet. 
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Barn till änkor var talrika till en början men deras andel minskade med 
tiden. Åren 1892–93 och 1903 var en fjärdedel av de barn som hade 
minst en förälder i livet barn till en änka. År 1913 var 14 procent barn till 
änkor. År 1923 var endast sju procent barn till änkor. Änklingar var 
nästan lika vanligt förekommande, och faktiskt fler än änkorna 1913 (21 
procent) och 1923 (11 procent). Den största enskilda gruppen av levande 
ensamstående föräldrar utgjordes av de ogifta mödrarna. De utgjorde en 
dryg tredjedel av de föräldrar som var i livet när deras barn remitterades 
till utackorderingsbyrån 1892–93 och 1913 (37 procent). Vid nedslaget år 
1903 var deras andel något lägre då de utgjorde en dryg fjärdedel. År 
1923 utgjorde de ogifta mödrarna mer än hälften av alla levande föräldrar 
(57 procent). Sammanfattningsvis kan konstateras att de ensamstående 
mödrarna i materialet var många fler än de ensamstående fäderna som 
endast utgjordes av änklingar.  

I forskningen har det ensamma föräldraskapet har lyfts fram som en 
bakomliggande orsak till varför barn blev fosterhemsplacerade. När 
ensamstående föräldrar har diskuterats har de framförallt förkroppsligats 
av ogifta mödrar. Andra grupper av ensamstående föräldrar såsom änkor 
och änklingar eller frånskilda/separerade föräldrar är inte lika 
uppmärksammade även om det finns forskning som tyder på att just 
änkor och frånskilda hustrur levde under pressade förhållanden.24 På 
utackorderingsbyrån i Stockholm hade merparten av ensamföräldrarna 
varit gifta.25 Förekomsten av inomäktenskapliga barn på byrån hör 
samman med att många barn hade föräldrar som hade varit gifta men som 
vid tiden för remissen var ensamstående. 

Det finns emellertid inget definitivt samband mellan att föräldern en 
gång varit gift och att barnet var fött inom äktenskapet. Änkor och 
frånskilda eller separerade hustrur fick utomäktenskapliga barn med män 
de inte var gifta med. Dessutom säger inte barnet inom- eller 
utomäktenskapliga status något om huruvida barnen försörjdes av sina 
fäder eller inte.26 Historikern Margareta Matovi  har visat att i Stockholm 
föddes många utomäktenskapliga barn som senare i livet kom att 
legitimeras och erkännas av sina fäder i och med att föräldrarna gifte sig. 
Utifrån de så kallade Stockholmsäktenskapen, det vill säga att män och 
kvinnor sambodde utan att vara gifta, förklarar Matovi  att en del 
utomäktenskapliga barn kom att växa upp under inomäktenskapliga 

24 Detta diskuteras i forskningsöversikten. 
25 År 1923 utgör ett undantag. 
26 Gordon 2002, s. 90. 
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förhållanden.27 Jag menar att vi även kan se motsatsen; många 
inomäktenskapliga barn levde under utomäktenskapliga förhållanden.  

Mina och Matovi s resultat visar på behovet av att inte ensidigt 
diskutera barnens livsvillkor utifrån om de var födda inom eller utom 
äktenskapet. Att enbart fokusera diskussionen på föräldrarnas formella 
civilstånd leder fel. Istället bör villkoren för ensamstående föräldrar som 
grupp uppmärksammas. Dessa har sett olika ut beroende på om den 
ensamstående föräldern har varit man eller kvinna, dels för att 
försörjningsmöjligheterna har skilt sig åt för män och kvinnor, dels för att 
de kulturella eller sociala förväntningarna på mödrar och fäder har sett 
olika ut. Vilka dessa förväntningar var kommer att diskuteras när 
remissorsakerna undersöks. I det här avsnittet kan konstateras att 
ensamföräldrarna till en början främst utgjordes av män och kvinnor som 
var eller hade varit gifta, men med tiden blev ogifta mödrar en 
framträdande grupp bland ensamföräldrarna. 

Vem bodde barnet med? 
Många barn hade ensamstående föräldrar men bodde föräldrar och barn 
tillsammans? Birgit remitterades till byrån år 1923 när hon var 3 år. När 
hon fortfarande var mycket liten hade hennes mor, som var ogift, placerat 
henne som fosterbarn hos en änka. Förutom Birgit vårdade denna kvinna 
tre andra fosterbarn.28 Samtliga barn var yngre än tre år. Änkan hade 
sedan 1910 tagit hand om sammanlagt nio fosterbarn.29 Det var just 
sådana här fosterhemsplaceringar som Wawrinsky och andra ville komma 
till rätta med genom att inrätta en utackorderingsbyrå i Stockholm och 
lagstifta kring fosterbarnsvården. Det var inte bara Birgit som hade bott i 
fosterhem före remissen till byrån.  

27 Matovi  1984, s. 163, 271f. 
28 Tillsyningsmannarapport 1923-03-27, personakt E15409, Socialregisterbyråns arkiv, 
SSA. Enligt rotemansarkivet flyttade inte Birgit in hos änkan förrän 1924, men uppgifter i 
hennes personakt tyder på att hon bott där flera år. 
29 Biografi ID 124780250020, Rotemansarkivet på CD, SHD, SSA. 
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Tabell 5. Barnens hemförhållanden i samband med remissen till 
utackorderingsbyrån i Stockholm åren 1892–93, 1903, 1913 och 1923. Barn i 
absoluta tal och (procent).

Barnet bor med… År 1892–93 År 1903 År 1913 År 1923 
Mor och eventuella syskon 47 (42) 23 (28) 16 (16) 10 (10) 
Far och eventuella syskon 18 (16) 5 (6) 5 (5) 2 (2) 
Mor & Far samt eventuella syskon 5 (5) 2 (3) 7 (7) 4 (4) 
Syskon 0 (0) 4 (5) 0 (0) 2 (2) 
Institution 4 (4) 8 (10) 8 (8) 11 (11) 
Fosterhem 37 (33) 39 (48) 62 (63) 68 (70) 
SUMMA 111 (100) 81 (100) 98 (99) 97 (99) 
Okänt 11 14 10 22  
TOTALT 122 95 108 119  
Källa: Barnavårdsdelegerades anteckningar 1877–1893, D4:1–23, Fattigvårdsnämndens 
understödsdelegerades arkiv; Personakter, Socialregisterbyråns arkiv, Rotemansarkivet på 
CD, SHD, SSA. 
Anmärkning 1: På grund av avrundning har den procentuella summan inte alltid blivit 
100.
Anmärkning 2: Om inget annat uppgivits har jag tolkat det som att barnet bodde med en 
förälder (såvida inte föräldrarna var avlidna vid remisstillfället) och eventuella syskon.  

Överraskande många barn bodde redan i fosterhem när de remitterades 
till utackorderingsbyrån. Deras andel ökade dessutom med tiden. Åren 
1892–93 gällde det en tredjedel av barnen och 1923 bodde 70 procent av 
barnen redan i fosterhem. Samtidigt minskade andelen barn som levde 
tillsammans med någon ur sin biologiska familj före remissen. Åren 
1892–93 bodde majoriteten av barnen med medlemmar ur den biologiska 
familjen, men 1903 bodde drygt hälften av barnen i fosterhem eller på 
institution. År 1923 levde hela 81 procent utanför den biologiska familjen 
när de remitterades till utackorderingsbyrån. Under hela perioden kom få 
barn från familjer med både en mor och en far och eventuella syskon. 
Kärnfamiljerna svarade för tre till sju procent av barnen på 
utackorderingsbyrån. Det var vanligare att barnet tiden före remissen bott 
med en ensamstående mor och eventuella syskon, än med en 
ensamstående far. 

Det är anmärkningsvärt att så många barn bodde i fosterhem redan 
innan de remitterades till byrån för att bli utackorderade. Förhållandet 
reser en rad frågor: vem hade placerat barnen i fosterhem och varför, vem 
betalade och varför remitterades redan fosterhemsplacerade barn till 
utackorderingsbyrån? Jag ska återkomma till detta i kapitel 5.  
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Klasstillhörighet 
Oavsett om föräldrarna var döda eller inte och om de levde tillsammans 
med barnen när de remitterades till byrån är det intressant att undersöka 
om de biologiska familjerna utmärkte sig på något annat vis. I detta 
avsnitt studeras klasstillhörigheten utifrån barnens biologiska fäders 
yrken. Jag menar att även om många barn inte levde med sina fäder när 
de remitterades till byrån kan fädernas yrken säga något om vilken 
klassbakgrund barnen hade.30

Eftersom utackorderingsbyrån drevs i fattigvårdens regi är det föga 
överraskande att föräldrarna till de barn som fosterhemsplacerades hörde 
hemma i arbetarklassen. 
Tabell 6. Fädernas klasstillhörighet. Fäder till barn som fosterhemsplacerades 
genom utackorderingsbyrån i Stockholm åren 1892–93, 1903, 1913 och 1923 i 
absoluta tal och (procent).

Klass År 1892–93 År 1903 År 1913 År 1923 
Medelklass 4 (4) 2 (3) 3 (3) 6 (8) 
Funktionär 10 (10) 2 (3) 11 (13) 12 (16) 
Arbetare 83 (83) 73 (92) 68 (79) 43 (58) 
Soldat 3 (3) 2 (3) 0 (0) 1 (1) 
Arbetslös 0 (0) 0 (0) 4 (5) 12 (16) 
SUMMA 100 (100) 79 (101) 86 (100) 74 (99) 
Okänt yrke 22 16 22 45  
TOTALT 122 95 108 119  
Källa: Liggare över utackorderade, parallellserien 1892–1893, D1B:1, Liggare över 
utackorderade 1903, D1A:4; Liggare över utackorderade 1913, D1A:14–16, Stockholms 
fattigvårdsnämnds utackorderingsbyrå arkiv; Personakter, Socialregisterbyråns arkiv, 
SSA; Rotemansarkivet på CD, SDA. 
Anmärkning 1: På grund av avrundning har den procentuella summan inte alltid blivit 
100.
Anmärkning 2: Jag har använt Uno Gustafsons indelning i sociala klasser, se Gustafson, 
Uno, Industrialismens storstad. Studier rörande Stockholms sociala, ekonomiska och 
demografiska struktur 1860–1910, (Stockholm 1976), s. 102–104, 226f. För en närmare 
granskning av hur jag har kategoriserat olika yrken, se bilaga 6. 

De flesta av barnens fäder var eller hade varit arbetare, men arbetarnas 
andel sjönk med tiden. År 1903 hade nio av tio barn fäder som var 
arbetare. År 1923 hade drygt hälften av barnen arbetarfäder (58 procent). 
Fler fäder noterades då som arbetslösa 1923 (16 procent). Arbetslöshet 

30 Fäderna kan ha levt tillsammans med barnen tidigare under barnens uppväxt. Vidare 
säger fädernas yrkestillhörighet något om deras förmåga att betala underhåll för sina barn. 
Arbetslöshet kunde vara ett godtagbart skäl för att slippa betala underhållsbidrag. Se 
Bergman 2003, s. 269f. 
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bland fäderna hade inte noterats alls 1892–93 och 1903. År 1913 utgjorde 
de arbetslösa fäderna endast fem procent.  

Att flera fäder till de barn som remitterades till utackorderingsbyrån år 
1923 var arbetslösa kan förklaras av den arbetslöshetskris som drabbade 
Sverige några år efter första världskrigets slut. Uppgifter från 
fackföreningarna visade att den genomsnittliga arbetslösheten låg på 34,5 
procent år 1922.31 Utifrån den siffran är de arbetslösa fäderna 1923 
förvånansvärt få i mitt material. Det kan bero på att många personakter 
saknats för detta nedslag.32 Under de tidigare nedslagen påtalades 
arbetslöshet bland barnens fäder knappt alls. Förklaringarna härtill är 
flera. Å ena sidan ledde högkonjunkturerna under 1900-talets första 
decennier till hög efterfrågan på arbetskraft. Å andra sidan kanske inte 
fattigvården var så väl informerad om fäderna hade en anställning eller 
inte under studiens tre första nedslag.33 Det är möjligt att fattigvården 
visste mer om fädernas eventuella yrkesarbete efter det att varje 
utomäktenskapligt barn försetts med en barnavårdsman efter år 1918. 
Ytterligare en övervakande myndighet vid sidan om fattigvården bör ha 
lett till att uppgifterna som rapporterades in i personakterna var mer 
uppdaterade än tidigare. Även om det är troligt att arbetslösa fäder 
utgjorde en större andel än vad materialet medgett, tycks inte arbetslöshet 
ha varit en grundläggande faktor bakom barns remisser till 
utackorderingsbyrån förrän 1923. 

Några få av barnens fäder, sammanlagt fäder till 15 barn, hade 
emellertid haft yrken som kan knytas närmare medelklassen än 
arbetarklassen. Flera hade drivit någon form av egen rörelse; 
verkstadsindustri, mjöl- och brödmagasin eller frisersalong, men hade 
gått i konkurs. Ett exempel är en före detta verkmästare som hade 
drabbats av ekonomiska motgångar på grund av sjukdom. När hans 
hustru dog bad han delegerade för barnavård att få yngsta sonen intagen 
på barnhuset:

31 Ericsson 2002, s. 60. 
32 Jag saknar uppgifter om yrkestillhörighet för 45 barns fäder nedslaget år 1923. Det är 
möjligt att flera av dem var arbetslösa. 
33 Arbetslösheten var länge ett svårfångat statistiskt problem. I och med att 
Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik inrättades år 1903 skapades dock 
förutsättningarna för arbetslöshetsstatistiken. Detta behandlar ekonomhistorikern Sven 
Hellroth i en kommande avhandling vid Stockholms universitet. För diskussion om 
arbetslöshetsfrågan och hur arbetslöshetsstatistik växte fram se Olofsson, Jonas, 
Arbetslöshetsfrågan i historisk belysning. En diskussion om arbetslöshet och social politik 
i Sverige 1830–1920, (Lund 1996), s. 186f. 
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Undertecknad som genom sjukdom och ekonomiska förluster råkat i så 
stor fattigdom att det under sednast förflutna åren varit svårt för mig att 
skaffa uppehälle åt min familj har nu drabbats af än större olycka då jag 
genom döden förlorat min hustru som dog på Sabbatsbergs sjukhus den 
16de sistlidne December. Nu står jag ensam med fyra moderlösa 
minderåriga barn. I denna min bedröfliga ställning får jag härmed 
vördsamt ansöka att genom Delegerades bemedling få mitt yngsta barn, 
en två år gammal gosse intagen på Allmänna Barnhuset på det han få 
åtnjuta den nödvändiga vård som jag i min sorgliga belägenhet är 
urståndsatt att gifva honom.34

Den tvåårige sonen som fadern ville få in på barnhuset överfördes år 
1893 till utackorderingsbyrån då han var åtta år. Brevet är intressant 
eftersom det visar att personer ansökte om att få sina barn omhändertagna 
av fattigvården, samt att det hände att även andra grupper än 
arbetarklassen vände sig till fattigvården för att få hjälp. Att överklass- 
och medelklassbarn tillbringade delar av sin uppväxt utanför den 
biologiska familjen förekom visserligen. Ofta var det ett led i barnens 
utbildning. Att placera barnen på internatskolor eller hos släktingar var 
emellertid vanligare på kontinenten än i Sverige.35 Här har överklassen 
istället skickat sina barn på barnpensionat eller på feriehemsvistelser.36

Men om föräldrar dog och den ekonomiska tryggheten rasade kunde även 
de mer välbeställda familjernas barn bli föremål för fattigvårdens 
insatser.37

34 Odaterat brev (ca 1887) från fadern till delegerade för barnavård, Personakt 32916, 
Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
35 Vilka barn som skickades iväg till internatskolor och släkt och vänner för att förvärva 
utbildning var dock beroende av barnens kön. Pojkar flyttade på detta sätt hemifrån 
tidigare än flickor i över- och medelklass. Se Buettner, Elizabeth, Empire Families. 
Britons and Late Imperial India, (Oxford 2004), s. 147; Davidoff, Leonore & Hall, 
Catherine, Family fortunes. Men and women of the English middle class, 1780–1850,
(Chicago 1987), s. 353.  
36 Detta uppmärksammas i pågående forskning av Friederike Gerlach, Tema Barn, 
Linköpings Universitet. 
37 Även ålderdom kunde vara skäl till varför personer med en borgerlig bakgrund sökte 
sig till fattigvården. Se Plymoth 2002, s. 116f. Krig ledde också till att barn från 
överklass- och medelklass familjer fosterhemsplacerades. Krigsbarnen från Tyskland och 
Österrike som fick fosterhem i Sverige och Danmark kom till stor del från över- och 
medelklassen. Se Janfelt 1998, s. 153–155. 
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Mödrarnas yrken 
Fädernas yrken säger något om barnens ursprung. Men vid tiden för 
remissen till byrån hade många barn ensamstående mödrar. Hur försörjde 
de sig och sina barn?  

Kvinnors arbete är ofta dolt i statistiken. Å ena sidan kan det vara en 
konsekvens av att den samtida statistiken var blind för annat än 
förvärvsarbete.38 Å andra sidan kan kvinnor själva bidragit till att 
osynliggöra sitt arbete dels genom att dölja sin sysselsättning för 
myndigheterna, dels genom att inte identifiera sig som arbeterskor.39 Vad 
fosterbarnens biologiska mödrar arbetade med har varit svårt att komma 
åt, i synnerhet om de var eller hade varit gifta. Då var det mannens 
yrkestillhörighet som noterades i byråns liggare. Uppgifterna om vad 
mödrarna arbetade med är knappa åren 1892–93 och 1903. Men därefter 
är yrkestillhörigheten känd för fler mödrar som var i livet när barnen 
remitterades (se bilaga 7). 

Flera barns mödrar arbetade i andras hushåll eller var sysselsatta inom 
den informella ekonomin. De sydde, städade, tvättade, delade ut 
tidningar, plockade och samlade blommor eller lump som de sålde vidare 
på marknader eller till bodar. Flera mödrar ”gick i hjälphus”, vilket var en 
beteckning som användes för kvinnor som gick runt och utförde tjänster i 
olika hushåll. De kan närmst beskrivas som en sorts ambulerande pigor. 
De informella arbetena var inte särskilt välbetalda och därtill var de 
osäkra. Några mödrar, vars barn utackorderades 1903, uppgav att de 
tjänade mellan 50 öre och 1, 50 kr per dag. Någon månadslön är svår att 
beräkna då det inte går att veta hur många dagar i månaden som det fanns 
jobb för dessa kvinnor.  

Men dagslönen räckte inte till mycket. Yvonne Hirdman har 
konstruerat vad en matkorg för en ensamstående kvinna med två barn 
kostade per dag i början av 1900-talet. År 1900 uppskattas denna utgift 
till 94 öre per dag, år 1905 hade den beräknade utgiften sjunkit till 90 öre 
per dag.40 För en mor med de lägst betalda informella arbetsuppgifterna 
räckte inte dagslönen ens till att föda henne själv och två barn. Med tanke 
på att många av barnens mödrar var ensamstående och därför inte kunde 
påräkna en manlig familjeförsörjares lön, måste de ha varit mycket 
ekonomiskt utsatta.  

De informella arbetsuppgifter som mödrarna i det här materialet hade, 
tycks till stor del ha varit sysslor som måste utföras utanför det egna 

38 Nyberg, Anita, ”Vad är förvärvsarbete?” i Kvinnovetenskaplig tidskrift, vol 8:1 (1987), 
s. 54–64. 
39 Edgren 1994, s. 77–81. 
40 Hirdman 1983, s. 28f. 
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hemmet. Detta kan ha lett till att de behövde anlita någon form av tillsyn 
för barnen. Det var visserligen bara två mödrar som försörjde sig på detta 
sätt bland barnens mödrar 1892–93, men 1903 försörjde sig en knapp 
tredjedel på informellt arbete och 1913 hade en femtedel av mödrarna 
informella arbetsuppgifter. År 1923 var de informella arbetena 
ovanligare, då knappt en tiondel av mödrarna uppgavs ha en sådan 
sysselsättning. 

Istället var det vanligare att mödrar till barn som utackorderades år 
1923 var anställda som pigor, tjänarinnor eller hushållerskor i någon 
annans hushåll. Hushållstjänarna utgjorde 42 procent av barnens mödrar 
år 1923. Tidigare hade en fjärdedel eller färre mödrar varit 
hushållstjänare. Pigorna var en stor yrkesgrupp bland kvinnor i 
Stockholm. Yrket var svårt att förena med att ha barn eftersom pigorna 
bodde i sina arbetsgivares hushåll. Det var ovanligt att arbetsgivare 
anställde pigor som förde med ett eget barn.41 Hushållstjänarna fick ofta 
mat, husrum och kläder av sina arbetsgivare. Den kontanta lönen var inte 
särskilt stor. År 1913 tjänade de hushållsarbetande mödrarna mellan 10 
och 25 kronor i månaden. Det kan jämföras med arbeterskorna som 
kunde tjäna dryga 10 kronor varje vecka samma år.42

Arbeterskorna tjänade bättre än kvinnor som arbetade i hushåll eller 
med informella arbetsuppgifter. Arbeterskorna hade tryggare 
anställningsvillkor än de som saknade fast anställning. Arbeterskorna i 
materialet var dock inte särskilt många. Då det saknats uppgifter om 
många mödrars arbeten vid de två första nedslagen kan de dock ha varit 
fler än vad som anges här. Ingen mor till de barn som remitterades till 
byrån åren 1892–93 uppgavs ha yrkesbeteckningen arbeterska. Vid de 
övriga nedslagen utgjorde arbeterskorna 13 procent (1903), 15 procent 
(1913) och 11 procent (1923). I Stockholms om helhet utgjorde 
arbeterskorna omkring en tredjedel av den kvinnliga arbetskraften under 
tidigt 1900-tal.43

Endast ett fåtal mödrar hade så kallade funktionärs- eller serviceyrken. 
De utgjordes av butiksbiträden och en mor som var statist. Många mödrar 
hade inte uppgivit något arbete. År 1923 var en fjärdedel av mödrarna 
arbetslösa. De bör ha haft svårt att försörja sina barn. Dessförinnan stod 

41 Artaeus, Irene, Kvinnorna som blev över. Ensamstående stadskvinnor under 1800-talets 
första hälft –fallet Västerås, (Uppsala 1992), s. 128; Jorde 1995, s. 109f. 
42 Uppgifterna baserar sig på angivna löner för åtta hushållstjänare och fem arbeterskor 
bland mödrarna till barn som remitterades till utackorderingsbyrån år 1913. År 1903 
tjänade fem arbeterskor i materialet mellan sju och tio kronor per vecka och någon tjänade 
så mycket som 14 kronor i veckan. 
43 Gustafson 1976, tabell 47, s. 272. 
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mellan två och en tredjedel av mödrarna registrerade enbart som hustrur 
eller ogifta. 

Trots att det saknas uppgifter om vad många mödrar, vars barn 
remitterades 1892–93 och 1903, arbetade med, och trots att omkring en 
tredjedel av de mödrar som var i livet när deras barn remitterades till 
utackorderingsbyrån åren 1913 och 1923 verkar ha saknat arbete, kan det 
konstateras att mödrar som arbetade inom andras hushåll, på fabriker och 
med informella arbetsuppgifter måste ha haft behov av barntillsyn. 

Familjestorlek och syskon 
I internationell forskning, som framförallt berör äldre tid, har man lyft 
fram att barn övergavs och lämnades bort på barnhus som en form av 
familjeplanering.44 Yngre barn kunde vara en belastning för familjen 
eftersom de begränsade moderns möjligheter till arbete. Andra barn, till 
exempel lite äldre flickor som var behjälpliga i familjehushållet, skildes 
föräldrarna mindre gärna ifrån.45 Genom att studera hur många syskon de 
utackorderade barnen hade, och undersöka vad som hände med syskonen, 
kan vi få en bild av huruvida utackorderingsbyrån användes för att mildra 
effekterna av ogynnsamma skeden i familjecykeln. 

Tabell 7. Ensambarn och barn med syskon bland de barn som 
fosterhemsplacerades genom utackorderingsbyrån i Stockholm åren 1892–93, 
1903, 1913 och 1923. Barn i absoluta tal och (procent). 

Antal
syskon 

År 1892–93 År 1903 År 1913 År 1923 

0  29 (24) 17 (18) 23 (21) 31 (26) 
1–2  58 (48) 35 (37) 37 (34) 47 (40) 
3 eller fler  26 (21) 33 (35) 39 (36) 17 (14) 
Okänt  9 (7) 10 (11) 9 (8) 24 (20) 
SUMMA 122 (100) 95 (101) 108 (99) 119 (100) 
Källa: Barnavårdsdelegerades anteckningar1877–1893, D4:1–23, Fattigvårdsnämndens 
understödsdelegerades arkiv; Personakter, Socialregisterbyråns arkiv, SSA; 
Rotemansarkivet på CD, SHD. 
Anmärkning: På grund av avrundning har den procentuella summan inte alltid blivit 100. 

44 Boswell 1998; Kertzer 1993, s. 116–119; Hunecke 1994, s. 130–132.  
45 Parr 1980, s. 17f; Zelizer 1994a, s. 173. 
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De flesta barn som utackorderades av utackorderingsbyrån hade syskon 
(två tredjedelar av alla barn som ingått i studien). Ett eller två syskon var 
vanligast, men åren 1903 och 1913 hade en dryg tredjedel av barnen tre 
eller fler syskon. Ensambarn, barn som saknade syskon, utgjorde mellan 
18 och 26 procent av de barn som utackorderades de år som jag har 
undersökt. Ensambarnen kan inte ha kommit till utackorderingsbyrån för 
att föräldrarna prioriterade andra barn i syskonskaran. Det kunde däremot 
vara möjligt om barnen kom från familjer med många barn. Stora 
barnfamiljer var relativt vanliga bland dem som hade ett barn på 
utackorderingsbyrån.46 Det var heller inte ovanligt att familjer hade 
många barn vid den här tiden. I början av 1900-talet hade 70 procent av 
alla barn tre eller fler syskon.47 Det är emellertid inte säkert att alla 
syskon var minderåriga barn, det vill säga under 15 år, det år deras bror 
eller syster remitterades till utackorderingsbyrån. Äldre syskon kan ha 
flyttat hemifrån och hörde därmed inte till föräldrarnas hushåll vid den 
aktuella tidpunkten. Därför är det intressant att ta reda på hur många barn 
som hade minderåriga syskon och huruvida dessa levde kvar med 
föräldrarna.

46 Söderlind fann ett begränsat antal familjer med fler än tre barn i sin studie av barnhem. 
De utgjorde omkring 5 procent och som mest 24 procent i hennes undersökning. Hon 
påpekar dock att uppgifterna är mycket osäkra vad gäller familjestorlek. Se Söderlind 
1999, s. 73. Jag har funnit att de stora barnfamiljerna med fyra eller fler barn utgjorde 21 
procent åren 1892–93, 35 procent år 1903, 36 procent år 1913 och 14 procent år 1923.  
47 SOU 2001:55, Barns och ungdomars välfärd, s. 71. 
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Tabell 8. Minderåriga syskons uppväxtförhållanden. Antal barn som 
fosterhemsplacerats av utackorderingsbyrån i Stockholm med minderåriga 
syskon åren 1892–93, 1903, 1913 och 1923.

Antal fosterbarn med minderåriga 
syskon som… 

År 1892–93 År 1903 År 1913 År 1923 

… samtliga var placerade utanför 
familjen 

60 37 52 44 

… levde kvar med föräldrarna 5 19 17 5 
… det är okänt vad som hände  10 3 3 8 
Antal barn som hade syskon under 15 år 75 av 122 59 av 95 72 av 

108
57 av 

119
Källa: Barnavårdsdelegerades anteckningar 1877–1893, D4:1–23, Fattigvårdsnämndens 
understödsdelegerades arkiv; Personakter, Socialregisterbyråns arkiv, SSA; 
Rotemansarkivet på CD, SHD. 
Anmärkning: Det har inte alltid gått att fastställa om barnen haft några minderåriga 
syskon överhuvudtaget. För nedslaget år 1923 har detta varit särskilt svårt. Uppgifter om 
förekomsten av minderåriga syskon saknas för 24 barn det året. Vid de andra nedslagen 
överstiger inte bortfallet 13 barn. Vidare är uppgifterna om syskon som levde kvar med 
föräldrarna något osäkra eftersom det inte alltid klart har framgått om syskonen verkligen 
stannat i den biologiska familjen. I vissa fall kan de ha flyttat en tid efter att den bror eller 
syster som jag har intresserat mig för hade remitterats till utackorderingsbyrån. 

Merparten av barnen, mellan 48 och 67 procent, hade minderåriga 
syskon. Oftast var de minderåriga syskonen också placerade i fosterhem, 
barnhem eller på anstalter av olika slag. Endast ett fåtal barn hade 
minderåriga syskon som levde kvar med föräldrarna. Störst andel syskon 
som levde med föräldrarna var det år 1903 (19 av 59 barn hade 
minderåriga syskon som bodde kvar hos föräldrarna) och 1913 (17 av 72 
barn).

Detta betyder att fosterbarnen kom från familjer som i hög grad var 
splittrade. Oftast tillbringade fosterbarnens samtliga minderåriga syskon 
delar av sin uppväxt utanför den biologiska familjen. Hade ett barn 
utackorderats eller omhändertagits av myndigheterna var det sannolikt att 
familjens andra minderåriga barn mötte samma öde. Ibland remitterades 
syskon samtidigt till utackorderingsbyrån, vilket betyder att antalet 
familjer var i verkligheten färre än det antal barn som mina siffror 
redovisar. Söderlind har funnit att föräldrar försökte få systrar placerade 
på samma flickebarnhem. Detta kunde vara en strategi för att slippa 
splittra syskon av samma kön, som inte kunde bo kvar i hemmet.48

Kanske var det föräldrarnas förhoppning att syskon som remitterades till 
utackorderingsbyrån skulle få komma till samma fosterhem. Ännu vet vi 

48 Söderlind 1999, s. 115. 
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ganska lite om syskons betydelse för varandra och hur syskonrelationer 
kunde upprätthållas i historien. 

 I materialet från utackorderingsbyrån finns indikationer på att barn 
som remitterades dit kunde ha ett eller flera syskon som bodde kvar med 
föräldrarna. Ett problem är emellertid att det inte alltid går att avgöra 
huruvida syskonen i fortsättningen kom att stanna hos föräldrarna. Ett 
annat problem är att det ibland inte tycks finnas någon uttrycklig 
förklaring till varför ett barn och inte ett annat remitterades till 
utackorderingsbyrån.49 Med dessa reservationer har jag funnit två möjliga 
förklaringar till varför vissa barn i familjen utackorderades medan andra 
levde kvar med föräldrarna. 

För det första kunde föräldrarna ha gift om sig eller bildat en ny familj 
med en ny partner. Barn från tidigare förhållanden hade kanske ingen 
given plats i denna nya familjebildning. I synnerhet inte om de sedan 
tidigare bodde i fosterhem. Styvföräldrar blev försörjningspliktiga för 
sina makars barn som fötts före äktenskapet.50 En möjlig strategi för att få 
den nya partnern att försörja de gemensamma barnen kan ha varit att 
försöka överföra ansvaret för tidigare barn på fattigvården. Ett exempel 
på detta var när Sigvards mor vände sig till fattigvården år 1913 med en 
förfrågan om fattigvården kunde betala utackorderingen av hennes 
tvåårige son. Hon ville få sonen utackorderad så att hon kunde gifta sig 
med sitt yngsta barns far. Denne man ville inte bidra till Sigvards 
understöd eftersom han inte var Sigvards far. 51 Men om Sigvard 
omhändertogs av myndigheterna lovade mannen att gifta sig med 
Sigvards mor.52 Kanske var detta enda möjligheten för Sigvards mor, som 
fött fyra barn utom äktenskapet, att få åtminstone en av fäderna att ta 
ansvar för sitt barn. Men för Sigvard innebar moderns stundande 
giftermål att han måste omhändertas. Sigvards äldre syskon hade också 
utackorderats, men om den yngsta systern, som var ett år när Sigvard 
remitterades till utackorderingsbyrån, förtäljer personakten att hon 
stannade hos modern och Sigvards styvfar. För Sigvard betydde moderns 

49 Härtill kan min metod vid excerperingen varit en bidragande orsak. För att minska 
arbetsbördan koncentrerade jag mig på de barn som ingick i mitt urval och noterade 
endast hur många syskon som levde kvar med föräldrarna enligt de formulär som skrevs 
vid tiden för barnets remittering. Jag har inte gått igenom eventuella syskons personakter, 
där fylligare uppgifter om syskonen kan finnas. 
50 Denna försörjningsplikt var dock villkorlig och inte lika sträng som den 
försörjningsplikt biologiska föräldrar hade gentemot sina barn. Björnbom Romson, Märta, 
Den offentliga fattigvården, (Stockholm 1926), s. 9. 
51 Delegerade för beviljande av fattigvård 1913-03-05, personakt 89810, 
Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
52 Delegerade för beviljande av fattigvård 1913-11-19, personakt 89810, 
Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
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giftermål med styvfadern att han remitterades till utackorderingsbyrån 
och skildes från sin biologiska familj. För lillasystern kanske Sigvards 
utackordering och föräldrarnas giftermål innebar att hennes chanser till en 
uppväxt i sin biologiska familj stärktes. Exemplet belyser hur syskon 
kunde möta helt skilda uppväxtvillkor, vilket talar för att barnens 
perspektiv måste ta sin utgångspunkt i varje enskilt barn, inte i en 
syskongrupp eller familj. 

En andra förklaring till varför endast vissa barn i en syskonskara 
utackorderades kan vara att just de här barnen utgjorde någon form av 
problem för familjen. Trots att ett ökat antal yngre barn 
fosterhemsplacerades genom utackorderingsbyrån har jag inte funnit att 
problemet bestod i att barnen var små och därför behövde ständig tillsyn. 
Däremot var de kanske sjuka eller upplevdes som svårfostrade. Den 
danska historikern Anne Løkke har visat att föräldrar ibland ville få vissa 
av sina barn omhändertagna för att barnen ofta råkade i klammeri med 
myndigheterna eller för att de inte bidrog till familjens försörjning.53 Det 
hände även att ”lytta” eller handikappade barn placerades i fosterhem för 
att föräldrarna inte kunde ta hand om dem, eller för att de handikappade 
barnen skulle lära sig yrken som lämpade sig för deras funktionshinder. 
Det var inte säkert att deras icke-handikappade syskon fick en uppväxt 
utanför den biologiska familjen.54

Barn som var sjuka eller handikappade remitterades till 
utackorderingsbyrån, men de flesta kom till anstalter av olika slag. Några 
utackorderades till fosterhem. Anledningen till att 13-årige Tage 
remitterades till utackorderingsbyrån 1923 var att han var ”nervös” och 
därför ”besvärlig” för sina syskon. Modern arbetade utom hemmet och 
ansåg att det var för dyrt att betala en sköterska för att ta hand om Tage. 
Tillsyningsmannen skrev att det blev billigare att ackordera ut barnet. 
Därför remitterades Tage till utackorderingsbyrån.55 I det här fallet 
prioriterades syskonen och familjens ekonomi framför att Tage skulle få 
stanna i sin biologiska familj. Förutom nervösa besvär kunde barnen ha 
andra sjukdomar som gjorde att de behövde skickas bort. Bröstsjuke 
Bertil hade blivit ordinerad vistelse på landet av sin läkare år 1913. 
Föräldrarna, som var fattiga, hade inte råd att bekosta en sådan kur, varför 
delegerade beslöt att Bertil skulle remitteras till utackorderingsbyrån. 
Föräldrarnas ambition var att även Bertils syskon skulle sändas till landet, 

53 Løkke 1990, s. 67f. 
54 Olsson, Ingrid, Att leva som lytt. Handikappades levnadsvillkor i 1800-talets Linköping,
(Linköping 1999), s. 147, 150. 
55 Tillsyningsmannarapport 1923-06-20, Personakt E1390, Socialregisterbyråns arkiv, 
SSA. 
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men det förefaller som om de stannade i föräldrahemmet.56 Exemplet 
visar hur dålig ekonomi satte käppar i hjulet för att föräldrar själva skulle 
kunna ge barn med särskilda behov en god vård.  

Att vissa barn i en familj tillbringade sin uppväxt i fosterhem eller på 
anstalt samtidigt som syskonen fortsatte att leva med föräldrarna är 
ytterligare en indikator, vid sidan av barnens ålder och kön, på hur 
heterogena livsloppen för barn av samma biologiska familj kunde vara.57

Kontakter med fattigvården 
Avsnittet om fosterbarnens syskons öden antydde att flera fosterbarn kom 
från familjer som hade haft kontakter med fattigvården under en längre 
tid. Så var det för flertalet fosterbarn. Barnens familjer kunde ha varit 
understödda av församlingarnas fattigvårdsstyrelser i flera år med mat, 
ved, skor och kläder.58 Genom fattigvårdsnämndens delegerade kunde 
även andra familjemedlemmar ha remitterats till anstalter och 
institutioner av olika slag. Det kunde gälla föräldrar som tagits in på 
arbetsinrättningen eller syskon som skickats till Allmänna barnhuset eller 
någon uppfostringsanstalt. Det var även möjligt att familjerna hade varit 
inskrivna i delegerades journaler över vilka som ansökt och beviljats 
kontanta understöd. Det kontanta understödet var den vanligaste formen 
av understöd som delegerade beviljade.

56 Delegerade för beviljande av fattigvård 1913-04-16; Tillsyningsmannarapport 1913-04-
12, Personakt 4792, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
57 Jämför Qvortrup 1997, s. 92f. Se även SOU 1998:97, s. 15. 
58 Se det formulär som användes för att registrera naturaunderstöd som delades ut genom 
fattigvårdsstyrelserna. Sådana formulär återfinns i de flesta personakter, 
Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
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Tabell 9. Kontakter med fattigvårdens delegerade i antal år bland biologiska 
familjer till barn som remitterades till utackorderingsbyrån i Stockholm åren 
1892–93, 1903, 1913 och 1923. Barn i absoluta tal och (procent). 

Tidigare kontakter År 1892–93 År 1903 År 1913 År 1923 
Ingen tidigare kontakt 28 (24) 24 (32) 26 (31) 22 (34) 
0–2 år 28 (24) 15 (20) 26 (31) 16 (25) 
3–5 år 28 (24) 20 (27) 12 (15) 14 (22) 
6–14 år 32 (28) 15 (20) 19 (23) 12 (19) 
SUMMA 116 (100) 74 (99) 83 (100) 64 (100) 
Okänt 6 21 25 55  
TOTALT 122 95 108 119  
Källa: Barnavårdsdelegerades anteckningar 1877–1893, D4:1–23, Fattigvårdsnämndens 
understödsdelegerades arkiv; Personakter, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
Anmärkning 1: På grund av avrundning har den procentuella summan inte alltid blivit 
100.

Mellan en fjärdedel och en tredjedel av barnen kom från familjer som inte 
hade haft kontakt med delegerade innan barnen remitterades till byrån. 
Men minst två tredjedelar av barnens familjer hade haft ärenden till 
behandling hos delegerade tidigare. För många hade kontakten påbörjats 
så sent som samma år eller högst två år tidigare. Men nästan lika vanligt 
(och till och med ännu vanligare år 1903) var att delegerade hade följt 
familjen mellan tre och fem år. År 1892–93 hade hela 28 procent av 
barnen haft familjer som varit i kontakt med delegerade mer än sex år. 
Det gällde för omkring en femtedel av barnen vid de övriga tre nedslagen 
(mellan 19 och 22 procent). Det bör tilläggas att siffrorna för 1923 är 
osäkra eftersom personakter och uppgifter om familjens kontakter med 
delegerade saknas för 55 barn det året. 

För flertalet barn innebar remissen till utackorderingsbyrån kulmen på 
flera års kontakter med fattigvården. Historikern Joy Parr har visat att 
orsaker till att barn kom till engelska utackorderingsinstitutioner inte var 
resultatet av en enstaka kris i deras familjer. Upprepad arbetslöshet, död 
och sjukdom samt släktnätverk som brutit ihop ledde till att familjerna 
lämnade barnen på dessa institutioner.59 Att barn skildes från sina familjer 
var många gånger en konsekvens av en lång process av 
fattigdomsrelaterade problem. 

59 Parr 1980, s. 64. 
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Sammanfattning
Detta kapitel har undersökt vilka barnen och deras familjer var. Barnen 
var äldre än sex år vid de första två nedslagen åren 1892–93 och 1903. 
Fler yngre barn, det vill säga barn som var under fem år, 
fosterhemsplacerades av utackorderingsbyrån 1913 och 1923. Till en 
början var pojkarna överrepresenterade, men denna överrepresentation 
blev mindre markant när allt fler barn under fem år remitterades.  

Förutom könsfördelning tycks barnens inom- eller utomäktenskapliga 
börd ha ett samband med hur gamla barnen på byrån var. Vid de två 
första nedslagen, när barnen alltså var äldre än sex år, var de 
inomäktenskapliga barnen i majoritet. Det var ett förvånande resultat 
utifrån tidigare forskning och den demografiska situationen i Stockholm. 
En möjlig förklaring till att så många inomäktenskapliga barn blev 
fosterbarn 1892–93 och 1903 var att majoriteten av de utackorderade 
barnen var helt eller delvis föräldralösa. Förlusten av föräldrar drabbade 
såväl inom som utom äktenskapet födda barn. Sannolikheten att ett barn 
har förlorat sina föräldrar ökar i takt med barnets stigande ålder. Det 
skulle kunna vara en anledning till varför många äldre barn behövde 
fosterhemsplaceras. Ytterligare en förklaring till den höga andelen 
inomäktenskapliga barn på byrån 1892–93 och 1903 var att många hade 
gifta föräldrar som vid tiden för remissen var ensamstående. När alltfler 
yngre barn började utackorderas genom byrån ökade de utom äktenskapet 
födda barnen. Den förändrade ålder- och bördssammansättningen 
speglade en nationell tendens mot yngre och utomäktenskapliga 
fosterbarn.

Uppgifter om barnen var födda inom eller utom äktenskapet är 
otillräckliga för att bedöma under vilka villkor barnen levde. Många barn 
som var födda inom äktenskapet i materialet levde under 
utomäktenskapliga förhållanden. De barn som remitterades till byrån 
hade oftast en ensamstående förälder, vanligtvis en ensamstående mor, 
oavsett om de var födda inom eller utom äktenskapet. Men många barn, 
en betydande majoritet åren 1913 och 1923, bodde redan i fosterhem eller 
på anstalt när de remitterades till byrån. Detta är ett nytt resultat i 
förhållande till tidigare forskning. Annars levde barnen främst med en 
ensamstående mor och eventuella syskon. Det var inte ovanligt att barnen 
kom från familjer med många barn. Oftast var familjen splittrad så till 
vida att många av de minderåriga barnen inte levde med någon av 
föräldrarna. I några fall bodde syskon kvar hos föräldrarna när ett barn i 
familjen remitterades till utackorderingsbyrån. Det kunde bero på att 
föräldern hade bildat ny familj med en ny partner eller att det remitterade 
barnet led av någon sjukdom eller något handikapp. 
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De flesta barns fäder var eller hade varit arbetare. En del var arbetslösa 
när deras barn remitterades till utackorderingsbyrån, framförallt vid 
nedslaget år 1923. Några få barn hade medelklassbakgrund. Uppgifter om 
vad barnens mödrar arbetade med har varit svåra att komma åt; de flesta 
tycks ha arbetat i andra personers hushåll eller varit verksamma inom den 
informella ekonomin. De hade låga och osäkra inkomster, vilket tyder på 
att det måste ha varit svårt för dessa ensamstående mödrar att klara 
försörjningen av sina barn. Ännu mer problematiskt måste det ha varit att 
kombinera försörjning med tillsyn om barnen. Flera mödrar arbetade 
utanför det egna hushållet. Många barn kom från familjer som hade haft 
en flerårig kontakt med fattigvården innan barnen remitterades till 
utackorderingsbyrån. 

Utbud på fosterbarn är avhängigt vilka ekonomiska och sociala 
resurser som står föräldrar till buds i en viss kontext. Resultaten i detta 
kapitel tyder på att fosterbarnens biologiska föräldrar hade begränsade 
ekonomiska resurser. Detta fick konsekvenser för barnen. 
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5. Informella fosterhem – en form av 
barntillsyn 

Inledning
Internationell forskning har belyst utackorderingsinstitutionernas 
betydelse för skapandet av fosterbarnsmarknader. Barnhusen 
möjliggjorde för människor att lämna ifrån sig sina barn och personer 
som ville ha fosterbarn fick ett ställe att vända sig till. Omvänt har svensk 
forskning visat att utbyggnaden av en annan institutionell struktur under 
1900-talet, daghemmen, ledde till att antalet fosterhemsplacerade barn 
minskade. Möjligheterna ökade för föräldrar att behålla sina barn när de 
kunde få tillsyn på barnkrubbor och daghem medan föräldrarna 
arbetade.60 I detta kapitel undersöks om förutsättningarna för en 
fosterbarnsmarknad vilade på förekomsten av utackorderingsinstitutioner 
eller på utbudet av barntillsynsinstitutioner. Kapitlet snuddar även vid 
frågan om fosterbarnsverksamheten var att betrakta som en marknad i 
alla avseenden. För att fosterbarnsverksamheten ska kunna betraktas som 
en marknad bör följande villkor uppfyllas: barn utackorderades mot 
ersättning till främmande personer genom opersonliga utbyten. Om 
barnen placerades inom sitt sociala nätverk är det snarare en indikation på 
ett system som byggde på reciproka principer, enligt Polanyis definition. 

Utbud på barntillsyn 
Vid 1800-talets mitt öppnades den första barnkrubban i Sverige. En 
barnkrubba var ett slags daghem där föräldrar kunde lämna sina barn 
medan de arbetade. Den första barnkrubban låg på Kungsholmen i 

60 Dessa slutsatser bygger på Nybergs forskning, som presenteras på s. 32f samt 108f i 
denna bok. 
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Stockholm.61 Med tiden öppnade allt fler krubbor i huvudstaden. År 1909 
fanns det plats för 634 barn under sju år på Stockholms barnkrubbor. Det 
betydde att ungefär en procent av stadens barn under sju år kunde beredas 
tillsyn där. Vanligtvis höll krubborna öppet från sju på morgonen till sju 
på kvällen. Avgiften var mellan 10 och 15 öre per dag.62 Vissa krubbor 
tog även emot barn för nattvistelse om hemmet hade drabbats av svårare 
sjukdom så att ingen vuxen i barnens närhet kunde ta hand om dem.63

Även om öppettiderna var generösa fanns det plats för ytterst få barn. 

Interiör från en barnkrubba i Stockholm omkring år 1910. Foto: Stockholms 
stadsmuseum, neg nr Fa 13645.

Fram till 1918 kunde föräldrar lämna sina barn anonymt på Allmänna 
barnhuset. Men det kostade att ”lösa in” sitt barn på sådant sätt. Avgiften 
för ett anonymt barn år 1904 var 600 kr, vilket motsvarade två årslöner 
(inklusive kost och logi) för en piga i Stockholms län.64 Fattiga mödrar 

61 Henschen 1979, s. 29. Om barnkrubborna i Stockholm har pedagogen Kerstin 
Holmlund skrivit i sin avhandling. Se Holmlund, Kerstin, Låt barnen komma till oss. 
Förskollärarna och kampen om småbarnsinstitutionerna 1854–1968, (Umeå 1996), 
kapitel 2. 
62 F.V.O. Handbok för fattigvårdsintresserade 1911, s. 245–250. 
63 Ett exempel är Jakobs och Johannes barnkrubba. Se F.V.O. Handbok för 
fattigvårdsintresserade 1911, s. 247. 
64 Fattiga och ogifta mödrar kunde få lämna sina barn på barnhuset mot ett reducerat 
belopp. Men detta motsvarade en pigas årslön, det vill säga 300 kr. Peterson 1927, s. 170; 
Meddelanden från K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik, Stockholm 1906, s. 
195.
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var hänvisade till att ”amma in” sina barn på barnhuset i åtta månader 
eller ansöka om att få barnen remitterade till barnhuset, 
utackorderingsbyrån eller någon annan institution via 
fattigvårdsnämndens delegerade.65

Ett sätt för ogifta mödrar att försörja sig själva och sina små barn var 
att amma någon annans barn. Ammor var inte bara anställda vid 
barnhuset. Många ammor arbetade åt medel- eller överklassfamiljer.66

Mödrar, som hade möjlighet, utnyttjade säkert sina sociala nätverk på 
olika sätt för att få vardagen att gå ihop. Tidigare forskning har visat att 
släkt, vänner och grannar hjälpte varandra med barntillsyn. Ensamstående 
kvinnor med barn kunde bo tillsammans med andra kvinnor och turas om 
att sköta barnen.67

Barnsal på Allmänna barnhuset år 1928. Barn och ammor är på bilden 
övervakade av en manlig läkare längst ner i rummets högra hörn. Foto: 
Stockholms stadsmuseum, neg nr F 49323. 

65 För intagningsförfaranden på Allmänna barnhuset vid den här tiden se Peterson 1927, s. 
167, 170, 175–185. Se även Persson & Öberg 1996, s. 58–60. 
66 Hedenborg 2004, s. 192f, 197–199. 
67 Artaeus 1992, s. 102, 135; Edgren 1994, s. 218; Sköld, Johanna, ”Strategier för 
barntillsyn. En studie av lösningar på barntillsynsproblemet i Norrköping 1899–1946”, 
opublicerad magisteruppsats ht 2000, Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms 
Universitet, s. 41–47. 
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Det fanns olika strategier, men problemet att förena arbete med tillsyn om 
små barn måste ha varit en stor utmaning för mödrar vid denna tid. Deras 
arbetskraft, som tidigare hade använts inom hemmets väggar, 
efterfrågades nu i fabrikerna eller i andra personers hushåll. Många 
mödrar kunde inte ha barnen med sig när de arbetade. Samtidigt var 
platsutbudet på barntillsynsinstitutionerna begränsat. Historikern Monika 
Edgren menar att omställningen från en patriarkal ekonomi till en 
marknadsekonomi gick långsamt för kvinnornas del just för att de var 
tvungna att kombinera försörjning med omsorgsarbete.68 Behovet av 
barntillsyn torde ha varit än större för ensamstående mödrar som helt och 
hållet var beroende av sin arbetsinkomst för sin och barnets försörjning.  

Formella och informella fosterhem 
En lösning på barntillsynsproblemet var att själv skaffa barnet ett 
fosterhem och betala för det. Det skulle förklara varför många barn redan 
bodde i fosterhem när de remitterades till byrån. I fosterbarnskommitténs 
utredning från 1897 gjordes skillnad på barn som hade placerats i 
fosterhem genom barnhus eller någon annan utackorderingsinstitution, 
barn som placerats i fosterhem av fattigvårdstyrelse samt barn som 
utackorderats av enskilda personer. Merparten av fosterbarnen återfanns 
inom gruppen utackorderade av fattigvårdstyrelse men omkring 30 
procent var utackorderade av enskilda personer.69 Utredningens resultat 
och det faktum att många barn som remitterades till utackorderingsbyrån 
redan bodde i fosterhem tyder på att det inte var 
utackorderingsinstitutionerna som skapade förutsättningarna för en 
fosterbarnsmarknad. En sådan marknad tycks ha existerat även utanför 
institutionerna.

Jag har valt att skilja mellan vad jag har kallat för formella och 
informella fosterhem. Barn som utackorderades genom att någon 
institution eller fattigvården anlitade ett fosterhem var formellt 
fosterhemsplacerade. Formella spelregler reglerade hur placeringen 
ordnades och fortlöpte. Någon annan än föräldrarna hade det formella 
ansvaret för barnens vård och betalde fosterföräldrarna. 
Utackorderingsbyrån är ett exempel på en sådan formell institution som 

68 Edgren 1994, s. 159. 
69 Sammanlagt fanns det 40533 utackorderade fosterbarn i Sverige år 1894. 12 256 av 
dessa hade utackorderats av enskilda personer. Se Underdånigt förslag till ordnande af 
fosterbarnsvården…, s. 103 tab.litt. a. 
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anlitade fosterföräldrar, gjorde upp avtal om hur barnen skulle vårdas och 
betalade fosterföräldrarna för deras insatser. Fosterhemmen undersöktes 
innan barnen anlände och inspekterades kontinuerligt under barnens 
vistelse där. Det fanns en formell kontroll av fosterhemmen och det fanns 
formella avtal som försäkrade fosterföräldrarna ekonomisk 
kompensation, så kallad fosterlega. 

När barn utackorderades av enskilda personer, utan att någon 
institution förmedlade kontakten med fosterhemmet, blev barnen 
informellt fosterhemsplacerade. De enskilda personerna, vilka troligtvis 
var barnens föräldrar, använde sitt sociala nätverk för att finna fosterhem 
till barnen. Ibland kanske personer utan anknytning till barnen anlitades. 
Fosterföräldrar kunde nås genom annonser i dagspressen. Det förekom att 
ofödda barn utannonserades på detta vis, eller att personer för en 
engångssumma erbjöd sig att ta hand om barn. Sådana annonser utgjorde 
sinnebilden för vad barnaräddarna liknade vid en ”handel med barn”.70

Barnannonser i Stockholms-Tidningen 1900-
02-27. Dessa annonser publicerades i boken 
Barn i stan, varur jag har hämtat dem. Se 
Henschen 1979, s. 46.

Informella arrangemang kunde vara resultat av såväl marknadsutbyten 
som reciproka utbyten inom det sociala nätverket. Gemensamt för dem 
var att de ägde rum utan inblandning av någon institution eller myndighet 
som upprättade avtal med fosterföräldrarna, inspekterade fosterhemmen 
och garanterade fosterföräldrarna deras kontanta ersättning. Informella 
spelregler styrde utbytet. Att barnen fick acceptabel vård och att 
fosterföräldrarna fick sin fosterlega var enskilda personers ansvar. Det 
var mot informellt anordnade fosterhemsplaceringar som Wawrinsky och 
fosterbarnkommittén riktade hårdast kritik.71 Frånvaron av formella avtal 

70 Annonserna liknades vid en handel med barn på barnavårdsmötet 1911. Se 
Förhandlingarna vid svenska fattigvårdsförbundets första barnavårdsmöte i Stockholm 
den 28–31 mars 1911, s. 49. 
71 I sin rapport från år 1890 poängterade Wawrinsky att det var viktigt att skilja på 
fosterhem som bekostades med allmänna medel, det vill säga formella fosterhem, och 
fosterhem som bekostades av enskilda personer, det vill säga informella fosterhem. Det 
var den senare kategorin som rapporten handlade om. Se Wawrinsky 1891, s. 4. I 
fosterbarnkommitténs utredning kritiserades såväl formell utackordering via 
fattigvårdstyrelser som enskilda personers informellt anordnade fosterhemsplaceringar. 
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har lett till att informella fosterhemsplaceringar till stor del varit osynliga 
i källorna. 

Det är problematiskt att studera en formell utackorderingsinstitution 
som utackorderingsbyrån för att säga något om förekomsten av en 
fosterbarnsmarknad när många barn bodde i informellt anskaffade 
fosterhem. Men genom att barn som hade varit informellt 
fosterhemsplacerade kom att utackorderas via en formell institution blir 
det ändå möjligt att utforska delar av de informella arrangemangen. 

På en mer aggregerad nivå är det möjligt att komma åt de informella 
fosterhemmen genom att analysera uppgifter om barns migration i de 
numer datalogiserade rotemansarkiven. Därur har nya uppgifter vunnits 
om fosterhemsplaceringarnas omfattning. Rotemansarkivet visar att 
mellan åtta och tio procent av alla barn under 15 år i Stockholm bodde i 
andra än sina biologiska föräldrars hushåll under 
undersökningsperioden.72 Friederike Gerlach har i en C-uppsats visat att 
cirka hälften av de utomäktenskapliga barnen som föddes i Klara 
församling 1905, 1915 och 1918 flyttade ensamma, det vill säga utan sina 
mödrar, till en ny adress under sina första elva år. Merparten av dessa 
flyttade när de var spädbarn. De måste ha tagits om hand av någon annan 
vuxen än modern. Gerlach menar att det rörde sig om 
fosterhemsplaceringar, vilket även jag finner troligt.73 Det skall tilläggas 
att det saknas forskning om inomäktenskapliga barns migration som 
skulle kunna nyansera bilden av att det bara vara utom äktenskapet födda 
barn som blev fosterbarn. 

I en annan undersökning av rotemansarkivet ställer Öberg 
fosterbarnskommitténs underlag från distriktsläkarna i Stockholm och 
deras verklighetsbeskrivningar av fosterbarnsvården mot rotemännens 
uppgifter om fosterfamiljerna i ett par Stockholmsförsamlingar. Öberg 
menar att den bild som utredningen målade upp av fattiga kvinnor som 
livnärde sig och sina barn på att ta emot många fosterbarn i trånga, 
smutsiga bostäder, inte till fullo stämde med vad rotemännen hade 
registrerat om familjer med fosterbarn. Sådana familjer saknade egna 
hemmavarande barn i stor utsträckning och de representerade samma 
sociala klasser som stadens befolkning generellt gjorde. De hade heller 
inte så många fosterbarn som distriktsläkarna påstod. Öberg tolkar 
diskrepansen mellan distriktsläkarnas verklighetsbeskrivningar och 
rotemännens uppgifter som ett uttryck för hur manliga läkare bedömde 

                                                                                                                       
De informella fosterhemmen tycks ha hållit sämst standard. Underdånigt förslag till 
ordnande af fosterbarnsvården…, s. 142f. 
72 Databasen Rotemansarkivet, utdrag och databehandling den 27 oktober 2005, SSA. 
73 Gerlach 2002, s. 26–28.  
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kvinnliga fostermödrar.74 Jag menar att ytterligare en förklaring till 
skillnaderna bottnar i att fosterbarnskommittén riktade allt fokus mot de 
yngsta fosterbarnen, medan majoriteten fosterbarn i Stockholm var i 
skolåldern och uppåt (se diagram 3). Det var hur de små barnen vårdades 
som debatterades i samtiden. Läkare och andra uttalade sig knappt alls 
om de äldre barnen som var i majoritet. Öberg fångar de äldre barnen i 
sin undersökning av rotemansarkiven. Många av de fosterhem som 
rotemännen registrerade var troligen informella arrangemang. 

Det går att fördjupa analysen av de informella fosterhemmen om 
rotemansarkivet kombineras med uppgifter ur barnens personakter. 
Genom att ta reda på om de informellt anlitade fosterföräldrarna hade 
någon släktanknytning till barnen, vem som hade anlitat dem och hur 
mycket den informella fosterhemsvården kostade blir det möjligt att 
avgöra i vilken utsträckning informella arrangemang stämmer in på 
beskrivningen av marknadsutbyten eller på utbyten inom ett reciprokt 
system. 

Informella arrangemang för släktingars barn? 
När Wawrinsky gjorde sin första undersökning av fosterbarnen i 
Stockholm åren 1887–1889 var det barn som ”… öfverlemnats åt 
främmande personer” som han räknade som fosterbarn.75 Frågan är 
emellertid om fosterhemmen alltid bestod av främmande personer. 
Genom att studera relationen mellan barnen och fosterföräldrarna i 
barnens tidigare fosterhem kan vi få en uppfattning om hur ”främmande” 
fosterföräldrarna var. 

74 Öberg 1989. 
75 Wawrinsky 1891, s. 4. 
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Tabell 10. Fosterhemmens relation till fosterbarnen. Fosterhem som barnen 
bodde i när de remitterades till utackorderingsbyrån åren 1892–93, 1903, 1913 
och 1923. Antal fosterhem i absoluta tal och (procent).

Fosterhemmets relation till barnets 
biologiska familj 

 År 1892–
93

År 1903 År 1913 År 1923 

Släkt 7 18 29 23 
Bekanta 0 1 4 2 
Ej släkt eller ingen notering om 
släktskap

30 20 29 43 

SUMMA 37 39 62 68 
Andel fosterhemsplaceringar hos 
släktingar och bekanta i procent 

(19) (49) (53) (37) 

Källa: Barnavårdsdelegerades anteckningar 1877–1893, D4:1–23, Fattigvårdsnämndens 
understödsdelegerades arkiv; Personakter, Socialregisterbyråns arkiv; Rotemansarkivet på 
CD, SHD, SSA. 

Flera barn som tidigare bott i fosterhem hade varit placerade hos 
släktingar eller bekanta. Detta gällde omkring hälften av barnen år 1903 
(49 procent) och år 1913 (53 procent). Åren 1892–93 gällde detta knappt 
en femtedel och 1923 bodde 37 procent av barnen som redan var 
fosterhemsplacerade i släktingars eller bekantas hem. När jag har kunnat 
upptäcka någon relation mellan fosterbarnet och dess tidigare fosterhem 
var barn och fosterföräldrar släkt i de flesta fall. Fosterföräldrarnas 
anknytning till barnet gick oftast genom modern, vilket diskuteras mer 
utförligt i kapitel 11. Detta tyder på att en del av de informella 
placeringarna ägde rum inom ett reciprokt system. 

Alla barn bodde emellertid inte hos fosterföräldrar som hade 
blodsband till barnet. Även vänner och bekanta har nyttjats för att finna 
fosterhem åt barnen. För en stor andel av barnen 1892–93 (30 av 37) och 
1923 (43 av 68) saknas uppgifter om släkt- eller bekantskap mellan 
fosterbarn och fosterföräldrar. Då uppgifter om sådana band saknas är det 
möjligt att föräldrarna anlitade personer som inte hade någon anknytning 
till barnet alls, för att dessa personer skulle ta vård om barnen. Utifrån det 
tillgängliga materialet kan tolkningen göras att dessa barn utackorderades 
på marknaden. 

Givetvis är det problematiskt för en nutida forskare att avgöra vilka 
relationer barnen, deras föräldrar och fosterföräldrar hade till varandra 
omkring hundra år efter att fosterhemsplaceringarna ägt rum. Släktskap 
mellan fosterföräldrarna och barnen noterades av fattigvårdens 
tillsyningsmän och av utackorderingsbyråns inspektörer. Men dessa 
relationer kanske inte alltid var kända för myndigheterna. Särskilt inte på 
1890-talet då fattigvårdens övervakning av den fattiga befolkningen 
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vilade på de mångsysslande rotemännen. Deras uppgifter om de 
fosterhem barnen bodde i innan de remitterades till utackorderingsbyrån 
är fåordiga och utgörs oftast endast av ett namn och en adress. Därför är 
det möjligt att fler barn bodde hos släktingar innan de remitterades till 
utackorderingsbyrån 1892–93.  

Ännu mer problematiskt är att avgöra vänskapsrelationer mellan 
fosterföräldrarna och de biologiska föräldrarna. Sju av barnen hade bott 
hos bekanta till föräldrarna. De kunde antingen vara vänner till någon av 
föräldrarna, enligt uppgift ur barnens personakter, eller så hade de 
biologiska föräldrarna varit skrivna på samma adress som fosterfamiljen, 
vilket har framkommit när jag har sökt barnen i databasen 
Rotemansarkivet på CD. Det är troligt att bekantskapskretsen anlitades i 
större utsträckning än vad som framkommer här. Detta diskuteras mer 
ingående i kapitel 11. 

Även om fler släkt- eller bekantskapsrelationer mellan 
fosterföräldrarna och barnens biologiska familjer döljer sig i materialet 
har det varit möjligt att påvisa att långt ifrån alla fosterhem bestod av 
främmande personer. Många barn hade överlämnats till släktingar och 
bekanta innan de remitterades till byrån. Det tycks därmed finnas stöd för 
att en hel del av fosterbarnsverksamheten skedde både utanför 
utackorderingsinstitutionerna och utanför en fosterbarnsmarknad. 

Vem betalade för den föregående 
fosterhemsplaceringen? 
Barnens familjer hade i många fall varit i behov av understöd från 
fattigvården flera år innan remissen till utackorderingsbyrån ägde rum. 
Fattigvården kan ha varit med och betalat för barnens utackordering även 
före den formella fosterhemsplaceringen genom utackorderingsbyrån. 
Detta gör det problematiskt att skilja på formella och informella 
fosterhemsplaceringar. Fosterhemmen kan ha ordnats informellt, det vill 
säga utan att någon myndighet inspekterat och godkänt fosterhemmet. 
Samtidigt kan fattigvården formellt ha betalat fosterlegan antingen genom 
att direkt överräcka pengarna till fosterföräldrarna eller genom att bistå de 
biologiska föräldrarna med kontanta understöd varmed de kunde betala 
barnens fosterhemsvård. Genom att studera de redogörelser som 
tillsyningsmännen gav av barnens familjer har jag försökt utröna vem 
som betalade fosterlegan. Studien är behäftad med många svårigheter. 
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Tillsyningsmännen angav inte alltid vem som betalade för 
fosterhemsvården. När det har funnits uppgifter om att föräldrarna 
betalade kan det ha skett med stöd av fattigvården utan att det har 
framgått tydligt. Dessutom är det inte säkert att den som angavs som 
ansvarig för betalningen fullföljde sitt åtagande. 

Tabell 11. Vem som betalade barnens fosterhem innan de remitterades till 
utackorderingsbyrån i Stockholm åren 1903, 1913 och 1923. Antal barn i 
absoluta tal.

Vem som betalade År 1903 År 1913 År 1923 
Föräldrar 13 18 36 
… därav mödrar 8 11 24 
Fattigvård  5 18 6 
Annan utackorderingsinstitution 2 2 1 
Ingen ersättning krävdes 8 7 5 
Annan person 1 2 0 
Okänt 10 15 20 
SUMMA 39 62 68 
Källa: Personakter, Socialregisterbyråns arkiv; Rotemansarkivet på CD, SHD, SSA. 
Anmärkning: Källmaterialet för åren 1892–93 ger inga upplysningar om vem som 
betalade för de fosterhem som barnen bodde i före remissen till utackorderingsbyrån. 
Därför är detta nedslag uteslutet ur tabellen. 

Barnens tidigare fosterhem bekostades till viss del av deras biologiska 
föräldrar. Åren 1903 och 1913 betalades omkring en tredjedel av barnens 
tidigare fosterhemsplaceringar av föräldrarna. Fattigvården eller någon 
annan institution hade hela ansvaret för att fosterlegan betalades ut för 7 
av 39 barn år 1903 och 20 av 62 barn år 1913. År 1923 betalades drygt 
hälften (36 av 68) av barnens fosterhem av föräldrarna, 7 av 68 barn 
bodde i fosterhem som enbart bekostades av fattigvården eller någon 
annan formell institution. Några generella slutsatser är svåra att dra 
eftersom det inte har gått att identifiera vem som bekostade fosterlegan 
för många barns placering. 

Även om en stor andel föräldrar uppgavs betala för barnets 
fosterhemsplacering kan detta ha skett med hjälp av fattigvården. Vi har 
sett att många barns familjer hade varit i kontakt med fattigvården långt 
tidigare vilket kan betyda att fattigvården bistod föräldrarna med pengar 
till utackorderingen av barnen. Av föräldrarna var det framförallt 
mödrarna som uppgavs betala fosterlega till fosterhemmet. 24 av 68 barns 
mödrar hade detta ansvar år 1923. Motsvarande siffror för år 1903 var 8 
av 39 barn och 11 av 62 barn år 1913.  
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Det var också möjligt att barn vårdades utan att någon ersättning 
ingick i överenskommelsen mellan barnets föräldrar och 
fosterföräldrarna. Oftast utgjordes dessa fosterhem av släktingar.76

Släktnätverket kunde användas för att minska kostnaderna för barntillsyn. 
Placeringarna skedde inom ramen för ett system som vilade på reciproka 
principer.77

Slutligen angav tillsyningsmännen vid några enstaka fall även att 
andra personer än föräldrarna betalade fosterhemmet för barnets vård. 
Det gällde en fostermor som betalade för sitt fosterbarns placering i 
”tredje hand” 1903. År 1913 remitterades en flicka vars uppehälle hos 
mostern kunnat bekostas genom ett arv på 170 kr som flickans mor 
lämnat efter sig när hon dött drygt ett år tidigare. 

Samma år remitterades en annan flicka, Hildur, till 
utackorderingsbyrån. Hon hade kommit till sitt fosterhem som nyfödd 
genom en barnmorska som betalat fostermodern 450 kr. Summan var ett 
engångsbelopp och ingen annan betalade för Hildurs vård i fosterhemmet. 
Fostermodern sökte upp delegerade när hon blivit sjuk i lungtuberkulos 
och inte längre kunde ta hand om vare sig Hildur eller sin andra 
fosterflicka som hon också erhållit genom en barnmorska (för 400 
kronor).78 Kanske var Hildur och hennes fostersyster barn av den 
fosterbarnsindustri som Wawrinsky och andra förfasades över. 
Åtminstone vände de sig mot att barn skulle få lämnas till fosterföräldrar 
”mot en summa på en gång” eftersom ”… föräldrarnas pengar endast till 
en obetydlig del [kommer] barnen till godo utan gå till fosterföräldrarnas 
överhängande utgifter, och ovanligt är ingalunda, att spritbegäret är orsak 
till en av dessa.”79 På barnavårdsmötet 1911 beslutades om en resolution 
där bland annat skarpare föreskrifter kring bruket att lämna barn till 
fosterhem ”mot en summa på en gång” föreslogs lagstiftaren.80

Till vilken kategori av fosterhemsplaceringar, formella eller 
informella, hörde de fosterhemsplaceringar som barnen haft innan de 
remitterades till utackorderingsbyrån? De fosterhemsplaceringar som 
bekostats av föräldrarna, med eller utan stöd av fattigvården, kan 
betraktas som informella. Barnens vård beskrevs då fortfarande som 

76 Av åtta barn som vårdades utan ersättning 1903 bodde fyra hos släktingar och fyra hos 
icke-släkt. År 1913 bodde samtliga sju barn som vårdades fritt, hos släktingar. År 1923 
bodde fyra av de fem barnen som vårdades utan ersättning hos släkt.  
77 Polanyi 2002, s. 59. 
78 Personakt E3916, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
79 Förhandlingarna vid svenska fattigvårdsförbundets första barnavårdsmöte i Stockholm 
den 28–31 mars 1911, s. 49. 
80 Förhandlingarna vid svenska fattigvårdsförbundets första barnavårdsmöte i Stockholm 
den 28–31 mars 1911, s. 53. 
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föräldrarnas ansvar och fosterhemmen tycks ha skaffats utan inblandning 
av myndigheterna. Till informell fosterhemsplacering hörde även de barn 
som vårdades i släktingars hem utan att någon ersättning utgick för 
vården. Det fanns emellertid några få barn som bodde i fosterhem som 
bekostades genom Allmänna barnhuset, barnavårdsbyrån eller FVO. 
Dessa hörde till den formella formen av fosterhemsplaceringar.  

Den informellt utlovade fosterlegan 
I den diskussion som fördes av Wawrinsky, fosterbarnskommittén och 
bland barnaräddarna på barnavårdsmötet 1911 påtalades att de fosterlegor 
som föräldrarna själva betalade till informellt anskaffade fosterhem var 
mycket låga. I fosterbarnskommitténs utredning kan vi läsa att endast de 
fattigaste kunde nöja sig med den låga ersättning som mödrarna hade råd 
att lämna: 

Enär mödrarna vanligen tillhöra tjensteklassen och fäderna i allmänhet 
söka undandraga sig alla skyldigheter, blir den ersättning, som lemnas för 
barnets underhåll, ringa, hvadan barnet i de flesta fall hamnar hos någon 
af de fattigaste bland befolkningen inom kommunen.81

Samma farhåga hade Warinsky yppat redan år 1890 och han 
återupprepade denna på barnavårdsmötet år 1911.82 Den allmänna 
uppfattningen var att fosterlönerna som föräldrarna själva och i viss mån 
fattigvårdsstyrelserna betalade ut var så låga att de knappast kunde 
garantera barnen någon god vård.83

Samtidigt uppvisade statistiken i fosterbarnskommitténs utredning ett 
annat förhållande, åtminstone för städernas del. De högsta 
utackorderingsbeloppen återfanns där bland de enskilda 
utackorderingarna. I Stockholm var år 1894 medelpriset för en enskild 
utackordering 144 kr per år. Medelpriset för ett barn som utackorderats 
genom fattigvårdsstyrelse låg på 96 kr. Det var samma belopp som i 

81 Underdånigt förslag till ordnande af fosterbarnsvården…, s. 143. 
82 Förhandlingarna vid svenska fattigvårdsförbundets första barnavårdsmöte i Stockholm 
den 28–31 mars 1911, s. 42. Se även utackorderingsbyråns barnavårdsinspektör 
Kihlqvists inledningsföredrag till diskussionen om vård för friska barn, a.a. s. 123f. 
83 Underdånigt förslag till ordnande af fosterbarnsvården…, s. 75, 141–143. 
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medeltal bjöds ut från Allmänna barnhuset.84 Det tycks alltså inte ha varit 
så att enskilt utackorderade barns fosterföräldrar, det vill säga informellt 
anlitade fosterhem, betalades sämre än fosterhem som formella 
institutioner anlitade. 

Hur förhöll sig utackorderingsbyråns fosterlöner till de summor som 
föräldrar och fosterföräldrar uppgav för barnens tidigare informella 
fosterhemsplaceringar?85 För det första tycks dessa ha utgått från 
månatliga fosterlöner. Utackorderingsbyrån tillämpade fasta årsbelopp. 
Månadsutbetalningarna berodde säkert på att få föräldrar hade möjlighet 
att betala några större summor vid ett tillfälle. Inte heller 
utackorderingsbyrån lämnade ut hela fosterlönen på en gång. Praxis var 
att lokalombudet på orten antingen en gång per halvår eller en gång i 
kvartalet sökte upp fosterföräldrarna för att tilldela dem deras betalning.86

För det andra verkar de informella fosterlönerna oftast ha varit både 
högre och lägre än de belopp som utackorderingsbyrån betalade 
fosterföräldrarna. Såväl de högsta som de lägsta utackorderingsavgifterna 
hade avtalats med barnens tidigare fosterhem. 
Tabell 12. Uppgivna utackorderingsavgifter i barnens tidigare fosterhem samt 
ersättning till utackorderingsbyråns (UB) fosterhem åren 1903, 1913 och 1923. 
Årsbelopp i kronor.

 Tidigare 
fosterhem

1903

UB
1903

Tidigare
fosterhem

1913

UB
1913

Tidigare
fosterhem

1923

UB
1923

Högsta avgift 300 240 360 150 900 600 
Lägsta avgift 0 0 0 60 0 60 
Medel 74 89 160 107 397 271 
Median 75 80 156 100 420 240 
Antal barn i 
beräkningen  

22 av 39 39 av 
39

35 av 62 56 av 
62

45 av 68 52 av 
68

Källa: Liggare över utackorderade 1903, D1A:4, Liggare över utackorderade 1913, 
D1A:14–16, Utackorderingsbyråns arkiv; Personakter, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
Anmärkning: Uppgifterna om fosterlegans storlek i barnens tidigare fosterhem har 
räknats om från månads- till årsbelopp. För vissa barn saknas emellertid uppgifter om hur 
stor fosterlegan var, antingen i det fosterhem de bodde innan de remitterades till 
utackorderingsbyrån, eller hur mycket utackorderingsbyrån betalade till fosterhem som 
tog emot barnet efter remissen. Därför råder ett visst bortfall i tabellen. Men detta bortfall 
beror också på att några barn hade kommit till sina fosterhem för en engångssumma. 
Detta gällde två barn 1903 och ett barn 1913. De har inte tagits med i ovanstående 
beräkning.  

84 Underdånigt förslag till ordnande af fosterbarnsvården…, s 108 tabell litt. f. 
85 Utackorderingsbyråns ersättningsnivåer presenteras mer ingående i kapitel 10. 
86 Se Anvisningar rörande utackorderade barns skötsel och vård, s. 37, Kommittéer och 
utredningar 1890–1929, F1:7, Fattigvårdsnämndens sekreterareexpeditions arkiv, SSA. 
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Det billigaste alternativet var att barnet vårdades utan ersättning hos 
fosterföräldrarna. Utackorderingsbyrån betalade alltid fosterföräldrarna 
såvida de inte frånsade sig ersättning. Det kunde de göra om de önskade 
ta barnet som sitt eget.  

De högsta avgifter som uppgivits för de tidigare fosterhemmen var 
mellan 1,5 och 2,4 gånger så stora som de maxbelopp som 
utackorderingsbyrån betalade ut till samma barns fosterhem. Det extremt 
höga beloppet 900 kr år 1923 gällde en pojke med misstänkt venerisk 
smitta. Hans barnavårdsman skrev till Stockholms stads fattigvårdsnämnd 
att fattigvården ”med det snaraste” måste ta hand om pojken ”enär 
knappast någon familj torde vara villig att åtaga sig barnet, som skall 
undergå läkarbesiktning varannan månad.”87 Men efter remissen till 
utackorderingsbyrån kom pojken att förbli i det fosterhem han placerats i 
några månader tidigare. Fosterhemmet fick en förhöjd ersättning av 
utackorderingsbyrån, 600 kronor, vilket var den högsta fosterlega som 
noterades bland utackorderingsbyråns fosterhemsplaceringar det året. 

 Att barnens föregående fosterhem var mer välbetalda än de hem som 
utackorderingsbyrån betalade för framgår också om medel- och 
medianpriset för utackorderingarna jämförs. År 1903 utgör ett undantag. 
Då var medelpriset 15 kronor högre för utackorderingsbyråns fosterhem 
än vad som uppgavs för de tidigare fosterhemmen. Såväl 1913 som 1923 
uppvisar däremot betydligt högre medel- och medianpriser för de 
fosterhem som barnen bott i innan remissen till utackorderingsbyrån än 
efteråt. År 1913 var medelpriset för de fosterhem barnen bott i tidigare 
160 kr. Samma barn kom att beredas fosterhem genom 
utackorderingsbyrån för 107 kronor per barn och år i medeltal. År 1923 
var skillnaden i medelpris ännu större, dryga 120 kronor. De siffror som 
anges var framförallt belopp som föräldrarna med visst bistånd av 
fattigvårdsstyrelserna, och som fattigvårdsstyrelserna ensamma betalade 
ut. När det gäller de fosterhem som hade anskaffats av en annan formell 
institution har inga särskilda tendenser kunnat urskiljas.88 Kan det 
verkligen stämma att de informellt anskaffade fosterhemmen som 

87 Brev från barnavårdsman Helga Johnsson till Stockholms stads fattigvårdsnämnd 1922-
07-02, personakt 18263, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
88 1903 var fosterlegan okänd för de två barn som utackorderades via en formell 
institution (Allmänna barnhuset och FVO). År 1913 var fosterlegan känd för ett av de 
barn som utackorderades genom Allmänna barnhuset. Denna var 20 kronor lägre än vad 
utackorderingsbyrån kom att betala för samma barn. Den enda formella institution som 
betalade en högre fosterlega än utackorderingsbyrån i mitt material var barnavårdsbyrån. 
De hade betalat 480 kronor om året för ett barn som, sedan det omhändertagits av 
utackorderingsbyrån, fosterföräldrarna fick 240 kronor för. Se personakter E69750, 
E5024, E5215, E8224, E20750, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
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föräldrarna och fattigvården betalade för var så pass mycket dyrare än 
utackorderingsbyråns fosterhem? 

Uppgifter om ersättningsnivåerna måste tolkas med viss försiktighet. 
För det första saknas uppgifter om fosterlegan för flera barns tidigare 
fosterhemsplaceringar. De uppgifter vi får kan därför inte ge underlag för 
att några definitiva slutsatser. Dessutom är det totala antalet barn som 
undersökningen omfattar, ganska litet, varför större generaliseringar inte 
låter sig göras. Vidare så kan det vara problematiskt att räkna om de 
tidigare fosterhemmens fosterlega som angavs i månadsbelopp till 
årsbelopp, och sedan jämföra med utackorderingsbyråns fasta årsbelopp. 
Det är inte säkert att månadsbeloppen speglar den faktiska summa 
fosterföräldrarna fick under ett år. Betalningen kan under vissa månader 
mycket väl ha uteblivit. Placeringarna var kanske heller inte tänkta för en 
längre tid. Ändå kvarstår det faktum att tillsyningsmännens rapporter 
innehåller uppgifter om förbluffande höga informella fosterlöner som inte 
stod i paritet med de fosterlegor som utackorderingsbyrån kom att betala 
sedan barnet remitterats dit. Vad kan detta ha berott på? 

Förutom att det inte går att vara säker på att de belopp som 
fattigvårdssökande personer angav att de betalade för sina barns 
fosterhemsplaceringar verkligen betalades till fosterföräldrarna, går det 
heller inte lita till att de summor som uppgavs motsvarade de anspråk 
som fosterföräldrarna hade. Det är möjligt att personer i kontakten med 
den tillsyningsman som skulle beskriva deras belägenhet inför ett beslut 
om eventuellt fattigvårdsunderstöd, uppgav att de hade större utgifter än 
vad de egentligen hade. På samma sätt kan fosterföräldrar som tog 
kontakt med fattigvården överdrivit summan på den fosterlega de sade sig 
varit lovade av föräldrarna. Kanske fanns en förhoppning att fattigvården 
då skulle betala ut ett högre belopp än om anspråken varit mindre. I 
Stockholm hade det varit ett problem under sent 1800-tal att de lokala 
fattigvårdsstyrelserna beslutade om att utdela olika stora understöd till de 
fattiga.89 Så länge som fattigvården var decentraliserad och kontrollen 
bristfällig kanske det var möjligt att dupera fattigvården. Det är emellertid 
inte troligt att detta lät sig göras sedan fattigvårdens tjänstemän blivit fler, 
och det verkar orimligt att alla fattigvårdssökande skulle ha uppgivit för 
höga fosterlöner. Ingenstans i materialet reagerar fattigvårdens 
tjänstemän själva med förvåning över de höga fosterlöner som människor 
betalade för informella fosterhemsplaceringar åt sina barn. Därför tycks 
fosterlönerna ha varit kutym i sin samtid.  

De informella fosterlönerna kan ha varit högre än 
utackorderingsbyråns fosterlegor eftersom det alltid fanns en 

89 Müller 1906, s. 239f. 
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överhängande risk att betalningen skulle utebli. Fosterföräldrarna till 8-
årige Ernst hade inte fått betalt på drygt ett år när de vände sig till 
fattigvården. Fadern hade blivit dömd att betala 12 kronor i månaden för 
sonens vård i fosterhemmet, men var skyldig fosterföräldrarna 170 kronor 
när de sökte upp fattigvården i mars 1913.90 Tillsyningsmannen gjorde 
följande bedömning av fosterfamiljens belägenhet: 

Då familjen Nilsson, som vårdar gossen omsorgsfullt, begär att få 
barnhjälp af fattigvården på grund af [faderns namn, min anmärkning] 
uraktlåtenhet, och då gossens moder ej har förmåga att bidraga något, 
synes det blifva nödvändigt att Fattigvården genom Utackorderingsbyrån 
omhändertar gossen, och det vore önskvärt att gossen fick stanna i sitt 
nuvarande fosterhem... 91

När utackorderingsbyrån tog över ansvaret att betala ut fosterlegan till 
familjen Nilsson blev de visserligen lovade en mindre summa pengar 
(100 kronor per år). Å andra sidan garanterades de betalningen och ett 
kontrakt upprättades mellan fosterföräldrarna och byrån. För Ernst 
innebar inte remissen till utackorderingsbyrån att han behövde byta hem. 
Att informellt ordnade fosterhemsplaceringar övergick i formell regi 
under utackorderingsbyrån kan ha garanterat barnen de hem som de 
tillbringat en stor del av sin uppväxt i. 

En annan anledning till varför de informella fosterlönerna var högre än 
den fosterlega som betalades ut av utackorderingsbyrån var att byrån, 
förutom det kontanta bidraget, också försåg barnen med kläder, linne och 
betalade sjukvårdskostnader. Det hände emellertid att kläder ingick även i 
de informella avtalen mellan fosterföräldrar och föräldrar.92 Men 
garderoben blev säkert inte lika välutrustad när en ensamstående mor 
skulle sörja för att hennes utackorderade barn fick plagg att bära som när 
utackorderingsbyråns barnhem öppnade dörren till sina välfyllda 
linneförråd.

90 Delegerade för beviljande af fattigvård 1913-03-05, personakt E8282, 
Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
91 Tillsyningsmannarapport 1913-03-01, personakt E8282, Socialregisterbyråns arkiv, 
SSA. 
92 En pojke som remitterades till utackorderingsbyrån 1903 hade tidigare varit 
utackorderad mot 8 kronor i månaden + kläder. Den informella fosterlönen, omräknat till 
årsbelopp, var 16 kronor högre än den fosterlega som utackorderingsbyrån kom att betala 
hans fosterföräldrar. Se Personakt E5164, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
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Innan avresan till fosterhemmet prövades kläder och skor ut till barnen på 
utackorderingsbyrån. Persedlarna packades sedan i korgar som följde med 
barnen på resan. Foto: Stockholms stadsmuseum, neg nr F 94972. 

Det fanns även moraliska argument till varför utackorderingsbyråns 
fosterlegor hölls nere. Byrån ville inte locka till sig personer som av ren 
vinningslystnad önskade ta sig an ett fosterbarn.93 Det är möjligt att 
föräldrar eller fattigvårdsstyrelser som anlitade fosterhem inom den 
informella sfären inte hade eller kunde ha samma betänkligheter kring 
fosterföräldrarnas motiv. 

Slutligen kanske personer var beredda att betala för att bibehålla rätten 
till sina barn. Den amerikanska historikern Sonya Michel har framhållit 
att de informella arrangemangen passade många arbetarklassmödrar. 
Vårdgivarna var flexibla och hade ingen disciplinerande attityd gentemot 
mödrarna.94 Att få behålla målsmansrätten över barnet kan ha varit ett 
skäl att undvika fattigvården och betala för barnets utackordering själv. 
De barn som formellt omhändertogs av fattigvården ställdes under 
fattigvårdens målsmansrätt. Men eftersom föräldrar enligt lag hade 

93 Detta beskrivs mer ingående i kapitel 10. 
94 Michel 1999, s. 47. 
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skyldighet att försörja sina barn kunde föräldrarna själva hamna under 
fattigvårdens husbondsrätt om fattigvården behövde försörja barnen. Det 
innebar att fattigvården hade rätt till föräldrarnas arbetskraft och 
eventuella tillgångar.95 På så sätt omvandlades föräldrars försummelse av 
eller oförmåga att försörja sina barn till en skuld som fattigvården hade 
rätt att kräva igen. Ett medel var att ta in föräldrarna på 
arbetsinrättningen.96 Där skulle de intagna ”hjonen” utföra diverse 
arbetsuppgifter. På Stockholms arbetsinrättning, som liksom 
utackorderingsbyrån fanns på Fleminggatan 22, tillagades bland annat all 
mat till fattigbespisningen för Nikolai, Maria och Katarina församlingar. 
Det fanns även skomakeri, skrädderi, snickeri, men också vedsågning, 
bakning, tvätt och mangling samt diverse utearbeten utfördes av 
inrättningens intagna.97 Enligt Plymoth var intagning på 
arbetsinrättningen en åtgärd som framförallt riktades mot män, även om 
det hände att ogifta mödrar och änkor togs in på arbetsinrättning på grund 
av att de inte fullgjort sitt försörjaransvar.98 Förutom hotet om intagning 
på arbetsinrättningen löpte en person som hamnat under fattigvårdens 
husbondevälde risk att få sin frihet begränsad på andra sätt. Möjligheten 
att flytta, skaffa nytt jobb och gifta sig påverkades.99 Det är troligt att 
dessa spelregler bidrog till att många föräldrar i Stockholm in i det 
längsta försökte ordna informella fosterhemsplaceringar åt sina barn. 

Den kostsamma barntillsynen 
De ersättningsnivåer som har presenterats ovan antyder att 
fosterhemsplacering var en dyr form av barntillsyn i en stad som 
Stockholm kring sekelskiftet 1900. Men det fanns inte mycket annat att 
välja på.

95 Svenska fattigvårdsförbundets kalender 1911, s. 7. Att utackorderingsbyråns styrelse 
utövade målsmansrätt över alla de barn som intogs på byrån framkommer av § 4 i 
Instruktion för Styrelsen för Stockholms stads fattigvårdsnämnds utackorderingsbyrå och 
barnhem…, Fattigvårdsnämndens sekreterarexpeditions arkiv F4:2, Fattigvårdsnämndens 
arkiv, SSA. 
96 Plymoth 2002, s. 123f. 
97 Oxenstierna 1897, s. 606. 
98 Plymoths undersökning gäller arbetsinrättningen i Norrköping, men det är troligt att 
liknande praxis tillämpades i Stockholm. Se Plymoth 2002, s. 124. 
99 Det var en viktig anledning till att ogifta mödrar i Simrishamn drog sig för att söka 
fattigvårdsunderstöd. Se Bolin Hort 1998, s. 110f. 
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Födelsetalen i Stockholm började dala i mitten av 1800-talet och sjönk 
drastiskt under den period som avhandlingen behandlar.100 Becker menar 
att en sådan fertilitetsnedgång kan förklaras med ökade kostnader för 
barnen.101 De höga priserna för barntillsyn kan betraktas som en sådan 
kostnad. Men Folbre framhåller att människor varken har haft möjlighet 
eller tillräcklig information för att anpassa sina liv efter kostnadskalkyler. 
Istället har ökade kostnader för barnen, till exempel genom höga priser på 
barntillsyn, inneburit att barn och deras familjer har levt under ekonomisk 
press.102 Vi kan fråga oss om föräldrarna hade råd att betala de relativt 
höga fosterlönerna. Föräldrarna kom ju nästan uteslutande från 
arbetarklassen, många hade haft kontakt med fattigvården i flera år, och 
en stor andel av föräldrarna var ensamstående. Om det dessutom beaktas 
att många barn hade syskon som var utackorderade vid den undersökta 
familjemedlemmens remiss till utackorderingsbyrån, bör det ha funnits 
föräldrar som betalade informella fosterhemsplaceringar för flera av sina 
barn.

Jämförs de informella fosterlegorna med föräldrarnas löner blir det 
tydligt att det måste ha varit oerhört svårt att få ekvationen att gå ihop. 
Det gjorde den ju inte heller eftersom barnen remitterades till 
utackorderingsbyrån. Då fäderna sällan bidrog till försörjningen av de 
barn som tidigare bott i fosterhem har jag valt att inte diskutera deras 
löner. En blick på de lägsta angivna kvinnolönerna i mitt material 1913 
och de informella utackorderingsavgifterna i medeltal kan ge en bild av 
förhållandena. Medelpriset för ett informellt fosterhem 1913 var 13 
kronor per månad.103 De mödrar som hade lägst lön i mitt material var 
tjänarinnor och hade en lön på 10 kronor per månad.104 De mödrar som 
hade lägst angiven lön tjänade alltså mindre än vad 
utackorderingsavgiften kostade i medeltal! Riktigt så illa var det 
emellertid inte alltid. Några kvinnor tjänade uppskattningsvis 40 kronor 
eller mer i månaden. Men de bodde inte i arbetsgivarens hushåll som 
tjänarinnorna gjorde, och var därför tvungna att bekosta hyra, mat och 
kläder åt sig själva. De kunde även ha flera barn att försörja.105

100 År 1890 föddes 30,2 barn per 1000 invånare i Stockholm. År 1925 föddes endast 12,5 
barn per 1000 invånare i staden. Ett tack riktas till Johan Söderberg som lånat mig sina 
excerpter från Berättelse angående Stockholms kommunalförvaltning samt Statistisk 
årsbok för Stockholms stad varur ovanstående uppgifter är hämtade. 
101 Becker 1991, s. 154. 
102 Folbre 1994, s. 105. 
103 Jag har dividerat den i tabell 12 angivna årsmedelavgiften på 160 kronor med 12. 
104 Se personakt E18850, E8343, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
105 Se personakt E15109, E7369, E8217, 830724-XXX (de tre sista siffrorna har uteslutits 
här med hänsyn till sekretessen), E8282, E8237, E10550, E8666, 16909, 23180, 
Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
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 Karins föräldrar var gifta, men eftersom hennes far utvandrat till 
Amerika var hennes mor i praktiken ensamstående. Karins mor betalade 
20 kronor i månaden till sina egna föräldrar för deras vård av den 
fyraåriga dotterdottern. Modern hade uppgivit att hon tjänade 25 kronor i 
månaden som tjänarinna. Som tjänstefolk fick hon sannolikt fri kost och 
logi i det hushåll hon arbetade, men det blev bara fem kronor kvar av 
moderns kontanta lön när fosterlegan var betald. I den 
tillsyningsmannarapport som låg till grund för att Karin remitterades till 
utackorderingsbyrån får vi veta att modern med sin lilla lön inte… 

… i längden [kunde] betala 20 kr/m samt kläda barnet ensam när mannen 
ej på minsta vis bidrager […] anhålles därför vördsamt om hjälp från 
fattigvården som synes kunna förordas till bifall.106

Det kan tyckas märkligt att Karins mor betalade en stor del av sin lön 
som fosterlega till sina egna föräldrar. På flera håll i materialet 
förekommer släktingar som fick betalt för att vårda sina närstående.107 Att 
fosterhemmet ordnats inom det sociala nätverket, innebar inte att 
ersättning var oviktig. I tidigare forskning har tjänster och gentjänster 
inom det sociala nätverket ibland lyfts fram som ett sätt att undkomma en 
alltför kärv ekonomisk situation. Edgren har uppmärksammat att anhöriga 
var viktiga för ensamstående mödrar som ville undvika att själva bli 
utackorderade och bespara sina barn en utackordering. Hon menar att 
kvinnorna kunde vara beroende av anhöriga för att klara sig såväl socialt 
som ekonomiskt.108 Resonemanget bygger på att anhöriga hjälpte 
varandra utan att fordra någon ekonomisk ersättning. Om barn lämnades 
bort till släktingar har utbytet mellan familjerna betraktats som en ge- och 
ta- strategi, där det hushåll som hade en förmånligare situation bistod de 
sämre lottade släktingarna vid en kris eller besvärligt skede i 
familjecykeln.109 Att ekonomiska transaktioner förekom vid tjänster inom 

106 Tillsyningsmannarapport 1913-10-09, personakt E8044, Socialregisterbyråns arkiv, 
SSA. 
107 Av 18 barn som uppgavs bo i fosterhem hos sina släktingar vid remissen till 
utackorderingsbyrån år 1903, fanns ett informellt avtal om fosterlega i åtta fall. Detta 
gällde för nio av 29 barn som var fosterhemsplacerade hos släktingar före remissen 1913. 
År 1923 fanns uppgifter om fosterlega för 12 av 23 barn som bodde hos släktingar. 
Personakter, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
108 Edgren 1994, s. 193, 195. Bolin Hort för ett liknande resonemang. Han menar att 
samboende med föräldrarna var den vanligaste strategin för ogifta kvinnor i Simrishamn 
att ordna tillvaron tiden kring förlossningen. Se Bolin Hort 1998, s. 39. 
109 Liliequist 1994, s. 200. 
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det sociala nätverket har inte varit lika känt.110 Det ruckar på Polanyis 
förståelse av reciproka principer där släkt och vänner utbytte gåvor och 
tjänster utan att blanda in pengar.111

 Uppgifterna om Karin och hennes mor visar också vilka små 
marginaler barnens familjer levde med. Att fosterlegan slukade nästan 
hela lönen för en ensamstående förälder var på intet sätt ovanligt. 
Fosterhemsplacering var en kostsam historia som gjorde föräldrar 
förtvivlade. Brevet från en annan flickas mor till dotterns fostermor 
vittnar om detta: 

Snella Fru Berg, jag har ej skickat pengarna ännu fru Berg tror nog att jag 
är tokig. Jag är så gresligt ledsen så jag vet ej vad jag skall göra för Fru 
Berg jag kan ej sofva natt efter dag jag har nu sökt plats men ej fått någon 
ännu men har blifivt låfvad [...] jag kan ej taga vad som helst jag måste 
tengka att jag har ett barn att försörja det är min olycka jag hade 15 
kronor di fick jag gifva der jag bode [...] det är något förskräkligt att veta 
att Fru Berg få lida så mycket för mig men snälla snälla Fru Berg ha 
hjärta med mig [...] jag skickar 15 kronor i taget och det vet Fru Berg hur 
pungktlig jag har betalt ner jag hade plats [...] jag tror att Gud jälper mig 
vidare så jag sliper att hamna i sådan tråkigheter mera det är förskräkligt 
att ej hafva någon som jälper sig […] det är ett syrligt straf att hafva ett 
barn att sörja för jag vill nu hopas att allt går bra igen jag kommer då om 
ett par månader hem och då vill jag göra så att Fadren får betala….112

Brevet andas underdånighet och desperation. Modern ursäktar gång på 
gång att hon har uteblivit med betalningen, vilket berodde på att hon inte 
fått något arbete i Berlin där hon befann sig. Modern tycks ha insikt i att 
det innebar problem för fosterhemmet om fosterlönen uteblev. Att hennes 
dotter kunde bli särskilt utsatt när pengarna inte kom fäster hon sig inte 
vid i brevet. Ibland skymtar en bild av en mor som ser sitt liv tyngas ner 
av försörjningsbördan för ett barn hon inte önskat bakom formuleringar 
som ”att jag har ett barn att försörja det är min olycka”, eller ”det är ett 
syrligt straf(f) att hafva ett barn att sörja för”. Det fanns två sätt för 

110 Men det har uppmärksammats att ogifta mödrar och deras barn inte alltid behöver ha 
varit en belastning för sina fattiga släktingar, exempelvis morföräldrarna. Engberg menar 
att en hushållsgemenskap som sträckte sig över generationerna kan ha varit en 
överlevnadsstrategi för fattiga människor, åtminstone på landsbygden Engberg 2005, s. 
258.
111 En utgångspunkt hos Polanyi är att reciproka system inte behöver pengar och 
prismekanismer eftersom utbytet regleras av ömsesidiga förpliktelser gentemot varandra. 
Polanyi 2002, s. 58–67; North, Douglass C, “Markets and Other Allocation Systems in 
History” i European Economic History, vol 6:3 (1977), s. 708. 
112 Brev från modern till Fru Berg daterat Berlin 1912, personakt E8091, 
Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
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modern att undkomma problemet. Å ena sidan kunde hon stämma 
barnafadern. Det verkar som om hon hade planer på att göra det eftersom 
hon skrev att när hon återvände till Sverige ”då vill jag göra så att Fadren 
får betala”. Å andra sidan kunde hon helt bryta kontakten med barnet och 
fosterföräldrarna för att slippa att betala. Det tycks som om modern 
slutligen valde den strategin eftersom hon aldrig mera lät höra av sig till 
fosterföräldrarna. Därför remitterades hennes dotter till 
utackorderingsbyrån. 

Att det blev nödvändigt att fattigvården grep in och betalade hela eller 
delar av fosterlegan var inte särskilt märkligt med tanke på hur höga 
fosterlönerna var i förhållande till mödrarnas löner. Men nöden innebar 
inga rättigheter.113 Barntillsyn kostade och kostnaderna skulle först och 
främst bäras av föräldrarna, det vill säga mödrarna, själva. Så länge 
samhället blundade för att mödrar behövde arbeta för att försörja sig, och 
att barn behövde tillsyn som kostade, blev den enda utvägen för många 
att helt överge barnen sedan de lämnats i informella fosterhem. Först då 
fäste samhället blicken på de ”värnlösa” barn som (van)vårdades i 
fosterhemmen. Först då bekostade samhället barnens utackordering, men 
till ett lägre pris. 

Sammanfattning
Barntillsyn ordnades på olika sätt kring sekelskiftet 1900. Utbudet av 
platser på barnkrubbor, barnhus och andra formella institutioner var 
begränsat. Mödrar som behövde någon som skötte deras barn anlitade 
ibland fosterhem på informell väg. Vem som betalade eller anlitade 
fosterhemmet är det kriterium som skiljer formell fosterbarnsvård från 
informell. Strålkastarljuset är i denna studie riktad mot den formella 
sfären, mot utackorderingsbyrån. Men många barn bodde i fosterhem 
redan innan de remitterades till utackorderingsbyrån. Deras andel ökade 
dessutom med tiden. De flesta av dem hade en historia av informella 
fosterhemsplaceringar. Därför har det varit möjligt att belysa delar av de 
informella arrangemangen. Undersökningen visar att 
fosterhemsplaceringar förekom utanför de formella 
utackorderingsinstitutionerna i hög utsträckning. Detta har inte varit 
särskilt uppmärksammat i tidigare forskning. Troligen var frånvaron av 
barntillsynsinstitutioner en orsak till detta. 

113 Plymoth 2002, s. 158. 
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Den informella fosterbarnsverksamheten ägde rum både på en 
marknad och inom ramen för ett reciprokt system. Det senare avser 
informell fosterhemsvård som skedde inom det sociala nätverket. 
Framförallt anlitades släktingar till modern för att ta hand om barnen. 
Några barn placerades även hos bekanta. Men ungefär lika många barn 
hade varit fosterbarn hos personer där inga belägg om släktskap finns. 
Det är möjligt att dessa personer utgjordes av vänner eller grannar till 
föräldrarna men barnen kan också ha placerats hos privatpersoner som 
saknade någon anknytning till barnet. Att biologiska föräldrar 
annonserade efter fosterföräldrar i dagstidningarna är en indikation på att 
fosterhem söktes utanför det egna sociala nätverket, på marknaden. Oftast 
bar mödrarna det ekonomiska ansvaret för utackorderingen även om de 
fick understöd av fattigvården. 

Barntillsyn var en dyr historia för ensamstående mödrar. Stora delar av 
mödrarnas kontanta löner åts upp av ersättningen till barnens informella 
fosterhem. Denna ersättning var oftast högre än den fosterlega som byrån 
betalade ut, åtminstone på pappret. Detta har förklarats med att de 
informellt anlitade fosterhemmen hade osäkrare villkor och därför krävde 
en högre ersättning, eftersom det alltid fanns en risk att föräldrarnas 
betalning skulle utebli. Det kan också ha funnits incitament för såväl 
fosterföräldrar som biologiska föräldrar att uppge högre fosterlöner än 
vad som betalades till det informella fosterhemmet i verkligheten. På så 
sätt kanske man kunde tillskansa sig ett högre fattigunderstöd än vad som 
annars hade varit möjligt. Att varken tillsyningsmännen eller delegerade 
reagerade över de summor som såväl biologiska föräldrar som 
fosterföräldrar uppgav talar emellertid för att det var vedertagna belopp 
som nämndes. En viktig aspekt var att utackorderingsbyrån tillhandahöll 
kläder, sjukvårdsersättning och utrustning för konfirmationen. Dessa 
materiella bidrag kompenserade det lägre kontanta understödet från 
utackorderingsbyrån. Slutligen kan de höga informella fosterlönerna 
förklaras med att de biologiska föräldrarna var beredda att betala ett 
högre pris för att få behålla målsmansrätten över sina barn. Att själv ha 
möjligheten att avgöra hur varaktig fosterhemsplaceringen skulle bli, och 
ha inflytande över hos vem barnen fosterhemsplacerades, kan ha 
motiverat föräldrar att själva ordna fosterhemsplaceringar på informell 
väg. Olika spelregler för informell och formell fosterbarnsverksamhet 
betingade olika priser på fosterhemsvården. 

Även om släktingar anlitades som fosterföräldrar hände det att en 
kontant ersättning avtalades för att släktingarna skulle åta sig barnets 
vård. En viktig slutsats som kan dras av detta är att utbytesrelationerna 
inom det sociala nätverket inte har uteslutit kontanta transaktioner. Därför 
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är det inte helt enkelt att skilja reciproka utbyten från marknadsutbyten. 
Ibland åtog sig emellertid släktingar och andra personer att vårda 
informellt fosterhemsplacerade barn utan ersättning. 
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6. Formella fosterhem – fattigvårdens ansvar 

Orsak och verkan 
I tidigare forskning har orsakerna till att barn blev fosterbarn framförallt 
förklarats utifrån den typ av ekonomiska, demografiska och sociala 
bakgrundsvariabler som presenterades kapitel 4. Men formella 
omhändertaganden, som det var fråga om när barnen remitterades till 
utackorderingsbyrån, var inte enbart fråga om en utsatt ekonomisk, 
demografisk och social situation. Ytterligare förklaringar finns i 
samtidens sätt att bedöma vad som var rimliga skäl till att formellt 
omhänderta och fosterhemsplacera barn. I det här kapitlet ska jag studera 
de spelregler som delegerade för barnavård/fattigvård hade att ta hänsyn 
till när de remitterade barn till utackorderingsbyrån. Dessa spelregler söks 
i de remissorsaker som tillsyningsmännen angav och som delegerade 
åberopade när de remitterade ett barn till byrån. Många gånger var det 
flera omständigheter som låg till grund för ett sådant beslut. Därför är 
antalet remissorsaker fler än antalet barn i min framställning. Kapitlet 
handlar även om övergången från informella till formella fosterhem. 
Varför remitterades redan fosterhemsplacerade barn till 
utackorderingsbyrån? 
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Barn på gården framför utackorderingsbyråns barnhem. Foto: Stockholms 
stadsmuseum, neg nr Fa 13948.

Det fanns ekonomiska och demografiska strukturer i samhället som 
gjorde vissa barn och familjer mer utsatta än andra. Många barn och deras 
familjer var beroende av fattigvård. Men alla fattigvårdsunderstödda barn 
placerades inte i fosterhem. Enligt en undersökning från 1907, av den så 
kallade fattigvårdslagstiftningskommittén, fick 6142 Stockholmsbarn 
varaktigt understöd av fattigvården. Av dem var en femtedel 
utackorderade till fosterhem och omkring sju procent intagna på anstalter. 
Nära tre fjärdedelar av barnen bodde kvar hemma och fick åtnjuta 
fattigvårdens understöd i hemmet.114 De orsaker som angavs till 
fattigvårdsbehovet såg något olika ut för dem som var understödda i 
hemmet och för de barn som blev utackorderade eller anstaltsplacerade. 

114 Av de 6142 varaktigt understödda barnen var 1190 utackorderade. 408 barn var 
intagna på anstalt. De utackorderade och anstaltsplacerade barnen kallas i statistiken för 
direkt understödda. Indirekt understödda var de barn som försörjdes genom att deras 
föräldrar eller vårdnadshavare fick understöd i hemmet. 4544 barn fick varaktigt 
understöd på det viset år 1907. Se Fattigvårdslagstiftningskommitténs betänkanden. II 
Fattigvårdslagstiftningen. Del III, Statistiska undersökningar rörande den svenska 
fattigvården. På kommitténs föranstaltande utförda af Theofil Andersson, (Stockholm 
1915), tabell 13, s. 370f. 
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Diagram 5. Angivna orsaker till fattigvårdsbehov för barn fördelat på 
understödsform i Stockholm år 1907. Andel understödda barn i procent.
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Källa: Fattigvårdslagstiftningskommitténs betänkanden. II Fattigvårdslagstiftningen. Del 
III, Statistiska undersökningar rörande den svenska fattigvården. På kommitténs 
föranstaltande utförda af Theofil Andersson, tabell 6 och tabell 9, s. 346–349, 358–361. 
Anmärkning: Från fattigvården utgick både varaktiga understöd och bidrag av tillfällig 
art. Diagrammet visar orsakerna till fattigvårdsbehov oavsett om stödet var varaktigt eller 
tillfälligt. Sammanlagt var omkring 10 985 barn understödda av fattigvården i Stockholm 
någon gång under år 1907 (6142 barn var varaktigt understödda). I statistiken finns en 
uppdelning mellan direkt understödda barn och tillhörande barn till direkt understödda 
vuxna. De direkt understödda barnen var vanligtvis utackorderade eller intagna på anstalt 
(se s. 182 i Fattigvårdslagstiftningskommitténs betänkande). Några få fick understöd i 
hemmet men jag har betraktat det som en försumbar andel (3,6 procent av alla direkt 
understödda barn i rikets städer och köpingar). Därför redovisas de direkt understödda 
barnen som utackorderade eller anstaltsplacerade i diagrammet ovan. De barn som 
tillhörde en vuxen fattigunderstödstagare fick oftast understöd i hemmet (95 procent av 
alla tillhörande barn i rikets städer och köpingar). Därför redovisas tillhörande barn till 
direkt understödda vuxna som att de fick understöd i hemmet i diagrammet ovan. I 
statistiken är orsakerna till fattigvårdsbehovet uppdelade på elva kategorier vardera för 
direkt och indirekt understödda barn. Jag har bearbetat dessa och slagit samman dem till 
sju kategorier. 

Den vanligaste orsaken som angavs till att barn fick understöd av 
fattigvården var att deras familjer var fattiga. Det handlade främst om att 
inkomsterna var små och familjemedlemmarna många. Fattigdom 
uppgavs som en vanligare orsak till att barn fick understöd i hemmet än 
att de utackorderades eller intogs på anstalt. Om fattigvården grep in för 
att barnen uppfattades som vanartade eller för att föräldrarna hade dött 
blev åtgärden utackordering eller anstaltsplacering. Angivna orsaker som 
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att föräldrarnas vandel beskrevs som dålig (hit räknas föräldrarnas 
alkoholmissbruk, ”lättja och liknöjdhet” samt ”kringstrykande”), att en 
förälder hade avvikit eller att en eller båda föräldrarna var sjuka innebar 
att barnen kunde bli understödda såväl i hemmet som genom 
utackordering eller anstaltsplacering. Ogynsamma förutsättningar slog 
inte på samma sätt mot alla barn. Den statistik som presenterades av 
fattigvårdslagstiftningskommittén är inte tillräckligt detaljerad för att vi 
ska kunna ta reda på varför det var så. Det görs exempelvis ingen skillnad 
på vem av föräldrarna som hade dött eller insjuknat. Därför har det blivit 
nödvändigt att närmare studera vilka skäl som angavs vid familjernas 
tidigare kontakter med fattigvården, då barnen inte remitterades till 
utackorderingsbyrån. 

Tidigare forskning har visat att kvinnor och män fick olika slags hjälp 
från fattigvården.115 En teoretisk utgångspunkt i denna studie är att 
mödrar och fäder har mött föräldraskapet på ojämlika villkor. De 
spelregler som fattigvårdens tjänstemän bedömde ansökningar efter hörde 
samman med hur kvinnor och män uppfattades. Genom att synliggöra 
betydelsen av genus hoppas jag kunna säga något om vilka förhållanden 
som var specifika för när fattiga barn remitterads till byrån och vilka 
förhållanden som ledde till understöd i hemmet.  

Remissorsakerna och skälen till familjernas tidigare kontakter med 
fattigvården förser oss med ett ovanifrånperspektiv på barnen och deras 
familjer. Det är fattigvårdens tjänstemän som talar till oss genom sina 
anteckningar och formulär. Ibland finns brev och andra skrivelser från de 
biologiska föräldrarna eller andra personer bevarade i akterna. Därigenom 
kan vi få veta lite om vad föräldrarna själva tyckte och hur de såg på 
orsakerna till varför deras barn hade behövt utackorderas. Materialet 
öppnar för möjligheten att pussla ihop fragment av ett vuxet 
underifrånperspektiv. Jag har inte funnit några brev från barnen där de 
uttrycker vad de ansåg om att remitteras till utackorderingsbyrån. 
Däremot kan barns handlingar säga något om hur några barns situation 
var.

Undersökningen tar sin början i vilken utsträckning föräldrarnas död 
och sjukdom angavs som skäl för att barnen skulle remitteras till 
utackorderingsbyrån. Därefter följer ett avsnitt som behandlar vilka 
problem ogifta mödrar och ensamstående föräldrar mötte och vilka 
omständigheter i deras liv som angavs som skäl att remittera deras barn 
till utackorderingsbyrån. I nästa avsnitt studeras i vilken utsträckning 
negativa omdömen av föräldrarnas förmåga att vårda sina barn ledde till 
att barn avskildes från sina biologiska familjer och placerades i 

115 Plymoth 2002, s.136–140; Engberg 2005, 309f. 
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fosterhem. Slutligen besvaras frågan varför redan fosterhemsplacerade 
fosterbarn remitterades till utackorderingsbyrån. En samlad översikt över 
alla angivna remissorsaker och hur deras betydelse varierade över tid 
finns i bilaga 12. 

Föräldrarnas död eller sjukdom 
Många barn som fosterhemsplacerades genom byrån hade förlorat en 
eller båda sina föräldrar. Detta var särskilt påtagligt i 
undersökningsperiodens början. Åren 1892–93 var nära fyra femtedelar 
antingen föräldralösa, moderlösa eller faderlösa. År 1903 saknade drygt 
hälften minst en förälder.116 Ett rimligt antagande är att föräldrarnas död 
ledde till att barnen behövde placeras i fosterhem. Men detta antagande 
kan prövas. Vi vet att flera barn var helt föräldralösa och att fler av 
barnen var moderlösa än faderlösa, men var det därför de remitterades till 
utackorderingsbyrån? 

Remisser till utackorderingsbyrån som orsakades av 
föräldrarnas död och sjukdom 
När remissorsakerna studeras framgår att andra aspekter än att föräldrarna 
hade avlidit inverkade på barnens fosterhemsplacering. Föräldrars 
sjukdom, skador och funktionshinder anfördes som skäl till att barnen 
behövde remitteras till utackorderingsbyrån. Dessa omständigheter 
sammanfattas här som att föräldrarna var sjuka. 

116 Se tabell 3. 
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Tabell 13. Föräldrarnas död eller sjukdom som angiven remissorsak för barn 
som remitterades till utackorderingsbyrån i Stockholm åren 1892–93, 1903, 
1913 och 1923. Andel remisser i procent. 

Remissorsak År 
1892–93

År
1903

År
1913

År
1923

Mor död 34 13 11 9 
16 0 1 0 Far död 

Mor sjuk 5 14 11 9 
Far sjuk 2 0 1 2 
Båda föräldrar döda/sjuka 3 2 1 2 
Andel remissorsaker i procent 60 29 25 22 
Antal barn remitterade p.g.a. föräldrarnas 
död/sjukdom

77 av 115 29 av 
76

36 av 
86

20 av 
69

Källa: Barnavårdsdelegerades anteckningar 1877–1893, D4:1–23, Fattigvårdsnämndens 
understödsdelegerades arkiv; Personakter, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
Anmärkning 1: Barn vars personakter inte har återfunnits eler inte innehållit relevanta 
uppgifter har inte räknats med. 
Anmärkning 2: Eftersom fler än en orsak kunde ligga till grund för att ett barn 
remitterades till utackorderingsbyrån är det sammanlagda antalet orsaker fler än antalet 
barn. I tabellen ovan ser vi hur många barn som har remitterats med anledning av 
föräldrarnas död eller sjukdom. Barn kan även ha remitterats till byrån av andra skäl vilka 
redovisas senare i texten. En tabell över alla remissorsaker presenteras i bilaga 12. 

Att föräldrarna dött eller var sjuka var en väsentlig anledning till att barn 
remitterades till och fosterhemsplacerades genom utackorderingsbyrån. 
Så många som 60 procent av remisserna handlade om detta 1892–93. 
Senare låg föräldrarnas död eller sjukdom till grund för omkring en 
fjärdedel (22–29 procent) av alla remissorsaker. Men långt ifrån alla som 
hade en eller två avlidna föräldrar remitterades med anledning av 
föräldrarnas död. Sammanlagt saknade 218 barn i materialet minst en 
förälder (se tabell 3). Jag har bara kunnat påvisa att 162 barn remitterades 
med anledning av föräldrarnas död eller sjukdom. I relation till hur 
många av barnen som var helt föräldralösa kan det verka märkligt att så 
få barn remitterades till utackorderingsbyrån med hänvisning till båda 
föräldrarnas död. Det fanns uppenbarligen andra orsaker till att 
föräldralösa barn remitterades till byrån. 

Andelen barn med avlidna föräldrar avtog med tiden (se tabell 3). 
Följaktligen orsakade föräldrarnas död eller sjukdom allt färre barns 
remisser till byrån. Åren 1892–93 remitterades två tredjedelar av barnen 
(77 av 115) med anledning av att deras föräldrar dött eller blivit sjuka. De 
två följande nedslagen 1903 och 1913 remitterades omkring två 
femtedelar (29 av 76 respektive 36 av 86) av barnen på grund av dessa 
omständigheter. År 1923 hade endast en knapp tredjedel (20 av 69) av 
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barnen remitterats till byrån med anledning av att deras föräldrar var döda 
eller sjuka.

 Det var framförallt moderns död eller sjukdom som orsakade en 
remiss till utackorderingsbyrån. Om vi istället för andelen remissorsaker 
studerar antalet barn som remitterades till byrån på grund av mödrarnas 
sjukdom eller död (bilaga 12) blir det uppenbart att omständigheter kring 
mödrarnas hälsa påverkade barnens livsvillkor. Åren 1892–93 kom 51 av 
115 barn (44 procent) till byrån för att deras mödrar var döda eller sjuka. 
Åren 1903 och 1913 gällde detta omkring en tredjedel av barnen. Vid det 
sista nedslaget hade 16 av 69 barn, eller 23 procent, remitterats till 
utackorderingsbyrån med anledning av deras mödrars död eller sjukdom. 
Det var betydligt ovanligare att barn remitterades med anledning av 
faderns frånfälle eller sjukdom, eller med hänvisning till att båda 
föräldrarna dött. Åren 1892–93 remitterades visserligen 22 av 115 barn 
på grund av att fäderna var sjuka eller hade avlidit. Men vid de andra tre 
nedslagen hade inget eller endast ett par av barnen kommit till 
utackorderingsbyrån med anledning av fädernas död eller sjukdom. 

Att barnen remitterades till byrån främst om mödrarna dog eller 
insjuknade kan ses som ett uttryck för en genusordning där mödrar och 
fäder tillmättes olika betydelse för barnen. Mödrarnas död eller sjukdom 
fick allvarligare konsekvenser för barnen än om fäderna avled eller blev 
sjuka. Det förklarar varför barn som egentligen var helt föräldralösa 
främst remitterades för att deras mödrar hade dött, inte för att båda 
föräldrarna hade avlidit. Ett exempel på detta är vad som hände syskonen 
Carl och Nils. Den 26 februari år 1890 antecknade delegerade att 
brödernas far hade lungsot och därför var ur stånd att försörja sin familj 
genom skrädderi, vilket var hans yrke. Veckan därpå dog han och modern 
blev änka och ensam med två barn. Tre år senare återkommer familjen i 
delegerades anteckningar. Då hade modern avlidit och de föräldralösa 
barnen, 14-årige Carl och sexårige Nils, remitterades till 
utackorderingsbyrån.117 Tidigare kontakter med fattigvården hade 
orsakats av faderns sjuklighet eller död, men det hade inte lett till att 
barnen remitterats till utackorderingsbyrån eftersom modern var i livet. 
Weiner har funnit samma mönster i sin studie av barnavårdsbyrån i 
Solna. Fädernas död ledde inte till att barnen lämnade hemmet om 
mödrarna levde. Men när mödrar dog ledde det i de flesta fall till att 
barnen placerades i fosterhem eller på ett barnhem.118

117 Barnavårdsdelegerades anteckningar 1877–1893, D4:1–23, s. 5306, 7721, 
Fattigvårdsnämndens understödsdelegerades arkiv, SSA. 
118 Weiner 1995, s. 214f. Se även Engberg 2004, s. 447. 
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Det fanns emellertid familjer där modern varit avliden en längre tid 
och där barnen remitterades till utackorderingsbyrån först sedan fadern 
dött. De fallen var inte vanliga efter 1892–93. Få barn remitterades för att 
deras fäder hade avlidit. För att ge en tydligare bild av vilken förälders 
frånfälle eller sjukdom som innebar kontakt med fattigvården utan att 
barnen remitterades till utackorderingsbyrån har familjernas tidigare 
kontakter med fattigvården studerats. Till skillnad från remissorsakerna 
var mödrarnas sjuklighet en klart vanligare orsak till tidigare kontakt med 
delegerade än att mödrarna dött. 112 barn, vars personakter har 
återfunnits, hade haft familjer där moderns sjukdom hade varit anledning 
till att söka upp fattigvården. Andra åtgärder än remiss till 
utackorderingsbyrån hade varit aktuella så länge som mödrarna var i livet 
även om de var sjukliga. Endast 20 barn hade haft familjer där moderns 
död hade lett till kontakt med fattigvården utan att barnen remitterades till 
utackorderingsbyrån. Det ska jämföras med att 80 barn remitterades till 
byrån till följd av mödrarnas död (bilaga 12). Tidigare kontakter med 
delegerade berodde oftare på att fäderna än att mödrarna hade avlidit. 
Sammanlagt kom 38 barn från familjer som tidigare varit inskrivna i 
delegerades anteckningar för att fäderna hade avlidit. Dessa barn 
remitterades inte till utackorderingsbyrån för att de var faderlösa, utan på 
grund av andra orsaker. 

Döda mödrar samt fäder med begränsade skyldigheter  
När barn väl skickades till utackorderingsbyrån berodde det oftare på att 
deras mor avlidit än att fadern var död. Exemplet med Carl och Nils visar 
att faderns död inte var en anledning att remittera syskonen till 
utackorderingsbyrån. Det var först när de blivit föräldralösa genom 
moderns död som de skickades dit. Men till skillnad från Carl och Nils 
var inte alla barn faderlösa när deras mödrar dog. Ändå remitterades 
barnen till utackorderingsbyrån. Kunde inte ensamstående fäder ha tagit 
hand om barnen? 

Den rådande genusordningen ger svar på frågan. Ensamstående fäder 
med barn var ovanligt och kanske heller inte accepterat. Weiner förklarar, 
utifrån sin undersökning av barnavårdsbyrån i Solna, den ringa andel 
fäder som levde med sina barn efter hustruns död med att fäderna 
saknade de nätverk som mödrar ofta hade. Fäderna var dessutom mer 
obenägna att söka fattigvårdshjälp och på så sätt få vardagen att gå 
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ihop.119 Men fäderna ansågs heller inte kapabla att ta hand om sina barn. 
Såväl Weiner som Sundkvist ger exempel på att en ensamstående far per 
definition innebar att barnens hemförhållanden betraktades som dåliga.120

Birgitta Plymoth har i sin undersökning av Norrköpings fattigvård funnit 
att när en man miste sin hustru tog han inte över hennes ansvar för vård 
och fostran av barnen. Barnen lämnades till fosterhem istället. Faderns 
roll var försörjarens, inte vårdarens.121 Söderlind har uppmärksammat 
enstaka exempel på att ensamstående fäder kunde ha vårdnad om sina 
söner men valde eller uppmanades att lämna ifrån sig döttrarna.122 Det 
kan hävdas att familjer med barn, åtminstone om barnen var döttrar, inte 
ansågs kunna existera utan en kvinnlig vuxen. Förekomsten av kvinnliga 
vuxna i familjen hade även betydelse för små barns överlevnad. 
Historikern Magdalena Bengtsson har visat att spädbarn vars mödrar dött 
hade större överlevnadschanser om de fick en fostermor än om de växte 
upp med en ensamstående far.123

Ensamstående fäder uppträder i mitt material som änklingar. 
Änklingarnas barn remitterades till byrån av andra skäl än änkornas barn. 
Moderns frånfälle var en relativt vanlig remissorsak för barn till 
änklingar. Men faderns död var ett mer sällsynt skäl till att änkors barn 
remitterades till utackorderingsbyrån.124 Att barn utackorderades om en 
kvinna saknades i hushållet stämmer överens med Plymoths och 
Sundkvists resultat från Norrköping.125 Ett exempel på vad som hände 
med en änklings barn kan vi få genom syskonen Viktoria och Erik. De 
levde tillsammans med fadern och ytterligare fyra syskon innan de 
remitterades till utackorderingsbyrån 1903. Fadern hade blivit änkling när 
barnens mor dog på våren samma år. Han var arbetare på ett varv och 
tjänade 16,50 kronor i veckan. Det var en mager lön att försörja sju 
personer på och familjen hade redan före moderns död varit i kontakt 
med fattigvården. Då beskrevs de som ”skötsamt folk” eftersom fadern 

119 Weiner 1995, s. 217. 
120 Weiner 1995, s. 169; Sundkvist 1994, s. 120f, 130–133.  
121 Plymoth 2002, s. 185. Detta var en företeelse som märktes även på landsbygden. Se 
Engberg 2005, s. 285, 310. 
122 Söderlind 1999, s. 107. 
123 Magdalena Bengtsson studerar dock en tidigare tidsperiod och en annan stad. Hennes 
resultat gäller 1870-talet i Linköping. Se Bengtsson 1996, s. 271. 
124 Av 46 barn till änklingar som ingick i materialet har det gått att belägga att 19 barn (41 
procent) remitterades till byrån med hänvisning till att deras mödrar hade avlidit. 
Materialet innehåller även 44 barn till änkor. Endast nio av dem (20 procent) hade 
remitterats med hänvisning till faderns död. Alla utom ett av dessa barn utackorderades 
åren 1892–93. 
125 Plymoth 2002, s. 185; Sundkvist 1994, s. 133. 
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inte söp och modern var ”ordentlig och arbetsam”.126 Viktorias och Eriks 
far var med fattigvårdens ögon inte en dålig förälder, men när modern 
dött remitterades barnen med hänvisning till att fadern ”kommit i en 
mycket bekymmersam belägenhet därigenom att han saknar qvinlig 
anförvant, till hvilken han kunde anfästa vården af hemmet och de 
minderårige barnen.”127 Eftersom han var man ansåg inte fattigvården att 
han var kapabel att ta hand om Viktoria och Erik som var tio, respektive 
sju år. I hemmet fanns även en tolvårig och en fjortonårig dotter samt en 
sextonårig son. Äldsta dottern var tjugo år men skulle snart själv föda ett 
barn, varför fattigvården antagligen ansåg att hon inte var den tillräckliga 
”qvinliga anförvant” som fadern behövde. Annars fick syskon och i 
synnerhet systrar många gånger träda in och vårda småsyskon i mödrars 
ställe.128 Även Erik och Viktorias minderåriga systrar hamnade så 
småningom i fosterhem.129

Plymoth har gjort tolkningen att fattigvården lade mindre vikt vid det 
biologiska bandet mellan förälder och barn, än vid nödvändigheten av att 
en kvinna skötte och vårdade barnen.130 En annan änkling i mitt material 
hade en hushållerska som tog hand om barnen. Barnen remitterades till 
utackorderingsbyrån sedan hushållerskan tröttnat på mannens supande.131

Så länge hon fanns i hemmet upprätthölls den genusordning som krävdes 
för att barnen skulle kunna förbli i sin biologiska familj. 

Sammanfattning
De formella och informella spelregler som fattigvårdsnämndens 
delegerade och tillsyningsmän tillämpade såg olika ut beroende på om 
klienterna var mödrar eller fäder. Spelreglerna var genuskodade. Den 
genusordning som tillskrev mödrar och fäder olika rättigheter och 
skyldigheter fick konsekvenser för barnen. I detta avsnitt har jag kunnat 
visa att vad som hände med barnen vid en förälders bortgång eller 
sjukdom berodde på vilken förälder som hade drabbats. Så länge modern 
fanns i livet och var kapabel att ta hand om sina barn förväntades hon 

126 Tillsyningsmannarapport 1900-01-21, personakt E5220, Socialregisterbyråns arkiv, 
SSA. 
127 Tillsyningsmannarapport 1903-04-17, personakt E5220, Socialregisterbyråns arkiv, 
SSA. 
128 Söderlind 1999, s. 253. 
129 Personakt E5220, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
130 Plymoth 2002, s. 187. 
131 Tillsyningsmannarapport 1913-08-10, personakt 112573, Socialregisterbyråns arkiv, 
SSA. 
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också göra det. Samma skyldigheter ålåg inte fäder som överlevde sina 
hustrur. Flera änklingars barn remitterades till utackorderingsbyrån. Det 
var följaktligen främst mödrarnas död eller sjukdom som ledde till att 
barnen behövde fosterhemsplaceras. Grunden till detta låg i normen om 
en manlig familjeförsörjare. Män förväntades ta ansvar för försörjningen 
men inte för sina barns vård.132 Det slog hårt mot ensamstående fäder som 
enligt normen ”borde” arbeta heltid utanför hemmen och mer eller 
mindre tvingades att lämna ifrån sig sina barn, såvida de inte anställde en 
hushållerska. För kvinnor var konsekvenserna av familjeförsörjarnormen 
mer komplexa. Enligt normen hölls de ansvariga för barnens vård men i 
praktiken hade kvinnor skyldigheter som försörjare också.133 Med tiden 
avtog remisser med hänvisning till de biologiska föräldrarnas död och 
sjukdom. Trots att många barn saknade minst en förälder, åtminstone 
under 1900-talets första år, remitterades allt färre barn på grund av en 
förälders död eller sjukdom.134 Andra skäl blev viktigare. 

Fattigdom och ensamstående föräldrar 
Familjer som var fattiga kunde erhålla understöd i hemmet men i vissa 
fall innebar den hjälp som fanns att få att barnen utackorderades eller 
placerades på någon institution (se diagram 5). Går det att urskilja vad 
som utmärkte de familjer vars barn remitterades till byrån på grund av 
fattigdom? I fattigvårdslagstiftningskommitténs tabeller, som utgör 
underlag för digram 5, gjordes ingen skillnad på om det var faderns eller 

132 Plymoth 2002, s. 139, 185. 
133 Plymoth betonar paradoxen att samtidigt som kvinnor inte hade något 
försörjningsansvar enligt normen, bedömdes deras ansträngningar att försörja sig själva 
och sin familj i deras möte med fattigvården. Se Plymoth 2002, s. 188. Ekonom-
historikern Leif Wegerman gör en liknande iakttagelse av arbetslöshetshjälpens 
utformning under mellankrigstiden. Han driver analysen ett steg längre och menar att 
kvinnors försörjaransvar var förankrat i såväl ideologi som praktik. Se Wegerman, Leif, 
”Försörjd av sin hustru: Arbetslöshetshjälpen i Stockholm under mellankrigstiden” i 
Svanström, Yvonne & Östberg, Kjell red, Än män då? Kön och feminism i Sverige under 
150 år, (Stockholm 2004), s. 198–205. 
134 För nedslaget 1903 ser problembilden mer komplex ut än för 1892–93. Av de barn 
som remitterades 1903 saknade 49 av 95 minst en förälder. Men endast 29 av 95 
remitterades till utackorderingsbyrån med anledning av föräldrarnas död eller sjukdom. 
Här finns en diskrepans mellan vad den demografiska strukturen föranleder oss att tro är 
den vanligaste utackorderingsorsaken, det vill säga föräldrarnas dödlighet, och de skäl 
som delegerade angav till att barnen remitterades till utackorderingsbyrån för att bli 
fosterhemsplacerade. Föräldrarnas död eller sjukdom låg inte till grund för så många 
remisser som var förväntat utifrån familjernas demografiska situation.
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moderns fattigdom som drabbade barnen. Fattigvårdsnämndens 
delegerade i Stockholm noterade däremot sådana omständigheter.  

Med tiden ökade andelen remisser som bottnade i föräldrarnas 
fattigdom alternativt arbetslöshet, eller att fadern, modern eller ingendera 
av föräldrarna betalade för barnets underhåll. År 1892–93 orsakades få 
remisser av dessa skäl (11 procent av samtliga remissorsaker, se bilaga 
12). Då blev två tredjedelar av barnen remitterade för att deras föräldrar 
var döda eller sjuka.135 När allt fler barn hade föräldrar som var i livet 
ökade antalet remisser med hänvisning till föräldrarnas ekonomiska 
oförmåga. År 1903 utgjorde de 29 procent av samtliga remissorsaker, år 
1913 var andelen 34 procent och år 1923 bestod 46 procent av samtliga 
remissorsaker i att föräldrarna var fattiga, arbetslösa och saknade förmåga 
eller vilja att betala för sina barn.

Fattigdom var i många fall förenat med trångboddhet eller i värsta fall 
hemlöshet. Bostadsbristen i sekelskiftets Stockholm var stor. Många 
bodde inneboende hos andra familjer eller på asyler för husvilla, det vill 
säga hemlösa.136 Det gällde även en del av de barn som remitterades till 
utackorderingsbyrån för att de var fattiga. Fritiof remitterades till byrån 
för att hans mor var både fattig och bostadslös:  

… modern som är i ytterst fattiga omständigheter, är f.n. Å asyl för 
husvilla; barnet äfvenledes intaget å asyl. För närvarande vårdas barnet 
hos trädgårdsmästaren Gustaf Reinhold Lindvall i Kernbo förs. FSn 
hemställer, att gossen måtte omhändertagas af utackorderingsbyrån.137

Ensamstående mödrar och försumliga försörjare 
Remisser som handlade om föräldrarnas försörjningssvårigheter var 
präglade av föreställningar om genus. Delegerade betraktade mödrars och 
fäders oförmåga att försörja sina barn olika. Lite tillspetsat skulle man 
kunna säga att mödrarnas oförmåga hänfördes till deras fattigdom, medan 
fädernas oförmåga beskrevs som att de var ovilliga att betala underhåll 

135 Se bilaga 12. 
136 För en diskussion om vilka innebörder begreppet husvill har haft, se Swärd, Hans, ”De 
sociala kartläggarna och hemlöshetsfrågan”, i Socialvetenskaplig tidskrift, nr 2–3 (2003), 
s. 163. 
137 Delegerade för beviljande av barnavård 1903-01-21, personakt E5059, 
Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
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för sina barn. Tidigare forskning har visat att när fattigvården grep in mot 
försumliga försörjare var det framförallt män som avsågs. De bröt mot 
normen om en manlig familjeförsörjare.138 Män gjordes även ansvariga 
för sin egen försörjning i större utsträckning än kvinnor. Kvinnor hade en 
större möjlighet att erhålla fattigvård än män eftersom kvinnornas 
utsatthet många gånger ansågs bero på männens oansvarighet.139 Normen 
om en manlig familjeförsörjare förespeglade inte bara fattigvårdens 
beslutsfattare. Den genomsyrade hela samhället och inverkade bland 
annat på kvinnornas löner. Företagsledare argumenterade för att det var 
rätt att betala kvinnor lägre lön eftersom de skulle försörjas av en man. 
Fackliga representanter argumenterade för att kvinnor inte borde 
konkurrera med männen om arbetstillfällena eftersom det skulle pressa 
ner männens löner så att de inte kunde försörja sina familjer.140

Det var vanligare att mödrarnas än fädernas fattigdom angavs som 
orsak till att barn skickades till utackorderingsbyrån. Mödrarnas 
fattigdom låg till grund för mellan sex och 13 procent av remisserna. 
Fädernas fattigdom utgjorde endast ett par procent (se bilaga 12). Fyra 
femtedelar av de remisser som handlade om försörjningsproblem gällde 
barn till ensamstående föräldrar.141 Normen om en manlig 
familjeförsörjare slog hårt mot ensamstående mödrar som endast hade sin 
(låga) inkomst att försörja sig och sina barn på.142

Att mödrarnas fattigdom oftare angavs som orsak till barnens remisser 
till byrån än fädernas kan enligt resonemangen ovan ha berott dels på att 
mödrarna var särskilt utsatta i ett samhälle där kvinnor hade sämre 
möjligheter på arbetsmarknaden och där många kvinnor var 
ensamstående med sina barn. Dels kan det ha berott på att fattiga män 
främst beskrevs som försumliga försörjare istället för just fattiga. Att 

138 Plymoth 2002, s. 124; Bergman 2003, s. 69–71. 
139 Plymoth 2002, s. 161–164; Jordansson, Birgitta, Den goda människan från Göteborg. 
Genus och fattigvårdspolitik i det borgerliga samhällets framväxt, (Lund 1998) s. 211f, 
217. Historikern Peter Johansson har skrivit om den moraliska konflikten mellan en 
manlig familjeförsörjarnorm och en moderskapspolitik där staten skulle träda in i fäders 
ställe, se Johansson 2002. 
140 Wikander, Ulla, Kvinnoarbete i Europa 1789–1950. Genus, makt och arbetsdelning,
(Stockholm 1999), s. 82–93. 
141 Åren 1892–93 var 11 av 14 barn som blivit remitterade med anledning av föräldrarnas 
fattigdom, faderns, moderns eller båda föräldrarnas ovilja eller oförmåga att försörja sina 
barn, barn till ensamstående föräldrar. År 1903 utgjorde ensamföräldrarnas barn 26 av de 
29 barn som remitterats på dessa grunder. År 1913 var 33 barn av 40 barn till 
ensamstående föräldrar. År 1923 var motsvarande siffror 25 av 31 barn som remitterats 
med anledning av föräldrarnas fattigdom, faderns, moderns eller båda föräldrarnas ovilja 
eller oförmåga att betala barnets underhåll.  
142 Johansson, Birgitta, Arbetarkvinnor och barntillsyn i Norrköping. En studie av 
arbetarrörelsens inställning till barntillsynsfrågan speglad i Östergötlands Folkblad 
1905–1912, (Linköping 1983); Ohlander 1993, s. 31–33. 
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fäderna sades undvika att betala underhåll för barnen var ett problem som 
uppmärksammades allt mer med tiden. Åren 1892–93 gällde detta endast 
tre procent av remissorsakerna. Vid nästa nedslag år 1903 utgjorde 
fädernas ovilja eller oförmåga att betala barnens underhåll 12 procent av 
remissorsakerna. År 1913 gällde detta 15 procent och år 1923 handlade 
en dryg fjärdedel av remissorsakerna om att fäderna inte bidrog till 
barnens försörjning, enligt fattigvårdsnämndens delegerade (se bilaga 
12).

Berodde denna ökning på att fädernas beteende hade förändrats? Eller 
hade spelreglerna kring fädernas skyldigheter skärpts? Utifrån mitt 
material är det svårt att säga något om förändrade beteendemönster. Att 
fädernas oförmåga eller ovilja att betala för sina barn uppmärksammades 
allt mer kan ha att göra med att byrån med tiden kom att ta emot allt fler 
yngre barn som var födda utom äktenskapet. Fäder till utomäktenskapliga 
barn hade under lång tid möjlighet att undslippa försörjningsbördan för 
sina barn. Mellan åren 1778–1917 gällde en formell spelregel, det så 
kallade barnamordsplakatet, som gav ogifta mödrar rätt att föda anonymt. 
Barnamordsplakatet syftade till att reducera antalet barnamord och 
skydda ogifta mödrar. Det fick emellertid en oavsedd effekt. 
Barnamordsplakatet kom att utnyttjas av fäder som med stöd av 
anonymitetsrätten kunde undslippa straff och underhållsskyldighet. Det 
försatte många ogifta mödrar, som behöll sina barn, i svåra ekonomiska 
omständigheter.143

Lag om barn utom äktenskap instiftades år 1917 i syfte att komma till 
rätta med detta problem som sedan sekelskiftet 1900 hade engagerat 
frivillig- och kvinnoorganisationer. De verkade för att fädernas 
försumlighet mot sina utomäktenskapliga barn och de ogifta mödrarnas 
försörjningsbörda skulle regleras i lagtexten.144 Med 1917 års lag 
upphävdes barnmordsplakatet/anonymitetsrätten. Och en ny professionell 
yrkeskår, barnavårdsmännen, skulle se till att fäder till utomäktenskapliga 
barn fullgjorde sin försörjningsplikt. Samhället fick ett verktyg för att 
lösa problemet med försumliga försörjare.145

Det som beskrevs som fädernas ovilja eller oförmåga att betala för de 
barn som remitterades till byrån hade förmodligen inte ökat med tiden, 
däremot började fattigvården och andra institutioner uppmärksamma det 
som ett problem under 1900-talet. Det ledde fram till förändrade formella 
spelregler i och med Lag om barn utom äktenskap. Det var när fäderna 

143 Historikern Marie Lindstedt Cronberg har visat att före barnamordsplakatets tillkomst 
1778 tilldömdes en majoritet av de utomäktenskapliga barnen underhåll från sina fäder 
alternativt delad vårdnad. Se Lindstedt Cronberg 1997, s. 117, 146. 
144 Bergman 2003, s. 69–87. 
145 Bergman 2003, s. 264. 
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inte fullgjorde sin lagstadgade underhållsskyldighet som barn i så stor 
utsträckning 1923 remitterades till utackorderingsbyrån med den 
uttryckta anledningen att fäderna inte betalade. Det är rimligt att anta att 
de barn som tidigare hade remitterats med hänvisning till moderns eller 
föräldrarnas fattigdom, egentligen hade saknat fäder som betalade för 
dem.  

Redan före barnavårdsmannainstitutionens tillkomst 1917 hände det 
att tillsyningsmännen och delegerade för barnavård/fattigvård angav 
fädernas bristande betalningsvilja eller betalningsförmåga som skäl till 
varför barnen borde remitteras till utackorderingsbyrån. I akten om 9-
åriga Gustafs familj kan man läsa att ”mannen, som lärer slå makadam, 
super upp sin förtjänst och bidrager ej till familjens underhåll. Två 
arbetsföra söner finnas; men de vilja ej hjälpa modern.”146 Gustafs 
föräldrar var gifta, men bodde på skilda håll. Därför var modern i 
praktiken ensamstående med Gustaf. Eftersom hon var sjuk saknade hon 
arbete och hyran betalades istället av Gustafs 80-åriga mormor som också 
hon var sjuk och sängliggande.147

Detta exempel visar på två förhållanden. För det första var det 
ensamstående föräldraskapet inte enbart de ogifta mödrarnas eller 
änkornas problem. Gustaf var född inom äktenskapet och båda hans 
föräldrar var i livet. Trots detta levde Gustaf under förhållanden som 
liknar utomäktenskapliga barns. För det andra synliggör exemplet med 
Gustaf hur barn drabbades av den manliga ”oskötsamheten” eller 
”egensinnigheten” som den definierades från fattigvårdens tjänstemäns 
horisont. Att supa och inte bidra till familjens underhåll var tecken på 
”dålig vandel”. Det var något som även den skötsamma delen av 
arbetarklassen tog avstånd från.148 Till en familj där fadern söp upp 
pengarna var fattigvården inte villig att betala ut kontanta medel som 
hade gjort det möjligt för Gustaf att stanna kvar hos sin mor och 
mormor.149 Supandet hade varit en del av hantverkarnas bråkiga kultur 

146 Delegerade för barnavård 1903-02-18, personakt E5118, Socialregisterbyråns arkiv, 
SSA. 
147 Tillsyningsmannarapport 1903-02-16, personakt E5118, Socialregisterbyråns arkiv, 
SSA. 
148 Om den framförallt manliga skötsamhet som utvecklades i arbetarklassens nykterhets-, 
väckelserörelser och fackligt engagemang runt sekelskiftet har Ronny Ambjörnsson 
skrivit. Se Ambjörnsson, Ronny, Den skötsamme arbetaren. Idéer och ideal i ett 
norrländskt sågverkssamhälle 1880–1930, (Stockholm 1988, 1998). Hur fattigvården 
definierade manlig dålig vandel skriver Birgitta Plymoth om. Se Plymoth 2002, s. 175. 
149 Plymoth har emellertid funnit att familjer kunde erhålla fattighjälp trots att en av 
föräldrarna ansågs besitta dålig vandel. Plymoth menar att hjälpen då motiverades med 
omsorg om barnen. Det verkar i mina fall ha inneburit att barnen skildes från sina hem. 
Plymoth 2002, s. 176. 
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och fortsatte prägla den manliga arbetarkulturen långt in på 1900-talet. 
De egensinniga arbetarnas kultur att supa och prioritera kamraterna 
framför hustru och barn ledde till att det blev svårt för mödrarna att leva 
upp till skötsamhetens normer. De saknade en manlig familjeförsörjare, 
och hamnade ofta i fattigdom.150 Synen på vad män skulle göra och inte 
göra drabbade barnen. Å ena sidan kunde de skiljas från sina hem om 
normen för hur den manliga familjeförsörjaren skulle vara inte 
upprätthölls, å andra sidan drabbades de av att många fäder underlät att 
betala för sina barns uppehälle. Detta kan ha haft sin förklaring i att 
fäderna var fattiga151, men kan också ha varit ett resultat av informella 
spelregler kring föräldraskapet som tillmätte mödrar större ansvar för 
barnens vård och försörjning än fäderna.  

Faktum är att ännu fler barn än de som remitterades till 
utackorderingsbyrån på grund av denna anledning, saknade fäder som 
betalade för dem. 74 barn kom från familjer som hade varit i kontakt med 
fattigvården före remissen till byrån för att fäderna inte betalade. Det ska 
jämföras med att 60 barn remitterades till byrån till följd av att delegerade 
ansåg att fäderna undandrog sig barnens försörjning.152

Fädernas bristande delaktighet i barnens försörjning innebar inte alltid 
att barnen remitterades till utackorderingsbyrån. Remissen kunde vara 
slutet på en längre eller kortare process där mödrar (eller andra vuxna 
som barnen bodde med) hade behövt anlita fattigvården delvis med 
anledning av att barnens fäder inte betalade för sina barn. Från 
fattigvårdens horisont var de försumliga fäderna ett problem som ständigt 
gjorde sig påmint. Men hur man valde att hantera problemet kunde 
variera mellan olika familjer och under ett och samma barns uppväxt. Det 
här materialet visar hur fädernas försumlighet ibland ledde till att 

150 Horgby, Björn, Egensinne och skötsamhet. Arbetarkulturen i Norrköping 1850–1940,
(Stockholm 1993), s. 297, 323f. 
151 I Bergmans studie av fäder som inte kunde betala underhåll enligt 1917 års lag 
framkommer att fäderna ursäktades om de var fattiga, sjuka eller arbetslösa. Om fadern 
även hade en ”äkta” familj skulle han först och främst försörja den. Bergman 2003, s. 
269f.
152 Åren 1892–93 hade 11 barn haft fäder som inte betalde för dem, vilket lett till att deras 
familjer varit tvungna att anlita fattigvården. Men för enbart fyra barn omtalades fädernas 
bristande betalningsförmåga när barnet remitterades till utackorderingsbyrån. År 1903 
nämndes icke-betalande fäder i 12 av remisserna till utackorderingsbyrån, men så många 
som 22 av barnens familjer hade tidigare stått antecknade hos delegerade med anledning 
av att fäderna inte betalade. År 1913 rådde inte samma diskrepans mellan de tidigare 
kontakterna med fattigvården och de remisser till utackorderingsbyrån som orsakats av att 
fäderna inte betalade för sina barn (23 mot 21 barn). Det enda år som uppvisar ett omvänt 
förhållande var 1923 då 23 barn remitterades till utackorderingsbyrån med hänvisning till 
att deras fäder inte betalade och 18 barn hade i de tidigare kontakterna med fattigvården 
saknat fäder som betalade för dem. Se bilaga 12 och 14.  
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familjen tilldelades kontantunderstöd och ibland till att barnen 
remitterades till utackorderingsbyrån. Därför är det inte helt enkelt att 
uttala sig om vad som skilde de fattiga familjer som fick understöd i 
hemmet från de familjer som fick sina barn utackorderade på grund av 
bristande försörjningsförmåga. 

Sammanfattning
År 1892–93 remitterade delegerade för barnavård många barn till 
utackorderingsbyrån för att deras föräldrar hade avlidit eller blivit sjuka. 
Det gällde till viss del även för år 1903 men i mindre utsträckning åren 
1913 och 1923. Istället fanns en annan förklaring. Att barn fick fosterhem 
genom byrån 1903, 1913 och 1923 kan delvis förstås utifrån den höga 
andelen ensamstående föräldrar som antingen levde i stor fattigdom eller 
som inte fick någon hjälp från sin partner att försörja barnet. Mödrars och 
fäders försörjningssvårigheter bedömdes olika av fattigvårdsnämndens 
delegerade. Denna skillnad bottnade dels i olika normer eller spelregler 
kring mödrars och fäders skyldigheter gentemot barnen, men också i de 
olika villkor som mödrar och fäder levde under. 

Fosterhemsplacering som ett utslag av fattigvårdens 
sociala kontroll 
En del svensk forskning som har behandlat separationer mellan barn och 
deras biologiska föräldrar har varit inriktad på barnavårdsnämndernas 
verksamhet. Denna forskning har visat att fosterhemsplacering var en 
åtgärd som kunde användas av medelklassen för att disciplinera 
arbetarbarn och deras föräldrar.153 Filantropiska organisationer handlade 

153 Sundkvist 1994, s. 183, 208f, 241. Sundkvist betonar att familjerna gjorde motstånd 
mot Norrköpings barnavårdsnämnds åtgärder. Socionomen Hans Swärd har studerat en 
annan barnavårdsnämnds (Malmö) arbete med utgångspunkt i 1902 års vanartslag. Också 
han betonar barnavårdsnämndens intervenerande verksamhet när barn av polis, skola och 
kretsombud anmälts för vanart eller sedlig försummelse. Se Swärd 1993, s. 69–74, 90f, 
204–213. För ytterligare en studie av barnavårdsnämndernas tvångsomhändertaganden, se 
Lundström 1993. Barnavårdsnämnderna som utövare av disciplinering betonas särskilt av 
pedagogen Kajsa Ohrlander. Ohrlander ser barnavårdsnämnderna som statliga efterträdare 
till de patriarkala husbönder som tidigare hade disciplinerat och kontrollerat underklassen. 
Ohrlander 1992, s. 197. 
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på ett liknande sätt även om deras uttalade målsättning var att hålla 
samman familjerna och inte tvinga på dem någon ”hjälp”.154

Ett vanligt skäl till att barn anmäldes till barnavårdsnämnden var 
anmärkningar mot barnens hemmiljö, det vill säga att problem ansågs 
föreligga i familjen. Enligt Sundkvist var det framförallt ensamstående 
föräldrars barn som anmäldes till barnavårdsnämnden på grund av 
problem i familjen.155 Den danska historikern Anne Løkke menar att 
barnens föräldrar ansågs vara huvudorsak till barnens dåliga uppförande. 
Därför ansågs separation vara den bästa lösningen.156 Weiner har funnit 
att barnavårdsbyrån i Solna tycks ha rekommenderat ensamstående 
mödrar att placera barn i fosterhem.157 Sammantaget pekar denna 
forskning på att fosterhemsplacering var en åtgärd som initierades 
ovanifrån av barnavårdsnämnder och filantroper med hänvisning till de 
ensamstående och arbetande föräldrarnas olämplighet att fostra barnen. 
Placerade fattigvården barn i fosterhem av samma skäl? 

Min forskning visar inte på någon sådan tendens (se bilaga 12). Det 
var sällsynt att barn remitterades till utackorderingsbyrån för att bli 
fosterhemsplacerade med anledning av att deras föräldrar ansågs som 
olämpliga fostrare på grund av dålig vandel eller för att föräldrarna var 
intagna på någon inrättning, till exempel arbetsinrättning eller fängelse. 
Vid samtliga nedslag understiger dessa orsaker tio procent av alla de skäl 
som angavs i remisserna. Jag har inte heller funnit att något barn 
fosterhemsplacerades via utackorderingsbyrån för att det kategoriserades 
som ”vanartat”. Det var framförallt när mödrarna söp och kunde 
beskrivas som oordentliga, som barnen remitterades med hänvisning till 
att föräldern/föräldrarna var olämplig(a) att fostra barnet.158 Så här 
beskrevs 13-åriga Signes föräldrar i ett PM av en tillsyningsman 1903: 

Hon [modern, min anmärkning] är ofta synlig bland sjåare o.d. och super 
i lag med dem. [...] personer som känna henne säga, att hon blott går och 

154 Gena Weiner visar i sin studie att barnavårdsbyrån i Solna i praktiken 
fosterhemsplacerade barn från två tredjedelar av de familjer som kom i kontakt med 
byrån. Weiner tror inte att alla föräldrar hade velat ha denna form av ”hjälp” när de vände 
sig till byrån. Se Weiner 1995, s. 137, 195. Se även Løkke 1990, s. 98. 
155 Sundkvist 1994, s. 107, 120. 
156 Løkke 1990, s. 86. 
157 Weiner 1995, s. 183. 
158 Detta gäller i de fall där båda föräldrarna var i livet. Om modern dött och fadern var 
ensamstående med barn var han per definition olämplig som vårdare. Detta har såväl 
Weiner som Sundkvist uppmärksammat, se Weiner 1995, s. 169; Sundkvist 1994, s. 120f. 
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drifver på gatorna och super från morgon till qväll. Mannen är enligt 
uppgift från arbetsgifvare äfven en fyllerist. 159

Tillsyningsmannen har valt att mer utförligt beskriva Signes moders 
dryckesvanor än hennes faders. Genom att modern drev runt på gatorna 
och söp hela dagarna kunde hon inte ta hand om hem och barn. Att fadern 
också hade alkoholproblem var en parentes i sammanhanget. Det var 
naturligtvis inte bra att han drack, men faderns alkoholproblem 
motiverade inte fattigvårdens ingripande. Återigen synliggörs hur den 
skilda uppfattningen om mödrars och fäders ansvar för sina barn skapade 
olika uppfattningar om varför barn behövde omhändertas.160

Barn som behövde hjälp 
Det fanns emellertid barn som remitterades på grund av att fäderna sades 
supa och missköta sig. Ibland hade mödrarna påkallat fattigvårdens 
uppmärksamhet och bett om hjälp. Syskonen Brita och Vilhelm 
remitterades till utackorderingsbyrån 1923 tillsammans med systern 
Katarina.161 Deras far söp och struntade i sitt arbete, uppgav 
tillsyningsmannen.162 Modern ville skiljas från fadern och sökte stöd hos 
fattigvården. Mannen hade  

… enligt hustruns uppgift icke varit snäll mot barnen. Av dessa orsaker 
vill hustrun nu definitivt bryta och anhåller vördsamt att de tre yngsta 
barnen genom Utackorderingsbyrån måtte förskaffas fosterhem.163

Vad det innebar att fadern ”icke varit snäll mot barnen” framgår inte 
riktigt. Men en rimlig tolkning är att han misshandlade dem och att det 
var därför modern ville skiljas från honom. Här grep fattigvården in på en 

159 PM av tillsyningsman 1903-11-03, personakt E5081, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
160 Även Söderlind har funnit att kvinnor dömdes hårdare för alkoholmissburk än män. 
Tillsyningsmännens formulär visar att alkoholmissbruk uppfattades som ett manligt 
problem. Där fanns bara en förtryckt fråga om mannen var ”supig eller slarvig”. 
Motsvarande fråga fanns inte för kvinnan. Kvinnor förväntades inte ha sådana problem. 
Se Söderlind 1999, s. 87. 
161 Katarina utackorderades inte förrän 1924, därför har hon inte ingått i mitt urval, trots 
att hon remitterades tillsammans med syskonen. Se personakt 237539, 
Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
162 Tillsyningsmannarapport 1923-05-26, personakt 237539, Socialregisterbyråns arkiv, 
SSA. 
163 Tillsyningsmannarapport 1923-06-14, avskrift, personakt 237539, Socialregisterbyråns 
arkiv, SSA. 
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förälders begäran. Brita, Vilhelm och Katarina remitterades till 
utackorderingsbyrån dryga två månader efter att modern klargjort 
situationen för tillsyningsmannen.164 Exemplet synliggör hur 
problematiskt det blir att tolka samhällelig intervention i familjen som 
ensidig social kontroll. Olika familjemedlemmar hade olika intresse av 
myndigheternas åtgärder.165

Superi och misshandel var inte det enda fattigvårdens tillsyningsmän 
förfasades över. Barnen kunde vanvårdas på andra sätt. Sven och 
Leonards föräldrar var illa sedda av såväl fattigvården som 
barnavårdsnämnden. I en tillsyningsmannarapport beskrivs familjen så 
här:

Sök. [fadern, min anmärkning] lär nog vara litet supig och slarfvig, men 
arbetsam. Han kan för hustruns snuskighet och oordentlighet ej bo 
tillsammans med henne; utan bor någonstädes i Katarina församling i 
Stockholm. Brukar lemna hustrun 5 kr i veckan till underhåll. Hustrun 
nyuppsagd från bostaden. I bostaden som bestå af 1 rum och kök saknas 
möbler i rummet och i köket består möblemanget af 2 stolar 1 litet bord 
och en gammal säng fylld med lumpor samt en dragkista. I bostaden som 
är öfver all beskrifning smutsig, råder en olidlig stank och der bor 7 
personer.166

Mörka trånga bostäder fulla av smuts, ohyra och fattiga människor, men 
utan möbler var ingen lämplig uppväxtmiljö för barn. Det var i en sådan 
omgivning de riskerade att bli vanartade, tyckte sig tillsyningsmannen 
se.167 I tillsyningsmannens skildring av Sven och Leonards hem 
skuldbelades modern i större utsträckning än fadern för att barnens vård 
inte motsvarade normerna. Att fadern ”nog var litet supig och slarfvig” 
vägdes upp mot att han var arbetsam. Eftersom han lämnade pengar till 
underhåll tog han sitt ansvar som familjeförsörjare. Modern däremot, 

164 Tillsyningsmannarapport 1923-06-14, avskrift, personakt 237539, Socialregisterbyråns 
arkiv, SSA. 
165 Se resonemang som tidigare förts på s. 111f. 
166 Tillsyningsmannarapport 1913-02-12, personakt 9257, Socialregisterbyråns arkiv, 
SSA. 
167 Familjen hade varit i fokus för fattigvården tidigare. Då hade man sökt få 
barnavårdsnämnden att ta sig an barnen eftersom modern ”… i hög grad vanvårdar 
barnen, dels genom att låta dem springa vind för våg ute på gatorna till långt fram på 
nätterna, och dels genom att underlåta att hålla dem rena och snygga. En följd af detta 
förhållande har också blifvit att de minderåriga barnen nu börjar blifva mindre vanartiga 
genom att vägra lyda såväl modern som andra..." Tillsyningsmannarapport 1912-07-22 
avskrift, personakt 9257, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
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skötte inte hemmet på ett försvarligt sätt. Det var smutsigt, det stank och 
hon hade till råga på allt blivit uppsagd. 

Tillsyningsmännens bild av barns uppväxtförhållanden i vissa 
biologiska familjer skilde sig inte nämnvärt från de skräckskildringar av 
fosterhem som Wawrinsky gav i sin undersökning från år 1890 och de 
beskrivningar som återgavs i fosterbarnskommitténs utredning år 1897. 
Den stank som stack i näsan på fattigvårdens representant gjorde Sven 
och Leonards mor till en olämplig fostrare. Samma skildringar av smuts 
och otrevliga lukter möter oss i Wawrinskys rapport och 
fosterbarnskommitténs beskrivning av fostermödrarna och deras vård av 
fosterbarnen.168 Från tillsyningsmännens och läkarnas horisont kunde de 
miljöer som barnen kom ifrån vara lika dåliga som de kritiserade 
fosterhemmen. 

Förhållandena i den biologiska familjen var ibland outhärdliga för 
barnen. En remiss till utackorderingsbyrån kunde vara en lösning för barn 
som rymt från eller blivit övergivna av sina biologiska föräldrar. På 
hösten 1903 rymde 12-åriga Herbert från sina föräldrar som flyttat ut från 
Stockholm till landet. En tillsyningsman berättade i ett PM att modern 
hade misshandlat sin son: 

... vid flera tillfällen så hårdt agat sin bemälde son Herbert att husfolket 
känt sig smärtsamt berörda däraf och kaféidkaren Olsson vid ett tillfälle 
förehållit henne det orätta häri...169

Enligt pojken hade modern kört ut honom från hemmet och sagt att han 
skulle försörja sig själv. Han hade tagit sin tillflykt till det hus som 
familjen bott i när de haft sin adress i Stockholm. Där tillbringade han 
några nätter på vinden tills några ”barmhärtiga människor” ordnade 
bostad åt honom hos en fru Hagberg. Pojken lyckades också skaffa sig ett 
arbete på en verkstad där han tjänade 15 öre i timmen. På detta sätt 
tycktes livet ändå ordna sig för Herbert. Men en 12-åring som försörjde 
sig själv hade ingen framtid trodde en folkskollärare som skrev att:  

Om gossen, tack vare välvilliga människors mellankomst, hittills har 
kunnat reda sig i sin kritiska belägenhet, så följer det ej däraf, att han 
fortfarande skall utan något hem duka under.170

168 Wawrinsky 1891, s. 13; Underdånigt förslag till ordnande af fosterbarnsvården…, s. 
143.
169 PM av tillsyningsman Jansson, avskrift daterad 1905-04-18, personakt E5230, 
Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 



186

Ett ordentligt hem var a och o för att undvika att barn blev vanartade.171

Därför remitterades Herbert till utackorderingsbyrån. Det verkar 
emellertid som att Herbert hade fått smak på det fria livet bortom 
vuxenvärldens kontroll. Under tiden som fosterhemsplacerad genom 
utackorderingsbyrån rymde han två gånger.172

 Berättelsen om Herbert synliggör att barn är aktörer i sina egna liv. I 
den typ av historiska källor som används här blir barn ofta passiva objekt 
som förflyttas mellan fosterhem och institutioner. Herbert lyckades 
rymma, finna en bostad och ett arbete så att han kunde försörja sig. Men 
som barn var han utlämnad åt vuxna personers vilja att ta hand om 
honom. De personer som upptäckte Herbert på vinden gav honom 
möjligheten att få bo hos fru Hagberg. Men alla vuxna i Herberts närhet 
var inte välvilligt inställda mot honom. Det fanns uppgifter i hans 
personakt om att hans mor hade misshandlat honom. Barnmisshandel är 
den enda form av familjevåld där många kvinnor finns bland förövarna.173

Att värja sig mot en misshandlande förälder var svårt för barn som var 
ekonomiskt beroende av vuxna. Genom att rymma och skaffa ett arbete 
lyckades Herbert göra sig oberoende och därmed undslippa misshandeln. 
Men detta rimmade illa med synen på hur relationen mellan barn och 
vuxna borde se ut. Om ett barn inte var beroende av någon vuxen person 
kunde det anses nödvändigt att underordna barnet en vuxen auktoritet.174 I 
det här fallet blev utackorderingsbyrån den auktoritet som gjorde barn av 
den självständige Herbert. Men detta skulle också kunna uttryckas som 
att utackorderingsbyrån gav Herbert möjlighet att vara barn, enligt tidens 
normer för vad som kännetecknade en godtagbar barndom. Byrån försåg 
Herbert med ett hem på landet och fosterföräldrar så att han inte behövde 
arbeta på verkstaden för 15 öre i timmen. Men källmaterialet förtäljer inte 
om Herbert fick slita hårt i fosterhemmet utan någon lön alls.  

Kanske säger Herberts öde något om arbetar- och medelklassens skilda 
föreställningar om när barn, speciellt pojkar, borde kunna försörja sig 
själva. Herberts mor ansåg uppenbarligen att det var möjligt och kanske 
rent av önskvärt att en 12-årig pojke försörjde sig själv. Vid 12–13 års 
ålder hade de flesta folkskolebarn avslutat sin sexåriga skolgång.175 Det 

                                                                                                                       
170 Brev från folkskollärare Nilsson till skolrådet i Storkyrkoförsamlingen, daterat 1903-
11-20, personakt E5230, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
171 Sundkvist 1994, s. 62–67. 
172 Personakt E5230, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
173 Gordon 2002, s. 173. 
174 Sundkvist 1994, s. 63, 66f. 
175 Folkskoleundervisningskommitténs betänkande IV angående Folkskolan, (Stockholm 
1914), s. 7. 
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var vanligt att arbete tog vid när skolan upphörde för arbetarklassens 
barn. På utackorderingsbyrån ansågs inte barn under 15 år vara i stånd att 
försörja sig själva. Fosterföräldrar fick betalt för barn upp till denna ålder. 
Fosterlega kunde betalas ut även för äldre barn om de ansågs vara 
oförmögna att försörja sig på egen hand.176 Förväntningarna på vad 
barnen var kapabla till vid en viss ålder skilde sig åt mellan 
arbetarklassföräldrar och fattigvårdens representanter som ofta hörde 
hemma i medelklassen. Förväntningarna kan också ha sett olika ut på 
pojkar och flickor. Hedenborgs studie av barn i Stockholm under 1700- 
och tidigt 1800-tal visar att pojkar flyttade hemifrån vid lägre ålder än 
flickor. Hon tolkar detta som att familjer hade större bekymmer att 
försörja halvstora pojkar än halvstora flickor som kunde vara användbara 
för olika sysslor i hushållet.177

Hjälpen i fattigvårdens händer 
Det mest väsentliga som framkommit ovan var att utackorderingsbyrån 
inte var en institution som grep in för att omhänderta barn och aktivt 
skilja dem från deras biologiska familjer. Att social kontroll har betonats i 
tidigare forskning kan bero på vilka typer av institutioner som har 
undersökts. Barnavårdsnämnderna var till en början knutna till 
folkskolan. Barnavårdsnämnderna hade till uppgift att skilja ut och 
omhänderta barn som av olika skäl inte fungerade i den allmänna 
folkskolan.178 Det kan ses som utövande av social kontroll. Barn som 
fosterhemsplacerades genom utackorderingsbyrån hade emellertid inte 
remitterats dit på grund av vanart såsom många barn som omhändertogs 
av barnavårdsnämnden.179

Att det gäller social kontroll förefaller inte lika entydligt när 
människor själva vänt sig till den samhälleliga institutionen, i mitt fall 
fattigvården, för att be om hjälp. Däremot kunde det vara skillnad på 

176 I instruktionen för byråns styrelse stadgades följande: ”Befinnes ett barn efter 
uppnådda femton år oförmöget att sig själf försörja, må det af styrelsen fortfarande 
utackorderas…”. Se § 3 Instruktion för Styrelsen för Stockholms stads fattigvårdsnämnds 
utackorderingsbyrå och barnhem…, Fattigvårdsnämndens sekreterarexpeditions arkiv 
F4:2, Fattigvårdsnämndens arkiv, SSA. 
177 Hedenborg 1997, s. 74–76, 87. 
178 Se exempelvis Sundkvist 1994, s. 50f. 
179 Den norska historikern Astri Andresen har i en ny bok visat att olika kommunala 
myndigheter har lytt under olika regelverk, haft olika syften och därmed agerat olika i 
förhållande till barnen. Det har fått konsekvenser för hur barnen har tagits omhand. 
Andresen, Astri, Hender små. Bortsettning av barn 1900–1950, (Bergen 2006). 
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vilken hjälp människor sökte och vilken hjälp de fick. Kanske ansökte 
flertalet (levande) biologiska föräldrar om kontanta understöd för att klara 
sin och barnens försörjning, medan delegerade för barnavård bedömde 
fosterhemsplacering som den lämpligaste lösningen. Ett exempel på detta 
är när treåriga Birgits mor i mars 1923 ansökte om två månaders 
understöd för att kunna betala avgiften till det fosterhem hon själv hade 
ordnat åt dottern. Men hennes ansökan avslogs med hänvisning till att 
hon ansågs vara olämplig som mor: 

Hon gör emellertid ingenting för sitt barn och är i alla avseenden – 
åtminstone för närvarande – olämplig att själv hava vård om sitt barn, 
varför barnets rem. till Utackorderingsbyrån torde vara behövlig.180

Birgits mor hade redan år 1915 blivit fråntagen ett barn. Även om Birgit 
bodde i ett informellt anordnat fosterhem kanske hennes mor ville vara i 
stånd att påverka och avbryta fosterhemsplaceringen när hon själv 
önskade och hade möjlighet, för att inte bli berövad sitt andra barn. Då 
hade kontant understöd från fattigvården varit att föredra framför en 
remiss till utackorderingsbyrån.  

Birgits mor fick inte den hjälp hon önskade. Utackorderingsbyrån kan 
i den meningen ha varit ett verktyg som delegerade för 
barnavård/fattigvård kunde utöva social kontroll igenom. Eftersom fler 
barn, likt Birgit, var placerade i informella fosterhem som anskaffats av 
de biologiska föräldrarna själva, kan inte själva separationen förklaras av 
myndigheternas intervention. Däremot förlorade föräldrar sitt 
förmyndaransvar till fattigvården när barnen remitterats till 
utackorderingsbyrån. Kontrollen över barnens liv övergick i fattigvårdens 
händer.

Informella fosterhem blir formella fosterhem 
Många barn som remitterades till utackorderingsbyrån bodde redan i 
fosterhem. Fosterhemsplacering var inte en lösning som enbart initierades 
av fattigvården. Informell fosterhemsplacering var en strategi som 
föräldrarna själva hade valt eller tvingats välja. Varför remitterades då 

180 Tillsyningsmannarapport 1923-03-27, personakt E15409, Socialregisterbyråns arkiv, 
SSA.  
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redan fosterhemsplacerade barn till utackorderingsbyrån och hur gick det 
till när en informell fosterhemsplacering blev formell?  

Orsaker till att fosterhemsplacerade barn remitterades till 
utackorderingsbyrån
En viss typ av remisser till byrån kan kopplas till specifika problem som 
rörde det fosterhem eller den institutionen där barnen bodde tidigare (se 
bilaga 12). Det var framförallt att fosterhemmen ville ha ersättning för 
fostervården, som ledde till att barn som redan vistades i fosterhem 
remitterades till utackorderingsbyrån. Några barn kom till 
utackorderingsbyrån efter att andra problem uppstått i fosterhemmet. Hit 
hörde exempelvis att fosterföräldrarna visat sig vara olämpliga, eller att 
fosterföräldrarna inte längre ville behålla barnet. En del barn remitterades 
till utackorderingsbyrån efter att ärenden överförts från en institution till 
en annan 1892–93, 1903 och 1913. Det kunde gälla barn som varit 
inskrivna på Allmänna barnhuset, men som på grund av sin ålder inte 
rymdes inom barnhusets ansvarsområde Det kunde gälla 
fattigvårdsstyrelser inom eller utom Stockholm som ville få ansvaret för 
barnen överfört på utackorderingsbyrån. Inga barn remitterades till 
utackorderingsbyrån av dessa skäl 1923. 

 Hemortsrätt var ett viktigt begrepp i dessa sammanhang. Att ha 
hemortsrätt i en kommun innebar att fattigvården där var skyldig att 
betala eventuella fattigvårdsåtgärder, oavsett om personen bodde i 
kommunen eller ej. När ett Stockholmsbarn ackorderades ut till en 
landsbygdskommun kunde det fortfarande ha hemortsrätt i Stockholm om 
föräldrarna ägde hemortsrätt där.181 Brast föräldrarna i att betala 
fosterlegan till fosterföräldrarna kunde barnet bli en belastning för 
fattigvården. Den lokala fattigvården gjorde då en anmälan till 
Stockholms fattigvårdsnämnd om att den skulle bekosta barnets 
utackordering.182 Förmodligen förändrades inte livet nämnvärt för dessa 
barn, det vill säga de behövde inte flytta eller byta vårdnadshavare, utan 

181 Svenska fattigvårdsförbundets kalender 1911, (Stockholm 1910), s. 4; Björnbom 
Romson 1926, s. 39–43. Per Bolin Hort har närmat sig problemet från ett motsatt håll. 
Han menar att många ogifta mödrar flyttade till Stockholm eftersom de där lättare kunde 
erhålla fattigvård utan att bli fördömda. Stockholm kunde kräva de ogifta mödrarnas 
hemorter på ersättning för sina utlägg. Därmed kostade inte dessa ogifta mödrar något för 
Stockholms fattigvård. Se Bolin Hort 1998, s. 99, 111 not 79. 
182 Jämför Bolin Hort 1998, s. 99. 
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remissen till utackorderingsbyrån var mer en formsak mellan olika 
institutioner.

Remisser som hörde samman med specifika problem angående 
barnens tidigare placeringar ökade mellan 1892–93 och 1903 (11 procent 
respektive 31 procent). För nedslaget 1913 är andelen något lägre (26 
procent). År 1923 utgjordes remisser med hänvisning till någon form av 
problem med fosterhemmet en femtedel. 

Det är inte alltid som remisserna till utackorderingsbyrån ger en direkt 
förklaring till varför ett barn som redan bodde i fosterhem remitterades 
dit. Ibland uppgavs skäl som inte omedelbart hade en koppling till det 
tidigare fosterhemmet, till exempel att föräldrarna dött eller var sjuka. Av 
37 barn som redan bodde i fosterhem i samband med remissen åren 
1892–93 remitterades 20 barn för att deras föräldrar dött eller var sjuka. 
Även om det inte uttalades helt klart i den formulering varmed barnen 
remitterades till utackorderingsbyrån håller jag för troligt att när 
föräldrarna dött eller blivit sjuka så sökte fosterföräldrarna få fattigvården 
att betala för barnets vård. Även annan forskning har uppmärksammat att 
fosterföräldrar ansökte om bidrag från fattigvården när mödrar inte längre 
kunde betala fosterlegan.183 Bilden av att föräldrarnas död eller sjukdom 
kan ha orsakat att flera barn som levde i fosterhem remitterades till 
utackorderingsbyrån stämmer även för de övriga åren i min 
undersökning.184

 Det har tidigare framgått att en del föräldrar, i synnerhet fäder, enligt 
uppgift från fattigvården inte betalade för barnens underhåll. Utifrån mitt 
material går det inte att dra några slutsatser om hur vanligt det var att 
fäder inte betalade för sina barn. Det är möjligt att många fäder faktiskt 
bidrog till sina barns uppehälle. De barnen behövde antagligen inte 
remitteras till utackorderingsbyrån. De barn som remitterades saknade 
många gånger fäder som hjälpte till att bekosta barnens vård. Eftersom 
många barn redan fanns i fosterhem drabbade dessa uteblivna betalningar 
också de fosterhem som tagit sig an barnen.185 Utackorderingsbyrån kan 

183 Bolin Hort 1998, s. 112. 
184 År 1903 bodde 39 barn i fosterhem innan de remitterades till utackorderingsbyrån. Av 
dessa hade sex (15 procent) remitterats med anledning av föräldrarnas död eller sjukdom. 
År 1913 är mönstret tydligt. 62 barn bodde i fosterhem före remissen och 21 (34 procent) 
av dessa hade remitterats för att deras föräldrar hade dött eller var sjuka. Nedslaget som 
gjordes vid 1923 visar att 13 av de 68 barn (19 procent) som bodde i fosterhem innan 
hade remitterats till utackorderingsbyrån på grund av föräldrarnas död eller sjukdom. 
Uppgifter ur Barnavårdsdelegerades anteckningar 1877–1893, D4:1–23, 
Fattigvårdsnämndens understödsdelegerades arkiv; Personakter, Socialregisterbyråns 
arkiv, SSA. 
185 Av de barn som bodde i fosterhem före remissen hade 4 barn (11 procent) remitterats 
p.g.a. att föräldrarna inte betalade år 1892–93. För 1903 gällde detta 7 barn (21 procent). 
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ha varit en lösning dels för föräldrar som inte kunde betala fosterlegan för 
sina barns vård, dels för fosterföräldrar som inte fått sin utlovade 
betalning.186

De informella fosterhemmen och den formella fattigvården 
När ekonomin var knapp vände sig föräldrarna till fattigvården i hopp om 
att få hjälp därifrån. Men fattigvården kunde vara tveksam till att åta sig 
betalning av informellt anskaffade fosterhem. Modern till lille John, sex 
månader, och hans två systrar vände sig till fattigvården år 1916 för att be 
om understöd för sina barns utackordering. Som ensamstående hade hon 
svårt att förena arbete och tillsyn om tre små barn.  

Hon har under ett par månader tillfällig anställning å ett kaffé vid 
Västmangatan och har då en grannfru sett efter barnen. Hon säger sig 
emellertid ej kunna erhålla stadigvarande arbete med mindre än hon får 
barnen utackorderade och hon sålunda kan disponera över hela 
arbetsdagen. Hon anhåller därför om kontant hjälp från Fattigvården.187

Fattigvårdens representanter tyckte sig emellertid inte ha skyldighet att 
bistå Johns mor med vare sig pengar eller barntillsyn, så hennes ansökan 
avslogs. Några månader senare gjorde hon ett nytt försök. Hon anhöll om 
att barnen skulle intas på någon av fattigvårdens asyler så att hon skulle 
få tillfälle att skaffa sig ett fast arbete. Återigen fick modern avslag, med 
hänvisning till att hon var både frisk och arbetsför. Tillsyningsmannen 
menade att hon borde kunna skaffa ett arbete och klara av utgifterna till 
barnens utackordering själv.188

Fattigvårdens personal ansåg inte att konflikten mellan ensamstående 
mödrars behov av ett förvärvsarbete och deras barns behov av tillsyn var 

                                                                                                                       
De två sista nedslagen då majoriteten av barnen bott i fosterhem före remissen hade 19 
respektive 21 barn remitterats med hänvisning till att deras föräldrar inte betalade för 
barnens underhåll. Dessa siffror motsvarar 35 procent av barnen som bodde i fosterhem 
före remissen 1913 och 40 procent av dessa barn 1923. Uppgifter ur 
Barnavårdsdelegerades anteckningar 1877–1893, D4:1–23, Fattigvårdsnämndens 
understödsdelegerades arkiv; Personakter, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
186 Bolin Hort 1998, s. 105. 
187 Tillsyningsmannarapport 1916-07-13, personakt E1451, Socialregisterbyråns arkiv, 
SSA. 
188 Tillsyningsmannarapport 1916-10-01, personakt E1451, Socialregisterbyråns arkiv, 
SSA
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fattigvårdens uppgift att lösa. Ohlander har tidigare uppmärksammat att 
barnen osynliggjordes i samhället när mödrar tvingades komma till rätta 
med en i grunden samhällelig konflikt mellan sitt förvärvsarbete å ena 
sidan och barnens behov av försörjning och tillsyn å den andra.189

Fattigvården menade att Johns mor själv borde lösa detta problem. 
Fattigvården uppmanade människor att själva skaffa fosterhem till sina 
barn och betala för dessa. Såväl John som hans systrar kom till ett 
fosterhem som deras mor ordnat. John remitterades sju år senare till 
utackorderingsbyrån 1923 sedan hans far, som blivit dömd att betala 30 
kronor i månaden för vardera av barnens vård i fosterhemmen, uteblivit 
med betalningen ett halvår. 

Tidigare i denna bok uppmärksammades att flera fosterhem som 
barnen bodde i vid remissen till byrån helt bekostade av fattigvården, 
enligt tillsyningsmännens uppgifter. Ska de räknas som informella eller 
formella fosterhemsplaceringar? Samtidigt som fattigvården betalade 
fosterhemmen är det inte säkert att fattigvården formellt ansvarade för 
dessa barn. Flera sådana fall utgjordes av barn som blivit en belastning 
för fattigvårdssamhällen både i och utanför Stockholm genom att deras 
fosterfamiljer hade behövt uppsöka fattigvården. De lokala 
fattigvårdsstyrelserna vände sig till utackorderingsbyrån i Stockholm för 
att få denna att ta på sig det formella ansvaret för informella 
fosterhemsplaceringar som gått i stå. Detta blir speciellt tydligt i de fall 
där fattigvårdsstyrelser helt bekostade fosterhemsplaceringar hos 
släktingar till barnen. Att enbart fattigvården betalade för fosterhemmen 
kan ses som ett mellanled i den process med vilken fosterhemsplaceringar 
gled över från att ha varit informella till att bli formella. Det är viktigt att 
komma ihåg att källmaterialet endast ger oss möjlighet att skymta de 
informella fosterhemsplaceringarna genom att de antagit, eller genom att 
barnen har överflyttats till, en formell form. Vi kan inte få syn på de 
informella fosterhemsplaceringar som föräldrarna faktiskt lyckades 
upprätthålla.190 Det är först när en myndighet som fattigvården eller en 
institution som utackorderingsbyrån haft anledning att notera uppgifter 
om barnets föregående fosterhemsplaceringar som de lämnat spår efter 
sig i det källmaterial som jag har använt. På så sätt kan en ursprunglig 
informell fosterhemsplacering komma till vår kännedom genom ett krav 
från en fattigvårdsstyrelse att utackorderingsbyrån måtte bekosta vården 
som föräldrarna sedan länge slutat bidra till. 

189 Ohlander 1993, s. 15, 32–35. 
190 Bolin Hort menar att ogifta mödrar som ville ha understöd från fattigvården i 
Stockholm ofta uppmanades att stämma barnens fäder först. Annars var det inte säkert att 
de beviljades hjälp. Se Bolin Hort 1998, s. 132. 
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Stannade barnen i det informella fosterhemmet?  
Det konstaterades i föregående kapitel att informella 
fosterhemsplaceringar ägde rum så väl på en marknad som inom ett 
reciprokt system bland släkt och vänner. Det reciproka systemet var inte 
helt frikopplat från pengar. Släkt och vänner begärde ersättning för att 
vårda sina anförvanters barn. På motsvarande sätt var inte 
omsorgstjänster som utfördes på marknaden av personer utan 
släktanknytning till den vårdade personen frikopplade från altruism. 
Feministiska ekonomer har kritiserat dikotomin mellan marknad å ena 
sidan och altruism å den andra.191 Här ges ett empiriskt exempel på att 
denna uppdelning inte alltid fungerar. 

Den ekonomiska ersättningen var nödvändig för de flesta 
fosterföräldrar. Det kunde bli ett känslomässigt dilemma när betalningen 
uteblev eftersom många hunnit fästa sig vid barnen. Karl hade varit 
informellt utackorderad sedan han var ett par månader, och var 10 år när 
han remitterades till utackorderingsbyrån 1923. En tillsyningsman skrev: 

 Fostermodern, som är i små omständigheter, kan ej hava barnet utan 
ersättning, men är synnerligen fästad vid detsamma och synes gossen ha 
ett synnerligen gott hem där.192

 Karls far hade betalat 50 kronor i månaden för sonens vård hos 
fostermodern, men när tillsyningsmannen skrev sitt PM hade betalningen 
uteblivit i 8 månader. Karls mor var kokerska i en annan stad och varken 
bidrog till eller intresserade sig för Karls vård, enligt 
tillsyningsmannen.193 Karl remitterades till utackorderingsbyrån och fick 
stanna i sitt tidigare fosterhem. För fostermodern innebar remissen att 
ersättningen för Karl sänktes från 600 kr till 240 kr om året, men hon blev 
tillförsäkrad pengar genom byrån. Det har tidigare framgått att 
fosterföräldrarna oftast fick mindre betalt av byrån än vad som avtalats 
mellan dem och barnets biologiska föräldrar, alternativt den lokala 
fattigvårdsstyrelsen. Valde de att behålla barnen ändå? 

191 Se Folbre & Nelson 2000; England 2003; Folbre 2001, s. 28–41. 
192 PM av tillsyningsman N Hellqvist 1923-10-02, personakt E17168, 
Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
193 PM av tillsyningsman N Hellqvist 1923-10-02, personakt E17168, 
Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
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Tabell 14. Antal barn som blev kvar, respektive lämnade sina tidigare fosterhem 
efter remissen till utackorderingsbyrån i Stockholm åren 1892–93, 1903, 1913 
och 1923 i absoluta tal. 

Barn som: År 1892–93 År 1903 År 1913 År 1923 
Blev kvar i fosterhemmet 19 20 41 47 
Lämnade fosterhemmet 13 16 19 13 
Okänt 5 3 2 8 
SUMMA 37 39 62 68 
Källa: Barnavårdsdelegerades anteckningar 1877–1893, D4:1–23, Fattigvårdsnämndens 
understödsdelegerades arkiv; Personakter, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 

Minst hälften av de barn som hade varit fosterhemsplacerade före 
remissen till utackorderingsbyrån bodde kvar i sina ursprungliga 
fosterhem, under hela perioden. Andelen ökade med tiden. Åren 1892–93 
och 1903 stannade hälften av barnen i sina tidigare fosterhem. År 1913 
och 1923 gällde detta drygt två tredjedelar av de barn som hade bott i 
fosterhem innan de remitterades till byrån. 

Att barn inte stannade hos sina tidigare fosterföräldrar kunde ha olika 
orsaker. Ett skäl till att barnet remitterats till utackorderingsbyrån kunde 
vara att problem uppstått i fosterhemmet. Dessa problem kunde vara att 
fosterföräldrarna ville avsäga sig vården om barnet, eller att 
fosterföräldrarna inte ansågs vara lämpliga fostrare. En annan orsak till 
att barn inte stannade i sina tidigare fosterhem var att fosterföräldrarna 
ansåg att de skulle få för lite betalt. Det var inte särskilt vanligt. 
Merparten av barnens fosterföräldrar verkar ha kunnat förlika sig med 
den lägre fosterlegan från byrån. Kanske var garantin om en kontinuerligt 
inkommande fosterlega och kläder till barnet mer värd för 
fosterföräldrarna än de informella överenskommelserna om en till synes 
högre ersättning. Kanske för att det skulle bli för smärtsamt att klippa de 
känslomässiga band som vuxit sig starka under den tid barnen vårdats i 
fosterhemmet. Omsorgsarbete på marknaden kan, för att tala med Folbre, 
föda känslor och omtanke om dem som vårdas.194 Därmed skapas 
underlag för altruism även gentemot icke-släktingar. 

194 Folbre 2001, s. 38. 
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Sammanfattande diskussion
När fattigvården grep in och fosterhemsplacerade barn styrdes agerandet 
av genuskodade spelregler. Föreställningar om mödrars och fäders 
skyldigheter och rättigheter var under hela undersökningsperioden 
avgörande för när delegerade för barnavård/fattigvård bedömde det som 
lämpligt att fosterhemsplacera barnen. Däremot förändrades de faktiska 
remissorsakerna med tiden. 

Föräldrarnas död och sjukdom hade stor betydelse för att barn 
remitterades till utackorderingsbyrån åren 1892–93. Att föräldrarna 
avlidit eller blivit sjuka betydde att grupper av barn, som tidigare inte 
varit särskilt uppmärksammade av forskningen, behövde ett nytt hem. Det 
var framförallt om deras mödrar dött eller blivit sjuka som barnen ansågs 
behöva ett fosterhem, oavsett om fäderna fortfarande var i livet. 
Familjernas föregående kontakter med fattigvården avslöjade att många 
fäder var avlidna sedan tidigare, men faderns död föranledde sällan en 
remiss till utackorderingsbyrån. Ur den praxis som utspelade sig hos 
delegerade och på byrån framträder en spelregel där endast mödrar eller 
kvinnor kunde anförtros barnens vård. Mödrarna skyldigheter gentemot 
barnen var annorlunda än fädernas. Föräldrars död och sjukdom fick med 
tiden minskad betydelse för fosterhemsplaceringarna. Ju längre fram i 
tiden undersökningen rör sig, desto fler föräldrar var vid liv när deras 
barn remitterades till utackorderingsbyrån. Däremot fortsatte 
genuskodade spelregler där mödrarna tillmättes större betydelse och 
ansvar för barnens vård än fäderna, att ha stor relevans för 
fosterhemsplaceringar av barn. 

Detta syns inte minst i de svårigheter som mötte ensamstående 
föräldrar i samhället. Problemen för ensamstående föräldrar såg olika ut 
om dessa var fäder eller mödrar. De ensamstående fäderna, som var 
änklingar, kunde inte ta hand om sina barn på grund av en genusordning 
som tillskrev fäder skyldigheter som försörjare men som fråntog dem 
ansvar för barns vård. Detta gjorde det omöjligt för såväl fäderna själva 
som för det omgivande samhället att sätta tilltro till att fäder var kapabla 
att omhänderta sina egna barn. Det var en bidragande orsak till att 
änklingarnas barn hamnade hos utackorderingsbyrån. I tidigare forskning 
har de hinder som den ensamstående fadern möttes av beskrivits som att 
han saknade tillgång till det sociala nätverk som kvinnor ofta 
organiserade sin vardag genom. Dessutom arbetade fäderna oftast långa 
dagar utanför hemmet. Tillsynen om barnen blev då ett stort problem.195

195 Weiner 1995, s. 217; Söderlind 1999, s. 106. 
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För de ensamstående mödrarna berodde svårigheterna på en 
genusordning som försatte dem i en utsatt ekonomisk situation. Omkring 
en tiondel av remisserna handlade om att mödrarna var fattiga. Att 
kvinnor hade sämre betalda arbeten än män var en bidragande orsak. 
Barnens fäder beskrevs sällan som fattiga. Delegerade påpekade oftare att 
fäderna var försumliga försörjare och deras barn remitterades därför till 
byrån. Å ena sidan kan normen om en manlig familjeförsörjare ha lett till 
att fattiga fäder dömdes hårdare än fattiga mödrar och fattiga fäder fick 
därför det nedsättande epitetet försumlig försörjare. Å andra sidan kan 
den rådande genusordningen ha bidragit till att fäder inte lämnade 
ekonomiskt understöd. Det skulle vara en andra orsak till ensamstående 
mödrars utsatta ekonomiska position. En ökande andel av 
remissorsakerna bestod i fäder som inte betalade för barnens underhåll. 
År 1923 utgjorde de en dryg fjärdedel av samtliga remissorsaker. 
Samhället hade fram till 1917, då Lag om barn utom äktenskap trädde i 
kraft, ingen annan beredskap för detta än fattigvård. Barnen var, i 
egenskap av att de var underordnande vuxna personer, ytterst beroende av 
vilka förutsättningar och rättigheter samhället gav deras föräldrar. I 
avsaknad av individuella rättigheter för mödrar och barn fick fattigvården 
ikläda sig fädernas ansvar som försörjare. Familjeförsörjarnormen 
innebar att fäder och mödrar hade olika skyldigheter gentemot barnen. 
När mödrarna lämnades ensamma med allt ansvar hände det att barnen 
placerades i fosterhem.  

Att jag har studerat en utackorderingsinstitution som inte hade som 
uppgift att skilja barn från deras föräldrar på grund av vanart eller 
vanvård gör att jag har erhållit resultat som delvis skiljer sig från 
forskning som bygger på material från barnavårdsnämnder.196 Inget barn 
som utackorderades till fosterhem genom utackorderingsbyrån under 
mina nedslag hade remitterats för att det uppfattades som vanartat. 
Föreståndarinnan på byråns barnhem hade som särskild uppgift att 
övervaka om barnen visade tecken på svår vanart. Dessa barn skulle inte 
utackorderas till fosterhem utan slussas vidare till någon annan lämplig 
institution. Hur många sådana barn som faktiskt remitterades till 
utackorderingsbyrån kan jag inte uttala mig om eftersom jag bara har 
undersökt de barn som fosterhemsplacerades. De barn som inte 
utackorderades kan ha skickats till olika skyddshem och 
uppfostringsanstalter för vanartade barn, men de kan även ha tagits in på 
anstalter för handikappade och sjuka barn. Slutligen fanns det barn som 
endast hade varit inskrivna på utackorderingsbyrån för att de tagits in på 
byråns barnhem för tillfällig vård.  

196 Jämför Andresen 2006. 
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Vanart var alltså inte ett skäl till varför barn fosterhemsplacerades 
genom utackorderingsbyrån. Inte heller vanvård eller föräldrarnas dåliga 
vandel, ledde till att särskilt många barn fosterhemsplacerades genom 
utackorderingsbyrån. I några fall har fattigvården emellertid reagerat mot 
vad man ansåg vara otjänliga uppväxtförhållanden och intervenerat i 
familjerna. I de uppväxtmiljöer som sågs som olämpliga söp föräldrarna 
och hemmet beskrevs som smutsigt samt fattigt. Det var först och främst 
när mödrarna alltför mycket avvek från normen om hur en god mor skulle 
vara som barnen fosterhemsplacerades på fattigvårdens initiativ. I några 
fall påkallade mödrar eller barn fattigvårdens uppmärksamhet för att 
slippa från missförhållanden i familjen. Den sociala kontrollen som 
fattigvården utövade kunde således vara önskad av de svagaste 
familjemedlemmarna.197 Men fattigvården hade maktföreträdet att besluta 
om vem som skulle hjälpas eller inte, samt vilka åtgärder som skulle 
vidtas. På så sätt fanns det inslag av social kontroll i fattigvårdens 
agerande.

Många barn bodde redan i informella fosterhem när de blev formellt 
fosterhemsplacerade genom byrån. Att redan fosterhemsplacerade barn 
remitterades till utackorderingsbyrån kunde ha flera orsaker. Vanligast 
var att fosterföräldrarna inte hade fått den ersättning som de biologiska 
föräldrarna hade utlovat. Det kunde ha sin grund i att de biologiska 
föräldrarna hade dött eller blivit sjuka, de biologiska föräldrarnas 
fattigdom eller för att föräldrarna helt enkelt dragit sig undan och slutat 
betala. Ibland hade fosterföräldrarna vänt sig till fattigvårdsstyrelsen i sin 
hemförsamling för att få betalt. Då var det den lokala fattigvårdsstyrelsen 
som tog kontakt med Stockholms fattigvårdsnämnd för att få ersättning 
för de utlägg man hade haft. Detta ledde till att vissa barn som redan 
bodde i fosterhem blev remitterade till utackorderingsbyrån av 
fattigvårdsnämndens delegerade. Några fall handlade även om att barn 
som tidigare hade varit utackorderade av någon annan institution, till 
exempel Allmänna barnhuset, överfördes till utackorderingsbyrån när de 
passerat den åldersgräns som den andra institutionen var inriktad på. 
Slutligen remitterades barn till utackorderingsbyrån för att det uppstått 
problem i deras tidigare fosterhem. Det kunde antingen bero på att 
fosterföräldrarna visat sig vara olämpliga att ha hand om barnet, eller på 
att fosterföräldrarna av någon anledning inte längre ville behålla barnet i 
sin vård. Alla dessa komplexa orsaker till att barn som tidigare varit 
fosterhemsplacerade remitterades till utackorderingsbyrån gör det 
nödvändigt att relatera utackorderingsbyråns verksamhet till barnens 
föregående fosterhemsplaceringar. 

197 Jämför Gordon 2002, s. 294f. 
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De flesta barn som hade varit fosterhemsplacerade tidigare kom att 
stanna i sina fosterhem. Den kan tyckas något förbryllande eftersom 
byrån vanligen erbjöd en lägre fosterlega. Men en försäkran om att 
ersättningen skulle betalas ut kontinuerligt och att barnen hölls med 
kläder och medicin från byrån kan förklara varför fosterföräldrarna valde 
att behålla barnen. En annan förklaring är att fosterföräldrar och barn 
hade fäst sig vid varandra. Med tiden föddes altruistiska incitament att ta 
hand om barnen som kanske inte hade funnits där från början.  
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Del III. Den formella fosterbarnsmarknaden
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Inledning
Informella fosterhemsplaceringar ägde rum inom såväl ett reciprokt 
system som på en marknad. Hur det var med de formella placeringarna 
ska undersökas i följande två kapitel. Om formellt placerade barn bjöds ut 
på en marknad, hur omfattande var denna marknad? Och vad reglerade en 
marknad med fosterbarn? För att svara på dessa frågor ska några verktyg 
lånas från den ekonomiska teorins verktygslåda. 

Vad reglerar en marknad enligt ekonomisk teori? Den så kallade 
prismekanismen är en komponent. Prismekanismen går i korthet ut på att 
omfattningen på utbud och efterfrågan regleras av priset. Priset fungerar 
som en signal till producenter och konsumenter om hur de ska agera. Ju 
billigare en vara är, desto större blir konsumenternas efterfrågan.1 Detta 
tillämpar Becker i sin modell över efterfrågan på barn. Ju billigare det är 
att ha barn, desto fler barn skaffar en familj.2 Om antagandet överförs på 
hur efterfrågan på fosterbarn såg ut borde hög ekonomisk ersättning (det 
vill säga en låg kostnad, ett billigt pris, för fosterfamiljerna att ta barnen) 
leda till hög efterfrågan på barn. 

Prismekanismen är inte bara kopplad till efterfrågan. Även utbud styrs 
vanligen av priser. När utbud och efterfrågan är lika stora talas om 
jämvikt.3 Sedan ekonomen Adam Smith myntade uttrycket ”den osynliga 
handen” under sent 1700-tal har det ofta antagits att fria marknader 
automatiskt söker sig mot jämvikt. En osynlig hand reglerar utbud och 
efterfrågan så att det främjar samhällets bästa, menade Smith.4

Antagandet har kritiserats, vilket jag återkommer till nedan. Frågan är om 
detta resonemang kan överföras på en marknad med barn. I kapitel 7 
prövas om utbud och efterfrågan på barn var i jämvikt på byrån.  

Prismekanismen är ett förenklat sätt att förklara hur marknaden 
regleras. Efterfrågan styrs i verkligheten inte bara av pris utan av många 
andra faktorer, däribland preferenser.5 Becker berör inte föräldrarnas 
preferenser för exempelvis pojkar eller flickor i sin modell. En förklaring 
till det kan vara att han studerar efterfrågan på biologiska barn, där det 
tills relativt nyligen har varit svårt att påverka vilket kön det väntade 
barnet får. Men att föräldrar har och har haft preferenser för barnens kön 

1 Eklund, Klas, Vår ekonomi. En introduktion till samhällsekonomin, (Stockholm 2004, 
10:e upplagan), s. 62, 68. 
2 Becker 1991, kap. 5. 
3 Eklund 2004, s. 63–65. 
4 Smith, Adam, The Wealth of Nations, (New York 2003), s. 572. 
5 Eklund 2004, s. 60. 



201

vittnar könsfördelningen bland de övergivna barnen på europeiska 
barnhus under 1700- och 1800-talen, liksom aborter av flickfoster i 
dagens Indien och Kina, om.6 Fosterbarnsmarknaden reglerades av vilka 
barn fosterföräldrarna föredrog. Detta undersöks också i kapitel 7. 

En vidareutveckling av prismekanismen och Smiths osynliga hand är 
Norths betoning på transaktionskostnadernas betydelse för hur marknader 
växer och formas.7 Transaktionskostnaderna omfattar bland annat 
kostnader för köpare och säljare att erhålla relevant och korrekt 
information om marknaden och det som bjuds ut där. Minskade kostnader 
för information är en förutsättning för att marknaden skall vidgas. En 
annan del av transaktionskostnaderna utgör tillsynen. Det vill säga 
kontrollen av att utbytet genomförs på det sätt som parterna kom överens 
om och att varan eller tjänsten som utbyts håller vad den lovar. Härvidlag 
har formella och informella spelregler en avgörande roll eftersom de 
reglerar hur utbytet får gå till i en viss kontext.8 Om ingen brydde sig om 
hur barnen vårdades i fosterhemmen begränsades tillsynskostnaderna till 
vilken mån fosterföräldrarna kunde lita på att få fosterlegan utbetald. 
Under den period som studeras här skärptes emellertid spelreglerna kring 
hur barn borde behandlas. Dessa spelregler kom därför också att reglera 
den formella fosterbarnsmarknaden. Vilka spelregler, och hur de 
operationaliserades i en lokal kontext, studeras i kapitel 8. 

6 Fler pojkar än flickor har lämnats in på barnhus i Ryssland. Se Ransel 1988, s. 132; På 
italienska barnhus övergavs fler flickor än pojkar. Se Viazzo m.fl 2000, s. 77; Kertzer 
1993, s. 111. Aborter av flickfoster har resulterat i underskott på flickor i dagens Indien 
och Kina. År 2001 gick det 107,8 pojkar på 100 flickor under 7 år i Indien. I vissa 
provinser är andelen pojkar mycket högre. I Kina visade siffror från år 1992 att det fanns 
118,5 pojkar på 100 flickor. Se Arnold, Fred m.fl., ”Sex-selective Abortions in India” i 
Population and Development Review, vol 28:4 (2002), s. 759; Weiss, Gail, “Sex-Selective 
Abortion” i DiQuinzio, Patrice & Young, Iris Marion red, Feminist Ethics and Social 
Policy, (Bloomington 1997), s. 274. I dagens USA finns en marknad för ägg och 
spermier, där blivande föräldrar väljer ägg och spermier från kvinnor och män som 
motsvarar deras preferenser. En tysk dokumentär, som visades i SVT 2006-03-02, 
behandlar den mänskliga ägg- och spermamarknaden i USA. Länk till dokumentärens 
hemsida: http://www.frozen-angels-der-film.de/html/links.html (2006-03-02). 
Surrogatmödrar väljs på liknande sätt. Se Radin 1996, s. 144. 
7 North 1993, s. 51. 
8 North 1993, s. 56–61. 
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7. Utbud och efterfrågan på 
fosterbarnsmarknaden

Efterfrågan på barn 
Den kvantitativa omfattningen av efterfrågan på fosterbarn har sällan 
undersökts i tidigare forskning. När efterfrågan och utbud på barn har 
berörts har det framförallt handlat om svårigheten för olika 
utackorderingsinstitutioner att finna tillräckligt med fosterfamiljer.9 Det 
omvända förhållandet, att det kunde finnas fler familjer som önskade ett 
barn än det fanns barn tillgängliga, har mig veterligen endast 
uppmärksammats av forskare som fokuserat på adoptioner och tillfälliga 
krigsbarnsplaceringar.10 Den amerikanska historikern Julie Berebitsky har 
undersökt efterfrågan på adoptivbarn i kvinnomagasinet The Delineator.
När tidningen under 1900-talets första decennium började skriva om barn 
som behövde räddas till ett nytt hem blev responsen från läsarna över 
förväntan. Många kvinnor hörde av sig till tidningen och erbjöd sig att 
adoptera barn som de hade läst om. Gensvaret var så stort att många inte 
fick något barn alls.11 I detta kapitel undersöks hur efterfrågan på barn 
stämde överens med utackorderingsbyråns utbud. 

9 Historikern Joy Parr har studerat barnförflyttningar från England till Canada 1869–1924. 
Hon menar att flera kritiska kanadensiska röster hördes från såväl arbetarrörelsen, som 
från reformatorer ur medelklassen, mot att dominionen skulle ta emot fattiga barn från de 
brittiska städernas slum. Det ledde till vissa svårigheter att etablera ett 
utackorderingssystem. Se Parr 1980, s. 52–58. David Ransel, som studerat 
utackorderingssystemet i Ryssland, menar att låga fosterlöner och det höga värde som 
tillmättes kvinnors arbetsinsatser i jordbruket, ledde till att barnhusen i Ryssland periodvis 
hade svårt att rekrytera tillräckligt med fosterhem och ammor. Se Ransel 1988, s. 199, 
202.
10 Zelizer 1994a, s. 192; Berebitsky 2000, s. 97–100, 150; Janfelt 1998, s. 155f. 
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Efterfrågan på fosterbarn från utackorderingsbyrån under 
1890-talet
En förutsättning för att en marknad ska kunna uppstå är att information 
om vad som bjuds ut når potentiella köpare. Utackorderingsbyrån 
annonserade i tidningar efter fosterhem. Under åren 1891–92 skickade 
flera personer brev till utackorderingsbyrån sedan de läst i sin tidning att 
det fanns en utackorderingsbyrå i Stockholm som utackorderade fattiga 
barn i åldrarna sex till femton år. Utackorderingsbyrån tycks ha gått ut 
med en ganska bred annonskampanj till olika delar av landet. 
Brevskrivarna nämner att de läst om utackorderingsbyrån i tidningar som 
Gotlands allehanda, Hudiksvallsposten, Östgöta-Correspondenten samt 
Stockholmstidningen. Det är troligt att även fler tidningar hade publicerat 
utackorderingsbyråns annons eftersom brevskrivare från Vänersborg, 
Sexdrega och Strängnäs hade läst om byrån i en tidning.12

Precis som många läsare av amerikanska The Delineator tycks många 
som ansökte om fosterbarn från byrån i Stockholm åren 1891–92 
ansträngt sig förgäves. De verkar inte ha fått något fosterbarn, åtminstone 
inte inom den närmaste tiden efter att de hade hört av sig till byrån. Jag 
har sökt efter namnen på 95 brevskrivare som vände sig till byrån 1891–
92 bland dem som var först att etableras som fosterföräldrar åren 1892 
och 1893. Jag fann endast tre brevskrivare bland dessa.13 De 95 brev som 
jag har gått igenom var tydligen inte de enda förfrågningar om fosterbarn 
som gjordes under de första åren i utackorderingsbyråns historia. 

 Detta betyder antingen att de flesta som vände sig till 
utackorderingsbyrån åren 1891 och 1892 för att de ville ha ett fosterbarn 
inte fick något fosterbarn förrän tidigast år 1894. Eller så fick aldrig de 
personer vars brev och förfrågningar finns bevarade i arkivet något 
fosterbarn. Oavsett om dessa personer fick vänta flera år eller om de 
aldrig fick något barn, skulle detta kunna tyda på att efterfrågan på 
fosterbarn var större än utbudet på barn. Men frågan är om denna 
efterfrågan skulle ha uppstått om utackorderingsbyrån inte hade 
annonserat. Precis som The Delineator´s reportageserie om utsatta barn 
kanske utackorderingsbyråns annonser väckte efterfrågan på barn till 

                                                                                                                       
11 Berebitsky 2000, s. 69, 97–100. I Sverige förekom en liknande reportageserie i 
tidningen Idun 1910–1912. Ett stort tack riktas till Ulla Wikander för att hon påpekade 
detta. Se även Ohrlander 1992, s. 97.  
12 Inkomna skrivelser E1:1, Utackorderingsbyråns arkiv, SSA. Gena Weiner har funnit att 
även barnavårdsbyrån i Solna annonserade i tidningar efter fosterhem. För 
barnavårdsbyråns del handlade det framförallt om sommarhem. Se Weiner 1995, s. 179. 
13 Jag jämförde namnen bland brevskrivarna i Inkomna skrivelser E1:1, med namnen på 
de fosterföräldrar som listades i Liggare över utackorderade barn 1892–93, parallellserien, 
D1b:1, Utackorderingsbyråns arkiv, SSA. 
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liv.14 Det var när människor visste vart de kunde vända sig som 
efterfrågan skapades. 

I USA trodde många att anledningen till att de inte fick något barn var 
att de inte bedömdes som tillräckligt ekonomiskt välbärgade. Berebitsky 
beskriver hur människor blev arga och misstrodde myndigheternas tal om 
att det helt enkelt inte fanns tillräckligt med barn.15 Besvikelsen över att 
inte ha blivit tilldelad något barn skymtar även hos några personer som 
upprepade gånger skrev till utackorderingsbyrån. Hemmansägaren J G 
Karlsson inkom med en ansökan om ett fosterbarn genom prästen i 
Fasterna på hösten år 1891. I februari år 1892 skriver Karlsson till 
utackorderingsbyrån och undrar om hans ansökan kommit bort. Eftersom 
han och hans hustru fortfarande inte hade fått något barn i april samma år 
skriver han ännu ett brev där vi kan läsa: 

... jag var in den 6 november då lemnade jag ett intyg med det är 
säkerligen glömt eller omkommet för jag har fått bref från Svåger att han 
var opp den 1 dennes å då fans det en gosse som jag har fatt om det har 
varit intyg med men nu skickar jag ett nytt intyg.16

Flera gånger har Karlsson vänt sig till utackorderingsbyrån för att försöka 
få ett barn, men Karlsson tror att det prästintyg han hade lämnat vid sitt 
första besök på byrån i november 1891 hade kommit bort. Det intressanta 
är att prästens intyg inte var försvunnet. Det finns nämligen bevarat bland 
de övriga breven och ansökningarna i utackorderingsbyråns arkiv. I det 
kan vi se att prästen ansåg att Karlsson och hans hustru kunde anförtros 
ett fosterbarn.17 Anledningen till att Karlsson och hans hustru inte hade 
fått något barn knappt ett halvår efter sin första kontakt med 
utackorderingsbyrån var varken att prästens intyg hade förkommit eller 
att prästen inte tillräckligt varmt rekommenderade Karlsson och hans 
maka som fosterföräldrar. Det verkar mer rimligt att anta att det helt 
enkelt inte funnits något barn att erbjuda dem. Att svågern inte fick ta 
med sig den pojke som funnits på byrån när han var där kan ha haft sin 
förklaring i att utackorderingsbyrån inte ville lämna över ett barn till den 

14 Berebitsky beskriver hur barnräddningskampanjen i The Delineator lånade drag av 
kommersiell marknadsföring, där barn av olika kön, ålder, utseende och personligheter 
utlovades läsarna som produkter på en marknad. Se Berebitsky 2000, s. 61. 
15 Berebitsky 2000, s. 97–100. 
16 Brev från J G Karlsson daterat 1892-04-04, Inkomna skrivelser E1:1, 
Utackorderingsbyråns arkiv, SSA. 
17 Prästintyg för J G Karlsson daterat 1891-10-24, Inkomna skrivelser E1:1, 
Utackorderingsbyråns arkiv, SSA. 
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mellanhand som svågern utgjorde. Huruvida Karlsson och hans hustru 
fick något barn från utackorderingsbyrån till slut avslöjas inte i min 
genomgång av utackorderingsbyråns korrespondens. Det är möjligt att de 
etablerades som fosterföräldrar, men i så fall tidigast år 1894, det vill 
säga drygt två år efter deras första ansökan om ett barn inkom till 
utackorderingsbyrån. 

Under utackorderingsbyråns första år tycks alltså efterfrågan på 
fosterbarn från potentiella fosterföräldrar varit relativt stor. Annonser i 
dagspressen gjorde att många människor fick vetskap om 
utackorderingsbyråns existens och de vände sig till byrån med sina 
önskningar om att få ett barn. Den efterfrågan på barn som fanns ute i 
landet kunde kanaliseras till byrån. Genom byrån lades grunden för ännu 
en nationell fosterbarnsmarknad, vid sidan av den som Allmänna 
barnhuset hade byggt upp.18 Men fattigvårdsnämndens delegerade för 
barnavård remitterade barn till utackorderingsbyrån i en ganska liten 
skala till en början. Utbudet på barn var under utackorderingsbyråns 
första år tämligen litet.19 Däremot ökade antalet barn som remitterades till 
utackorderingsbyrån under åren kring sekelskiftet.20 Ledde detta ökade 
utbud på barn till att det uppstod brist på fosterföräldrar?  

Efterfrågan på fosterbarn från utackorderingsbyrån 1902–
1910
En vidgad marknad kräver sänkta informationskostnader vilket kan 
innebära att alla parter får tillgång till bättre information.21 Efter 
utackorderingsbyråns omorganisation år 1902 blev det lokalombud runt 
om i Sverige som förmedlade intresserade personers ansökningar om ett 
fosterbarn till byrån. Via lokalombuden fick potentiella fosterföräldrar 
information om byrån och dess utbud på barn. Och byrån fick genom 
lokalombuden mer detaljerad information om fosterföräldrarna. 

18 Allmänna barnhuset utackorderade barn till olika landsändar. År 1892 hade barnhuset 
2622 barn utackorderade i 778 församlingar från Lunds stift i söder till Härnösands stift i 
norr. Anteckningar om antal utackorderade, Handlingar rörande barntransporter F3C:2, 
Allmänna barnhusets arkiv, SSA. 
19 Visserligen remitterades 300 barn till utackorderingsbyrån år 1892, men många av dem 
hade förts över från fattigvårdsstyrelsernas ansvar. De var redan sedan tidigare placerade i 
fosterhem eller på anstalter genom fattigvårdsstyrelsernas försorg, ett ansvar som nu 
utackorderingsbyrån kom att överta. 
20 En överblick över hur många barn som remitterades till utackorderingsbyrån 
presenterades i kapitel 3. 
21 North 1993, s. 56. 
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Ansökningar om fosterbarn gjordes inte längre per brev utan genom att 
lokalombudet fyllde i formuläret Redogörelse angående föreslaget 
fosterhem, i vilket fosterhemmet beskrevs ingående. Byrån fick tillgång 
till standardiserad information om fosterföräldrarna. Varje formulär, eller 
potentiell fosterfamilj, numrerades och därigenom går det att fastställa 
hur många personer som vände sig till byrån för att få ett barn. Under 
perioden 1902–1910 ansökte 2632 personer eller par om att få bli 
fosterföräldrar.22 Så många barn fanns inte tillgängliga för 
fosterhemsplacering på byrån. 1681 barn utackorderades under samma 
tid.
Diagram 6. Antal fosterhemsplacerade barn och potentiella fosterföräldrar per 
år vid utackorderingsbyrån i Stockholm. Perioden 1902–1910. 
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Källa: Liggare över utackorderade 1902–1910, D1a:3–12; Förteckning över föreslagna 
fosterhem, F1:2, Utackorderingsbyråns arkiv, SSA. 

Det fanns ett ständigt överskott på potentiella fosterföräldrar i förhållande 
till antalet fosterbarn. Detta kan även uttryckas som att efterfrågan på 
fosterbarn var större än utbudet på fosterbarn eller byråns efterfrågan på 
fosterhem. När omorganisationen av utackorderingsbyrån precis skett, år 
1902, skilde sig visserligen inte antalet potentiella fosterföräldrar särskilt 
mycket från det antal barn som byrån utackorderade det året. Det kan 
emellertid ha berott på att man inte hade rekryterat tillräckligt med 
lokalombud, eller att lokalombuden var ovana vid sin uppgift det första 

22 Förteckning över föreslagna fosterhem, F1:2, Utackorderingsbyråns arkiv, SSA.
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året. Därefter ligger antalet potentiella fosterföräldrar stadigt över antalet 
utackorderade barn även om antalet fosterbarn ökade kraftigt mellan åren 
1905–1909. 

Ett överskott av potentiella fosterföräldrar måste ha varit mycket 
eftersträvansvärt för utackorderingsbyrån av flera anledningar. För det 
första möjliggjorde detta överskott att man kunde välja ut de som ansågs 
mest lämpade att ta hand om barnen. Under perioden 1902–1910 
underkändes sammanlagt 405 (15 procent) av ansökningarna. För det 
andra var det nödvändigt att ha fosterföräldrar ”i reserv” ifall ett 
fosterhem av en eller annan anledning upphörde att fungera. Det förekom 
att fosterbarn bodde hos flera familjer under sin uppväxt. Sammanlagt 
kom de 1681 barn som fosterhemsplacerades under åren 1902–1910 att 
bo i 2373 fosterhem.23

Det betyder emellertid inte att det var 2373 familjer som tilldelades ett 
barn. Många, det är omöjligt att fastställa exakt hur många, tog emot flera 
barn. Bland de fosterbarn som remitterats till byrån åren 1902–1910 fanns 
exempelvis 193 syskongrupper, som sammanlagt omfattade 452 barn.24 I 
vissa fall kom samtliga eller några av syskonen till samma fosterhem. Det 
är dessutom möjligt att fosterhem som utackorderingsbyrån ansåg 
fungerade väl, fick nya barn om de önskade när de första fosterbarnen 
blivit stora nog att lämna fosterhemmet. Fosterhemmen kunde alltså 
återanvändas. 

Efterfrågan på fosterbarn under krigs- och kristid. Perioden 
1911–1925
Hittills har jag kunnat konstatera att efterfrågan på barn var större än 
byråns utbud på fosterbarn under byråns första verksamma 20 år. Det 
fanns helt enkelt inte tillräckligt med barn för att alla personer som vände 
sig till byrån med förhoppningen att få ett fosterbarn, skulle kunna bli 
fosterföräldrar. Under perioden 1902–1925 ansökte drygt 7800 familjer 
om ett fosterbarn. 427 ansökningar sållades bort genom att styrelsen inte 

23 Uppgiften baserar sig på det antal fosterhem som uppgavs för varje fosterhemsplacerat 
barn i liggarna. Jag har emellertid inte räknat med de barn som först skickades till en 
anstalt men senare utackorderades i fosterhem. Se Liggare över utackorderade 1902–
1910, D1a: 3–12, Utackorderingsbyråns arkiv, SSA. 
24 Jag har bara räknat syskongrupper där det antingen varit direkt uttalat att barnen var 
syskon eller där efternamnen var så ovanliga att barnen måste ha varit släkt. Uppgiften är 
alltså en minimisiffra, och det är troligt att antalet syskongrupper på utackorderingsbyrån i 
verkligheten var mycket större. 
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godkände dessa personer som fosterföräldrar.25 I arkiven finns också 
dryga 500 ansökningar bevarade från personer som blev godkända men 
som aldrig tycks ha tilldelats något barn. För att kunna säga något om hur 
efterfrågan och utbud på fosterbarn relaterade till varandra under den 
senare delen av min undersökningsperiod, ska jag studera hur dessa 
godkända men aldrig etablerade fosterhem fördelade sig över tid.26 Jag 
menar att antalet godkända men aldrig etablerade fosterhem ger en bild 
av hur omfattande efterfrågeöverskottet på barn var. 
Diagram 7. Antal godkända men ej etablerade fosterhem samt antalet 
remitterade barn till utackorderingsbyrån i Stockholm åren 1902–1925. 
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Källa: Serien Stockholms stads statistik IV. Fattigvård. Statistisk redogörelse för 
Stockholms stads fattigvård 1891–1921 och Berättelse angående Stockholms stads 
fattigvård 1922–1926; Godkända fosterhem, F1:3, Utackorderingsbyråns arkiv; 
Fosterhemsredogörelser, F2D:1, Sociala avdelningen vårdbyrån, Barnavårdsnämndens 
arkiv 1, SSA.

25Det är möjligt att ännu fler ansökningar om fosterbarn inte godkändes. Detta gäller i 
synnerhet efter år 1911 då jag endast har funnit 13 avslagna ansökningar.  
26 På grund av att liggare inte finns bevarade för hela min undersökningsperiod, samt av 
arbetsekonomiska skäl, har jag inte kunnat ta reda på hur många av de barn som 
remitterades till utackorderingsbyrån åren 1911–1925 som fosterhemsplacerades. För att 
kunna uttala mig något om hur stor efterfrågan på fosterbarn var under dessa år har jag 
valt att endast studera hur många godkända fosterhem som förblev utan något barn. 
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Under 1900-talets första år varierar antalet godkända men ej etablerade 
fosterhem kraftigt. Vissa år har så många som drygt 50 ansökande 
fosterfamiljer inte fått något barn trots att de enligt styrelsen kunde 
godkännas som fosterföräldrar. Åren före och under första världskriget 
uppvisar emellertid ett väldigt lågt efterfrågeöverskott. Samtidigt var det 
den period då antalet remitterade barn till utackorderingsbyrån var som 
störst. Som mest remitterades cirka 550 barn på ett år. Även om inte alla 
fosterhemsplacerades bör det ha ökat trycket på utackorderingsbyrån att 
finna fosterhem åt allt fler barn. Byrån behövde anlita nästan alla 
godkända fosterhem som man hade till förfogande under år då många 
barn remitterades till byrån. Efter krigsslutet blev överskottet på 
fosterhem återigen större i takt med att antalet barn som remitterades till 
utackorderingsbyrån avtog. 

Det var inte bara utackorderingsbyråns utbud på fosterbarn som 
varierade och därmed påverkade antalet godkända fosterfamiljer som 
aldrig fick något barn. Det är möjligt att efterfrågan på fosterbarn avtog 
under vissa år vilket gjorde att överskottet på fosterhem blev väldigt litet. 
Hur mycket fosterföräldrarna fick i ersättning och hur mycket det kostade 
att föda och klä barnen kan ha haft betydelse. 

Konjunktur, prismekanism och efterfrågan 
Enligt prismekanismen, och som Smiths teori om den osynliga handen 
har tolkats, söker sig utbud och efterfrågan mot jämvikt om priset får 
spela fritt. På byrån uppnåddes inte någon sådan jämvikt, utan efterfrågan 
på barn var ständigt större än antalet utackorderade barn. Den 
fosterbarnsmarknad som administrerades genom byrån fungerade inte 
som prismekanismen förutsäger. Det finns flera förklaringar till detta. 

Utbudet på barn kan i själva verket ha varit större än vad som framgår 
av min undersökning. Många barn som remitterades till byrån placerades 
på institutioner istället för i fosterhem. Det är möjligt att fler barn skulle 
ha fosterhemsplacerats om byrån hade gjort bedömningen att det fanns 
fosterhem som passade dessa barn. Men det fanns många familjer som 
aldrig fick något fosterbarn. 

Rent teoretiskt skulle byrån kunnat sänka fosterlegan eftersom 
efterfrågan på barn var omfattande. Det hade inneburit att 
prismekanismen hade fått styra efterfrågan mot ett läge där denna skulle 
befinna sig i jämvikt med utbudet på barn. Jämvikt är ett idealtillstånd i 
den ekonomiska teorin, men inte nödvändigtvis i den ekonomiska 
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praktiken. Som påpekades ovan kan det ha varit eftersträvansvärt för 
byrån att upprätthålla en hög efterfrågan på barn. Det gav byrån 
möjligheter att välja ut de fosterhem som ansågs vara bäst. I själva verket 
tycks byrån ha ansett att överskottet på potentiella fosterhem var allt för 
litet under vissa perioder. Även om fosterbarnsmarknaden inte fungerade 
helt i enlighet med prismekanismen kan prismekanismen förklara varför 
efterfrågan avtog vid vissa tidpunkter. 

Enligt prismekanismen avtar efterfrågan med stigande pris.27

Efterfrågeöverskottet på barn var litet under första världskriget. Det tyder, 
enligt prismekanismen, på att priset, eller kostnaderna för att ta fosterbarn 
hade stigit. När kriget hade pågått i ett par år uppstod brist på livsmedel 
år 1916. Skördarna hade slagit fel under året. När de fortsatte att göra det 
även år 1917 och all import ströps på grund av Tysklands oinskränkta u-
båtskrig blev bristen på potatis, mjölk, säd, smör, fläsk och bränsle 
alltmer akut. Priserna på livsmedel, bränsle och andra basala 
förnödenheter skenade i höjden under åren 1916–1919. Staten försökte 
avhjälpa prisstegringarna med att fastställa maxpriser och införa 
ransonering på vissa varor. Dessa försök har i efterhand ansetts 
misslyckade och svartabörsmarknader med ransonerade varor uppstod.28

Den så kallade dyrtiden drabbade Sverige. Under krigsåren och ett par 
efterföljande år rapporterade utackorderingsbyråns inspektör för 
landsorten, Kihlqvist, att det blivit allt svårare att finna goda fosterhem åt 
barnen på grund av den rådande dyrtiden. Redan år 1915 uttryckte han sig 
så här i sin årsberättelse: 

På grund av lokalombudens ständiga hjälp har alltjämt behovet av nya 
goda fosterhem kunnat fyllas, dock har under senare delen av året med då 
inträdande dyrtid det allmänt framhållits att utackorderingsavgifterna äro 
för låga. Ännu har likväl icke något barn av denna anledning af 
fosterföräldrarna återlämnats.29

Kihlqvist befarade att de nya levnadsomkostnaderna som kriget förde 
med sig skulle resultera i att barn skickades tillbaka från sina fosterhem 
om inte ersättningen till fosterhemmen höjdes. Gång efter annan påtalade 
Kihlqvist i sina årsberättelser vikten av att höja fosterlegan så att 

27 Eklund 2004, s. 62. 
28 Hirdman 1983, s. 209–214; Schön, Lennart, En modern svensk ekonomisk historia. 
Tillväxt och omvandling under två sekel, (Stockholm 2000), s. 279 
29 Stockholms stadsfullmäktiges Beredningsutskottsutlåtanden och Memorial 1915, bihang 
nr 94, s. 17. 
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utackorderingsbyrån skulle kunna behålla sina fosterhem.30 Detta var inte 
bara en fråga om att se till att fosterfamiljerna fick ersättning för de 
utgifter de hade för barnen. Det handlade även om att 
utackorderingsbyrån måste stå sig i konkurrensen från andra 
utackorderingsinstitutioner. År 1916 skrev Kihlqvist att ”Byråns 
utackorderingsavgifter äro numera lägre än de flesta landskommuners, 
vadan fråga om avgifternas höjande i någon mån snart torde bliva en 
nödvändighet.”31 Det är rimligt att anta att under den här tiden berodde 
inte det begränsade överskottet på fosterhem enbart på att utbudet på barn 
hade ökat. Även prismekanismen inverkade. Kostnadsläget gjorde att det, 
i relation till byråns ersättning, hade blivit dyrare att hålla barnen med 
mat och kläder. Det kan ha bidragit till minskad efterfrågan på barn från 
utackorderingsbyrån. Det är möjligt att potentiella fosterföräldrar under 
denna tid sökte sig till andra institutioner som utackorderade barn eller 
avstod helt från fosterbarn. 

Kihlqvists påpekanden ledde till att ersättningsnivåerna höjdes. Från 
och med år 1916 utgick ett särskilt dyrtidstillägg för barn i skolåldern om 
20 kr per barn och år.32 År 1919 nämnde Kihlqvist att fosterlegan hade 
höjts för samtliga barn.33 Samma år beskrev han hur det blivit lättare att 
ordna fosterhem: ”Någon lättnad i arbetet med fosterhemsanskaffningen 
har […] gjorts märkbar under senaste tiden.”34 Detta år blev 23 familjer 
som hade godkänts som fosterföräldrar utan fosterbarn. Det tyder på att 
utackorderingsbyrån återigen hade ett överskott på fosterhem. Via 
prismekanismen försökte byrån styra den kvantitativa efterfrågan på 
fosterbarn.

Efterfrågan på vissa barn 
Att byrån under större tiden av sin verksamhet hade ett överskott på 
fosterhem betydde emellertid inte att det fanns fosterhem för alla sorters 

30 Detta påtalar Kihlqvist i årsberättelserna åren 1915–1919. Se Stockholms
stadsfullmäktiges Beredningsutskottsutlåtanden och Memorial 1915–1919.
31 Stockholms stadsfullmäktiges Beredningsutskottsutlåtanden och Memorial 1916, bihang 
nr 94, s. 18. 
32 Stockholms stadsfullmäktiges Beredningsutskottsutlåtanden och Memorial 1916, bihang 
nr 94, s. 18. 
33 Stockholms stadsfullmäktiges Beredningsutskottsutlåtanden och Memorial1919, bihang 
nr 94, s. 19. 
34 Stockholms stadsfullmäktiges Beredningsutskottsutlåtanden och Memorial1919, bihang 
nr 94, s. 19. 
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barn. Vissa kategorier av barn tycks ha varit mer efterfrågade, andra 
mindre. Byråns utbud på fosterbarn motsvarade inte alltid 
fosterföräldrarnas preferenser för exempelvis barnens kön och ålder. 
Jämförelser mellan vilka barn som fanns tillgängliga för utackordering på 
byrån med vilka barn som efterfrågades av personer som aldrig 
etablerades som fosterföräldrar visar detta. 

Jag har delat in önskemålen om barnens ålder i tre lika stora 
åldersspann. Det första omfattar små barn upp till fem år. Nästa grupp 
utgörs av barn mellan sex och tio år. I detta åldersspann återfinns de 
flesta skolbarnen. Folkskolestadgan föreskrev att barn skulle börja skolan 
vid sju års ålder och sluta vid 14 år.35 Utackorderingsbyrån hade initialt 
till uppgift att fosterhemsplacera barn som var sex år eller äldre, vilket 
har motiverat sexårsgränsen.36 Den tredje åldersgruppen utgörs av barn 
mellan 11 och 15 år. De kunde också vara skolbarn. Personer som 
önskade sig barn mellan 11 och 15 år kan ha velat använda barnen som 
arbetskraft. Men barn kunde utföra viktiga sysslor redan vid tidigare 
åldrar.37 Min tanke med åldersindelningen har varit att varje grupp skulle 
omfatta lika många år. Det kan dock ha resulterat i en viss skevhet i mitt 
resultat eftersom en del fosterföräldrar skrev att de önskade sig ett barn i 
tioårsåldern, och med det kan ha menat ett äldre, arbetsdugligt barn. 

35 Då såväl inskrivnings- som avgångsålder från skolan var flytande är det problematiskt 
att fastställa en exakt definierad ålderskategori för skolbarnen. Somliga barn började 
skolan senare och andra slutade tidigare. De flesta avgick från folkskolan under sitt 13:e 
levnadsår. Se Folkskoleundervisningskommitténs betänkande IV angående Folkskolan, s. 
7, 28, bilaga 4 tabell 10. 
36 Müller 1906, s. 271. 
37 Liliequist 1994, s. 111. 
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Tabell 15. Önskade fosterbarn bland icke etablerade fosterföräldrar på 
utackorderingsbyrån i Stockholm åren 1902–1925. Önskade barn i antal och 
procent.

Det önskade barnets kön och ålder Antal Procent

Flicka 0–5 år 105 15
Flicka 6–10 år 119 17
Flicka 11–15 år 90 13
Flicka okänd ålder 60 9

Andel flickor 54

Pojke 0–5 år 34 5
Pojke 6–10 år 50 7
Pojke 11–15 år 69 10
Pojke okänd ålder 46 7

Andel pojkar 29

0–5 år men ej angivet kön 15 2
6–10 år men ej angivet kön 5 1
11–15 år men ej angivet kön 0 0
Känt barn 83 12
Okänt 17 2

Summa 693 100
Källa: Godkända fosterhem F1:3, Icke Godkända fosterhem F1:1,4, 
Utackorderingsbyråns arkiv; Fosterhemsredogörelser F2D:1– 2, Sociala avd vårdbyrån, 
Barnavårdsnämndens arkiv 1, SSA. 
Anmärkning 1: Jag har undersökt samtliga 526 familjer som godkändes men aldrig 
etablerades som fosterföräldrar och ett obundet slumpmässigt urval om 154 familjer vars 
ansökan om fosterbarn avslogs. Några familjer önskade flera barn, vilket har resulterat i 
att summan önskade barn överstiger antalet familjer. 
Anmärkning 2: En av familjerna önskade en flicka äldre än 15 år som fosterbarn. Hon 
har räknats in gruppen önskemål om flicka 11–15 år. 

I årsberättelserna från åren 1919–1921 uppgav inspektör Kihlqvist att det 
var svårt att finna fosterhem till pojkar i skolåldern. Det var betydligt 
enklare att ordna fosterhem åt flickor, oavsett ålder.38 Kihlqvists 
iakttagelser bekräftas i min undersökning. Nästan dubbelt så många av de 
icke etablerade fosterföräldrarna hade önskat en flicka (54 procent av 
ansökningarna) som en pojke (29 procent av ansökningarna). Små pojkar 
och pojkar i skolåldern var föga efterfrågade. Endast fem procent av 
ansökningarna gällde pojkar under fem år. Fler icke etablerade 

38 Stockholms stadsfullmäktiges Beredningsutskottsutlåtanden och Memorial 1919, bihang 
nr 94, s. 19; Stockholms stadsfullmäktiges Beredningsutskottsutlåtanden och Memorial 
1920, bihang nr 94, s. 18; Stockholms stadsfullmäktiges Beredningsutskottsutlåtanden och 
Memorial 1921, bihang nr 94, s. 20. 
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fosterföräldrar kunde tänka sig en flicka i samma ålder (15 procent). 
Huruvida de potentiella fosterföräldrarna önskade en flicka eller en pojke 
ger utslag på vilken ålder de önskade att fosterbarnet skulle ha. De som 
ville ha pojkar önskade sig oftare en 11–15-åring (tio procent av 
ansökningarna) än en sex till tioåring (sju procent). De som efterfrågade 
flickor ville främst ha barn i mellanåldern sex till tio år. Sammantaget var 
åldersgruppen sex till tio år mest efterfrågad. 

En förklaring till att det fanns en hel del potentiella fosterföräldrar som 
aldrig fick något barn tycks vara att de efterfrågade barn som det inte 
fanns tillräckligt många av på utackorderingsbyrån. Byrån utackorderade 
fler pojkar än flickor (se bilaga 9). Att utbudet var störst på pojkar 
samtidigt som efterfrågan var störst på flickor bland de icke etablerade 
fosterföräldrarna kan förklara varför många personer förblev utan 
fosterbarn, trots att de kanske hade godkänts av styrelsen. Utbud och 
efterfrågan på fosterbarn stämde inte överens. 

Många potentiella fosterföräldrar påpekade egenskaper som de ville att 
barnen skulle ha. År 1892 skrev fru Lundberg från Västervik till byrån 
och anhöll om att få en ”frisk flicka [med] vänligt, och lydit sinnelag”.39

Samma år hade urmakaren Broberg skrivit till byrån eftersom han 
önskade ”en frisk välskapad och på huvudets vägar väl utrustad gosse”.40

Flera andra potentiella fosterföräldrar som hörde av sig till byrån på 
1890-talet påtalade som fru Lundberg och urmakaren Broberg att de ville 
ha friska barn. Att friska och snälla barn var eftertraktade även på 1900-
talet påvisas i fosterhemsredogörelserna över godkända men inte 
etablerade fosterhem. Av 51 personer som förutom kön och ålder hade 
uppgett någon annan önskvärd egenskap hos barnen hade 42 påtalat att de 
ville ha antingen ett snällt eller ett friskt barn eller både och.41 Ibland 
beskrevs även hur barnet skulle se ut. En familj som vänt sig till byrån 
ville ha en tre till fyraårig flicka ”… helst brunett lockigt hår, frisk o 
duktig”.42

Att barnens hälsa var en viktig aspekt berodde inte enbart på omsorg 
om barnen. Den andra stora utackorderingsinstitutionen i Stockholm, 
Allmänna barnhuset, hade länge haft problem med rykten om att 

39 Brev från fru Lundberg, daterat 1892-05-21, Inkomna skrivelser E1:1, 
Utackorderingsbyråns arkiv, SSA. 
40 Brev från Broberg, daterat 1892-06-19, Inkomna skrivelser E1:1, Utackorderingsbyråns 
arkiv, SSA. 
41 Beräkningen baserar sig på ett obundet slumpmässigt urval om 170 godkända men icke 
etablerade fosterföräldrar ur Godkända fosterhem F1:3, Utackorderingsbyråns arkiv; 
Fosterhemsredogörelser F2D:1– 2, Sociala avd vårdbyrån, Barnavårdsnämndens arkiv 1, 
SSA. 
42 Redogörelse för föreslaget fosterhem nr 6030, Fosterhemsredogörelser F2D:1, Sociala 
avd barnavårdsbyrån, Barnavårdsnämndens arkiv 1, SSA. 
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barnhusbarnen spred syfilis till familjer som omhändertog dem.43

Dessutom krävde omhändertagandet av sjuka barn en större arbetsinsats. 
Det är kanske därför inte så konstigt att personer som vände sig till 
utackorderingsbyrån försökte gardera sig genom att önska ett helt friskt 
barn. Det var inte säkert att det fanns friska och ”lättfostrade” barn att 
tillgå. Problemet uppmärksammades på andra institutioner i Stockholm. 
Föreståndarinnan på uppfostringsanstalten för flickor och föreståndaren 
för pojkanstalten ansåg att fosterföräldrarna ställde väl höga krav på vilka 
egenskaper fosterbarnen skulle ha. Det fanns inte särskilt många ”friska, 
vackra, begåfvade och lättfostrade barn”44 på anstalterna. Och de duktiga 
barnen ville anstalterna inte utackordera eftersom de barnen kunde utföra 
en hel del arbete inom institutionen.45

    

” ’Farbror’ doktorn synar småttingarna före avresan”. Utackorderingsbyrån 
hade en anställd läkare. Han undersökte barnen och gav utlåtanden om barnen 
kunde placeras i fosterhem eller om de skulle tas in på vårdanstalt. Foto: 
Stockholms stadsmuseum, neg nr F 94970.

43 Persson 1991, s. 44; Öberg 1990, s. 28. Att syfilis bland fosterbarnen var ett problem 
har även internationell forskning påvisat. Se Ransel 1988, s. 280f; Parr 1980, s. 53. 
44 Citatet av Matilda Petersson, föreståndarinna på Uppfostringsanstalten för flickor är 
hämtat ur Söderlind 1999, s. 188. 
45 Söderlind 1999, s. 188f. 
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Även en tandläkare var 
anställd vid byrån från och 
med år 1909. Foto: 
Stockholms stadsmuseum, 
neg nrF94969

När personer vände sig till utackorderingsbyrån i hopp om att få ett 
fosterbarn var det inte många som kunde tänka sig vilket barn som helst. 
De flesta uppgav om de ville ha en flicka eller en pojke och hur gammalt 
barnet skulle vara. Fosterföräldrarnas preferenser påverkade efterfrågan. 
Såväl genus- som åldersaspekter är bärande i hur vuxna har värderat och 
betraktat barn. En del hade även krav på barnens utseende och hälsa. 
Några (drygt en tiondel av de icke etablerade fosterhemmens 
ansökningar) var så specificerade att de uppgav namnet på ett barn de 
ville omhänderta. Det tyder på att fosterföräldrarna kände barnet sedan 
tidigare.

Att få eller inte få sin önskan uppfylld 
Ovan har de icke etablerade fosterföräldrarnas önskemål presenterats. 
Hade de som fick barn i sin vård önskat sig andra barn? Skilde sig 
etablerade fosterföräldrars önskemål något från de barn som icke 
etablerade fosterföräldrar hade velat ha? 

En skillnad mellan etablerade och icke etablerade fosterföräldrar är 
huruvida de önskade att bli fosterföräldrar åt flickor eller pojkar. Som vi 
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såg efterfrågades nästan dubbelt så många flickor som pojkar av personer 
som aldrig fick något barn. Bland de etablerade fosterföräldrarna var 
efterfrågan på flickor och pojkar mer jämnt fördelad (se bilaga 11). År 
1903 var pojkarna till och med betydligt mer efterfrågade än flickorna 
bland de etablerade fosterföräldrarna. Det året hade 54 procent ansökt om 
en pojke och 36 procent om en flicka. Vid nedslagen 1913 och 1923 
efterfrågades ungefär lika många flickor som pojkar. Detta har givetvis 
att göra med utbudet på fosterbarn. Endast de önskningar som matchade 
de barn som fanns på byrån blev uppfyllda. Fosterbarnsmarknaden 
fungerade inte som andra marknader där utbudet kan styras till att 
motsvara köparnas preferenser. Byrån utackorderade fler pojkar än 
flickor, vilket tillsammans med potentiella fosterföräldrars starkare 
preferens för flickor ledde till en större konkurrens om flickor än pojkar. 
Efterfrågan på flickor var svårare att tillfredsställa. 

En annan, mer väsentlig skillnad mellan etablerade och icke etablerade 
fosterhem var att de som fick ett barn i sin vård oftare hade önskat ett 
barn de redan kände. Fosterföräldrar som önskade kända barn 
konkurrerade inte på samma sätt som de som önskade främmande barn. 
Det berodde på att kända barn, det vill säga barn som efterfrågades av sitt 
sociala nätverk, inte lämnades ut på byråns fosterbarnsmarknad. 
Åtminstone inte omgående. Dessa barn förmedlades till fosterhem på 
andra sätt. Antingen genom ett reciprokt system, där släkt och vänner tog 
hand om anförvanters barn, men med understöd av en formell institution 
som byrån. Eller så hade barnen förmedlats på en informell 
fosterbarnsmarknad tidigare, men vid tiden för remissen till byrån var 
fosterföräldrarnas syfte att behålla barnen med den formella institutionens 
godkännande och understöd.  

Om det fanns någon relation mellan barnet och fosterföräldrarna 
uttrycktes det oftast genom att de potentiella fosterföräldrarna uppgav det 
önskade barnets namn på blanketten Redogörelse för föreslaget 
fosterhem. Men det har även varit möjligt att rekonstruera om 
fosterföräldrarna bör ha känt det barn som placerades i deras hem genom 
andra källor. I olika typer av anteckningar i barnens personakter har det 
framgått om barn och fosterföräldrar varit släkt, om barnen vistats i 
fosterhemmen tidigare eller om fosterföräldrarna var bekanta till barnets 
biologiska föräldrar. Vidare har de adresser i Stockholm som barnen 
bodde på före remissen jämförts med fosterföräldrarnas adresser. Om 
barnen hade varit skrivna hos fosterföräldrarna tidigare har det tolkats 
som att dessa personer vände sig till byrån för att bli fosterföräldrar åt ett 
barn de redan kände.
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Tabell 16. Önskemål om främmande eller kända fosterbarn bland personer som 
ansökte om fosterbarn från utackorderingsbyrån i Stockholm 1892–1925. 
Önskade barn i absoluta tal och (procent). 

 Icke etablerade 
fosterhem

Etablerade fosterhem 

Önskar… 1902–12 1913–25 1892–93 1903 1913 1923 
Främmande
barn

397 (86) 211 (92) 16 (13) 42 (44) 23 (21) 17 (14) 

Känt barn 64 (14) 19 (8) 37 (30) 30 (31) 54 (50) 58 (49) 
Relationen 
okänd

2 (0) 0 (0) 69 (57) 24 (25) 31 (29) 44 (37) 

Totalt 463 (100) 230 (100) 122 (100) 96 (100) 108 (100) 119 (100) 
Källa: Redogörelse angående föreslaget fosterhem, Personakter, Socialregisterbyråns 
arkiv; Rotemansarkivet på CD, SHD SSA. 
Anmärkning: År 1903 hade en familj önskat två barn. Därför blir det totala antalet 
önskade barn 96 fördelat på 95 familjer. 

Tendensen att etablerade fosterföräldrar efterfrågade barn de redan kände 
förstärktes med tiden. Det är tydligt även om bortfallen är stora. Vid det 
första nedslaget åren 1892–93 saknas uppgifter om relationen mellan barn 
och fosterföräldrar i drygt hälften av fallen. Ändå kan det konstateras att 
så många som 37 av 122 barn, det vill säga minst en tredjedel, kom till 
fosterföräldrar som måste ha känt dem sedan tidigare. År 1903 gällde 
detta fortfarande en tredjedel (31 procent) av barnen. År 1913 och 1923 
kom minst hälften av barnen till personer som kände dem sedan tidigare. 
Om bortfallen inte räknas med i den procentuella fördelningen blir 
tendensen ännu mer markant.46 De personer som aldrig fick något 
fosterbarn i sin vård önskade sällan kända barn (14 procent av 
ansökningarna 1902–12 och 8 procent av ansökningarna 1913–25). 
Jämförelsevis var efterfrågan på främmande barn stor bland dessa 
familjer (86 procent 1902–12 och 92 procent 1913–25). Främmande barn 
efterfrågades, men det blev med tiden alltmer sällsynt att barn placerades 
i främlingars hem. Konkurrensen om främmande barn var stor eftersom 
utbudet på barn utan ett socialt nätverk var begränsad. 

46 Omkring 70 procent av barnen som det finns uppgifter om placerades hos personer de 
kände nedslagen 1892–93, 1913 och 1923. År 1903 gällde detta knappt två femtedelar av 
barnen.
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Sammanfattning
Den nationella fosterbarnsmarknaden fick ännu en kanal att leda 
efterfrågan på fosterbarn ute i landet genom när utackorderingsbyrån i 
Stockholm inrättades. Utbud och efterfrågan på fosterbarn var inte i 
jämvikt på utackorderingsbyrån. Många personer som vände sig till byrån 
för att få ett fosterbarn etablerades aldrig som fosterföräldrar. Detta 
berodde på flera faktorer. 

Först och främst översteg efterfrågan utbudet på barn. Men det ska 
påpekas att det samlade utbudet på barn inte fångas av min undersökning. 
Utbudet på barn som behövde fosterhem kan ha varit större än det antal 
som faktiskt utackorderades. Kvarstår gör emellertid det faktum att 
många som ansökte om fosterbarn inte fick något barn. Det kan 
konstateras att fosterbarnsmarknaden inte fungerade såsom en fri 
marknad ska fungera enligt neoklassisk ekonomisk teori, där utbud och 
efterfrågan reglerar varandra genom prissättningen. I vissa undantagsfall 
styrdes emellertid efterfrågan på barn av priser på ett sätt som stämmer 
överens med prismekanismen i ekonomisk teori. Överskottet på 
fosterhem (efterfrågeöverskottet) avtog under den så kallade dyrtiden 
som följde i spåren av första världskriget. Då blev det dyrt att ta emot 
fosterbarn och färre personer ansökte om att bli fosterföräldrar. 

Orsakerna till att vissa aldrig fick ett barn från byrån var mer 
komplexa än att efterfrågan översteg utbudet på fosterbarn. En andra 
faktor var att det kvalitativa utbudet på barn inte stämde överens med den 
kvalitativa efterfrågan, det vill säga fosterföräldrarnas preferenser. De 
som aldrig etablerades som fosterföräldrar önskade främst att omhänderta 
flickor. Men utackorderingsbyrån hade fler pojkar att fosterhemsplacera. 
De som aldrig etablerades som fosterföräldrar hade oftast efterfrågat ett 
främmande barn. Men byrån placerade många barn hos personer i deras 
sociala nätverk. En koppling till ett barns sociala nätverk var många 
gånger avgörande för om personer fick något fosterbarn eller inte. De 
som efterfrågade främmande barn fick inte alltid något barn. Kort sagt 
var efterfrågan på främmande barn större än utbudet. Efterfrågan på 
främmande barn såg annorlunda ut än efterfrågan på kända barn. De som 
önskade främmande barn ville i högre utsträckning ha en flicka. 
Dessutom ställde flera icke etablerade fosterföräldrar krav på att barnet 
skulle vara friskt, lättfostrat och välskapt. Med tanke på att många barn 
kom från fattiga omständigheter där sjukdom och död hade härjat i 
familjen är det inte troligt att det fanns många barn som motsvarade 
ovanstående ideal på byrån. 

Byrån administrerade till vissa delar en fosterbarnsmarknad där barn 
förmedlades till fosterhem genom opersonliga utbyten. Men enbart 
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neoklassisk teori kan inte förklara hur denna marknad fungerade. Andra 
företeelser som sociala värderingar, moral och normer, här med ett ord 
kallat spelregler, sätter den fria marknaden ur spel. Härnäst ska 
betydelsen av formella och informella spelregler på byrån undersökas. 
Dessa avgjorde vem som var en lämplig fosterförälder och vem som inte 
var det.
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8. Goda och dåliga fosterhem 

Inledning
Fosterbarnsverksamheten var under lång tid befriad från nationella 
formella spelregler. Innan Lag om fosterbarns vård trädde i kraft år 1903 
fanns det knappt någon lagstiftning som reglerade hur fosterbarnsvården 
skulle gå till och vem som var godtagbar som fosterförälder. Visserligen 
bestämdes förhållandet mellan fosterföräldrar och fosterbarn i den så 
kallade legostadgan, den lag som föreskrev vilka skyldigheter och 
rättigheter husbönder och tjänstefolk hade gentemot varandra. Men däri 
påtalades framförallt fosterbarnens skyldigheter gentemot sina 
fosterföräldrar snarare än vem som var lämplig fosterförälder.47 I 
instruktioner för landets olika utackorderingsinstitutioner fanns emellertid 
formella spelregler som reglerade fosterbarnsvården.48 Dessa formella 
spelregler var lokalt förankrade. 

Forskare som har studerat lagstiftning med koppling till barns och 
mödrars rättigheter från olika historiska perioder, har visat att de formella 
spelregler som lagstiftningen uttryckte inte alltid omsattes i praktiken. 
Ibland har de som utövade lagstiftningen varit mindre strikta i sina 
bedömningar eftersom stora grupper av människor levde under 
förhållanden som inte alls rimmade med de påbud som kom ovanifrån.49

47 Lönnroth, Louise, ”Barnens rätt – rätten till barnen. Några exempel på tidig 
myndighetsutövning vid omhändertagande av fattiga barn: en jämförelse mellan två 
institutioner”, i Ohrlander, Kajsa red, Barnhus. Om räddningsanstalter, barnhem, 
idiotanstalter, uppfostringsanstalter i Norden från 1700-talet till våra dagar, (Stockholm 
1991), s. 104–106. 
48 Ett exempel på detta är 1862 års fattigvårdsreglemente i Norra Ny kommun i Värmland. 
Där föreskrev att fosterbarnen helst skulle utackorderas till endast ett fosterhem under 
hela fostertiden. Reglementet föreskrev även att fosterföräldrarna skulle ge barnet kläder, 
låta det gå i skolan och bevista gudstjänsten. Se Hansson, Preusler, Karin, ”Den 
kommunala fattigvården i arbete”, i Palme, Sven-Ulric red, Hundra år under 
kommunalförfattningarna 1862–1962, (Stockholm 1962), s. 135. 
49 Så skedde exempelvis när kyrkolagen utmanades av allt fler utomäktenskapliga födslar 
i Stockholm på 1770-talet eller när den stränga fattigvårdsförordningen från 1871 fick en 
modifierad tillämpning i en lokal fattigvårdsstyrelse i Norrköping. Se Bergfeldt, Börje, 
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Ibland har de som utövade lagstiftningen tillfogat ytterligare åtgärder när 
lag omsattes i praxis.50

Denna skillnad mellan nationell lagstiftning, lokala reglementen och 
hur dessa efterlevdes i praxis visar på hur formella spelregler har 
anpassats till en lokal kontext när de har omsatts i praktiken. Detta är 
något som har uppmärksammats i nyare fattigvårdsforskning. Lagtexten 
säger inte mycket om hur fattigvården fungerade i praktiken i 
lokalsamhället. Fattigvårdens utformning har varit präglad av regionala 
förutsättningar såsom kultur eller ekonomisk och geografisk struktur. 
Därför har nyare studier av fattigvård kommit att fokusera på lokala 
sociala praktiker.51

Det visar att även andra omständigheter än enbart formella spelregler 
har styrt handlandet. De formella spelreglernas begränsade inverkan har 
även uppmärksammats av North. Han hävdar: 

Att bara betrakta de formella reglerna isolerat ger en inadekvat och ofta 
missvisande uppfattning om förhållandet mellan formella restriktioner 
och resultat.52

Enligt North påverkas resultatet även av en blandning av ”informella 
normer, regler och tillsynsförhållanden”.53

North gör ingen klar åtskillnad mellan informella spelregler och 
normer. Det är inte alltid nödvändigt, men i detta kapitel görs en sådan 
åtskillnad av metodologiska skäl. Genom att studera praktiken kan 
historikern få syn på mönster för hur människor har handlat. Dessa 
mönster kan spegla formella spelregler, men om mönstren avviker från 
dessa kan de sägas utgöra informella spelregler som styrde människors 
handlade i en viss kontext. Spelreglerna kan, om de tolkas, säga något om 
vilka normer som gällde i denna kontext. Skillnaden mellan informella 
spelregler och normer är således att spelreglerna utläses genom mönster 
av handlingar och normer tolkas ur dessa mönster. 54

                                                                                                                       
”Osedlighet i 1700-talets Stockholm, i Jarrick, Arne & Söderberg, Johan red, 
Människovärdet och makten. Om civiliseringsprocessen i Stockholm, (Stockholm 1994), 
s. 86; Plymoth 2002, s. 136, 161–164. 
50 Sundkvist visar att barnavårdsnämnden i Norrköping oftare satte in åtgärder och 
dessutom andra åtgärder mot vanartade barn, än vad lagen föreskrev. Sundkvist 1994, s. 
172–174, 235. 
51 Engberg 2005, s. 20–23. 
52 North 1993, s. 88. 
53 North 1993, s. 88. 
54 Jämför mentalitetshistorisk forskning som har visat att oartikulerade normer har präglat 
hur människor har tänkt och agerat i det verkliga livet. Dessa har mentalitetshistorikerna 
kommit åt genom att studera den sociala praktiken. Se exempelvis Hedenborg 1997, s. 
22–28; Jarrick 1997; Bergfeldt 1997, s. 12f. 
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I det här kapitlet studeras vilka mönster som framträder i byråns 
regleringar av vem som godkändes som fosterförälder eller inte. Formella 
spelregler uttryckte normer för hur man borde reglera vilka personer som 
skulle tillåtas att bli fosterföräldrar. Dessa återfinns i Lag om fosterbarns 
vård och utackorderingsbyråns instruktioner byråns styrelse, 
barnavårdsinspektörer och lokalombud. Hur regleringarna har
operationaliserats i praktiken kan synliggöra andra, mer informella 
spelregler och normer. I det här kapitlet ska jag utreda hur normerna för 
det goda fosterhemmet påverkade vem som tilläts att bli fosterförälder 
åren 1902–1925.55 Syftet är att undersöka hur fosterbarnsmarknaden 
reglerades av formella och informella spelregler samt att studera vad som 
betecknade det goda barndomshemmet utifrån utackorderingsbyråns 
perspektiv.

Formella och informella spelregler i källmaterialet 
Det är inte enkelt att skilja på formella och informella spelregler i ett 
historiskt material. Det är inte säkert att alla formella spelregler har 
bevarats för eftervärlden som text. Informella spelregler är per definition 
svåra att komma åt. Men möjligheten att studera hur människor handlade 
i praktiken öppnar i alla fall för att regler och normer som inte skrevs ner 
i lagar och instruktioner kan ringas in. Källmaterialet för denna 
undersökning består dels av texter som uttryckte vilka spelregler som 
borde gälla, dels av material som blottar vilka spelregler som har
praktiserats.

55 På grund av att källsituationen för att studera praktiken 1890-talet är problematisk, 
utgår det första decenniet av utackorderingsbyråns historia i den här undersökningen. 
Några tillbakablickar på 1890-talet kommer dock att göras, men tiden kommer inte att bli 
systematiskt genomlyst. 
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Tabell 17. Källmaterialets innehåll och skapare och hur det har analyserats. 

Källmaterial Materialets skapare Materialets innehåll Analysmetod 
Lag om fosterbarns 
vård

NATIONELL
LAGSTIFTARE

Byråns instruktioner
Byråns 
frågeformulär

DEN LOKALA 
FATTIGVÅRDSN
ÄMNDEN I 
STOCKHOLM

FORMELLA 
SPELREGLER 

Barnavårdsinspektör
ernas redogörelser 
för verksamheten på 
byrån 

KVALITATIV

Inspektörernas och 
styrelsens 
bedömningar av 
fosterhemmen

AKTÖRERNA PÅ 
BYRÅN

PRAKTIK:
INFORMELLA 
SPELREGLER KVANTITATIV

De flesta källkategorierna i den här undersökningen består av texter som 
analyseras kvalitativt. Dessa texter syftade till att förklara och föreskriva 
olika normer för en viss läsekrets. Störst räckvidd hade den nationella 
lagstiftningen i och med Lag om fosterbarns vård från år 1902. Innehållet 
i lagen och den fosterbarnutredning som föranledde lagstiftningen 
föreskrev nationella formella spelregler som borde gälla vid 
bedömningen av fosterhem. Lokala spelregler kom till uttryck i texter 
från fattigvårdsnämnden i Stockholm. I instruktionerna för 
barnavårdsinspektörerna och lokalombuden föreskrevs bland annat vilka 
krav de skulle ställa på fosterfamiljerna. Det fanns också ett 
frågeformulär som lokalombuden skulle fylla i för varje sökande familj 
inom lokalombudets geografiska område. Liknande formulär användes på 
andra håll i landet.56 Formuläret, som rubricerades som Redogörelse för 
föreslaget fosterhem, bestod av 24 frågor som handlade om allt från vilka 
som ingick i familjen och hur de levde till vad familjen kunde erbjuda ett 
fosterbarn i form av sängplats, lämplig bostad, skolavstånd och så vidare. 
Vad man frågade om är i sig ett uttryck för vad fattigvårdsnämnden ansåg 
var viktigt. På så sätt kan formella spelregler även utläsas ur 
frågeformuläret. 

För att få reda på vilka normer som styrde praktiken genom informella 
spelregler måste forskaren undersöka material som byråns aktörer har 
lämnat efter sig. Jag har haft två sorters material att tillgå. Det första är 
barnavårdsinspektörernas egna redogörelser för hur verksamheten 
bedrevs på byrån som finns bevarade i sammanställningen av de 

56 Barnavårdsnämnden i Norrköping använde ett liknande formulär, vilket framkommer 
av Maria Sundkvist avhandling. Sundkvist 1994, s. 190. 
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föreläsningar som hölls på SFF:s barnavårdsmöte år 1911. För en stor 
skara barnavårdsintresserade berättade utackorderingsbyråns inspektör 
över fosterhem på landsbygden, Kihlqvist, om hur han och Lindhagen, 
som inspekterade fosterhem i Stockholm, bedömde vilka hem som var att 
föredra som fosterhem.57 Men Kihlqvists beskrivning av hur de gjorde 
behöver inte överensstämma med hur de faktiskt bedömde de personer 
som ansökte om ett fosterbarn. Det kommer jag åt genom att kvantitativt 
bearbeta ifyllda exemplar av frågeformuläret Redogörelse för föreslaget 
fosterhem. Detta material utgörs av 370 godkända och 121 avslagna 
ansökningar om att bli fosterförälder från åren 1902–1925.58 De svar som 
uppgavs i frågeformuläret granskades av barnavårdsinspektörerna och låg 
sedan till grund för om styrelsen beslutade att godkänna fosterhemmet 
eller inte. Om inspektörerna hade invändningar mot någon uppgift i 
formuläret markerade de detta oftast genom att ange numret på den fråga 
som de var missnöjda med. Inspektörerna angav även om de tyckte att 
ansökningen skulle avstyrkas. På så sätt ligger spelregler för vad som var 
ett dåligt fosterhem inbäddat i hur inspektörerna motiverade avslag. 
Vidare ska de spelregler som ringade in ett gott fosterhem i texter av 
olika slag jämföras med vilka fosterhem som godkändes i praktiken. 
Efterlevdes de formella spelreglerna, och stämde 
barnavårdsinspektörernas beskrivning av hur de bedömde vad som var ett 
lämpligt fosterhem med vilka hem barnen kom till i praktiken?  

Under utackorderingsbyråns första verksamma tio år är uppgifterna 
om dem som ansökte om ett fosterbarn, och vilka som godkändes eller 
inte, sparsamma. Det är svårt att avgöra huruvida styrelsen godkände 
ansökningarna eller ej. Praxis var att de potentiella fosterföräldrarna 
antingen själva skrev ett brev eller bad prästen i församlingen att skriva 
en förfrågan till utackorderingsbyrån. I bästa fall berättar breven om de 
potentiella fosterföräldrarnas hemort, yrke, civilstånd, ålder, om de hade 
några egna barn samt det önskade barnets ålder och kön. Uppgifterna är 

57 596 personer deltog på mötet. Ytterligare några särskilt inbjudna och tillfälliga åhörare 
bevistade föreläsningarna. Förhandlingarna vid svenska fattigvårdsförbundets första 
barnavårdsmöte i Stockholm den 28–31 mars 1911.
58 154 avslagna ansökningar ingick i urvalet varav jag har lyckats hitta 121 som ingår i 
undersökningen. 170 godkända ansökningar som aldrig etablerades som fosterhem ingick 
i urvalet, varav jag har haft tillgång till 169 i undersökningen. För de fosterhem som 
godkändes och etablerades har jag använt mig av tvärsnitt istället för obundna 
slumpmässiga urval. Tvärsnitten har bestått av samtliga nya fosterhem som anlitades åren 
1903, 1913 och 1923. Tyvärr har bortfallet i tvärsnitten blivit stort. Av 324 fosterhem har 
jag funnit redogörelser för 201. Men för uppgifter om civilstånd, ålder och yrke har jag 
kunnat använda kompletterande källmaterial när redogörelser har saknats. Bortfallen har 
därför kunnat reduceras. Urval och bortfall kommenteras mer ingående i bilaga 3. 
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dock disparata. Därför kommer inte material från 1890-talet att användas 
i någon större utsträckning i den här undersökningen. 

Även om figuren ovan illustrerar en hierarkisk ordning mellan den 
nationella lagstiftningen, den lokala fattigvårdsnämnden och byråns 
aktörer är det viktigt att komma ihåg att den här undersökningen 
fokuserar på hur de styrandes normer reglerade marknaden för fosterbarn. 
I del IV kommer den grupp som underordnades spelreglerna; de personer 
som ansökte om ett fosterbarn, att studeras. Deras motiv inverkade 
givetvis på hur denna marknad såg ut. 

Formella spelregler och normer för ett gott 
fosterhem
Forskning om filantropi och tidiga välfärdssatsningar för barn under tidigt 
1900-tal har ägnat stor uppmärksamhet åt att beskriva hur de så kallade 
barnaräddarna definierade den goda barndomen och den goda familjen. 
Den goda barndomen kännetecknades av en uppväxt på landet i en familj 
med en mor och en far. Fadern skulle sköta ett arbete utanför hemmet och 
vara nykter, medan modern skulle hålla hemmet snyggt och rent. Gällde 
det fosterhemsplacering eller sommarvistelse skulle barnen vistas hos 
lantbrukare eller hantverkare på landsbygden. Barnet skulle fördriva sin 
tid med skolgång och lek, och inte arbeta. Visst arbete kunde accepteras 
om det avsåg att förbereda barnen för ett kommande arbetsliv.59 I det här 

59 Maria Sundkvist ägnar ett helt kapitel åt den goda och dåliga barndomen i sin 
avhandling om Norrköpings barnavårdsnämnd. Sundkvist menar att många av de barn 
som utackorderades till fosterhem av barnavårdsnämnden hamnade hos hantverkare och 
lantbrukare och företrädesvis hos gifta par. Se Sundkvist 1994, s. 52–70, 188. De tyska 
krigsbarn som kom till Sverige under några år runt första världskriget skulle helst placeras 
på landet eller i mindre orter, enligt historikern Monika Janfelt. De goda fosterhemmen 
var tysktalande, höll en viss materiell standard, erbjöd kvinnlig omvårdnad och 
lekkamrater. Se Janfelt 1998, s. 171–187. Gena Weiner tecknar i sin avhandling en bild av 
den dåliga familjen som fick Barnavårdsbyrån i Solna att ingripa. Till denna bild hörde 
smuts, en oordentlig mor och en försumlig far. Se Weiner 1995, s. 165–174. I sin 
forskning om barnträdgårdar har Ann-Katrin Hatje pekat på den vikt som lades vid 
moderns ordentlighet och renhet, samt barnens behov av pedagogisk uppfostran genom 
skola och arbetsuppgifter, när det goda hemmet skulle skapas genom verksamheten vid 
barnträdgårdarna. Se Hatje 1999, s. 44f, 96f. Att förutsättningar för det goda hemmet 
skapades genom moderns ordentlighet, barnens skolgång och landet som uppväxtmiljö 
påpekas också i en dansk studie. Se Løkke 1990, s. 83–85, 112–118. Även på 
sommarlovskolonierna var renlighet och det ordentliga hemmet honnörsord. Den ideala 
kolonifamiljen skulle förestås av ett gift lärarpar och kolonierna låg på landet eftersom det 
ansågs främja barnens hälsa. Se Münger 2000, s. 93–95, 148–150. Att visst barnarbete 
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avsnittet studeras hur väl denna bild av den goda familjen stämmer in på 
lagtextens och utackorderingsbyråns normer för ett gott fosterhem. 

Spelregler i lagstiftningen 
År 1897 presenterade fosterbarnskommittén sitt förslag till en förordning 
för fosterbarnsvården. Förslaget innehöll flera konkreta åtgärder. I Lag
om fosterbarns vård som antogs år 1902 saknades emellertid flera av de 
föreslagna åtgärderna, vilket diskuterades i kapitel 3. 

Fosterbarnskommittén hade föreslagit att kontrollen över 
fosterhemmen skulle utövas på två sätt. Först skulle blivande 
fosterföräldrar ansöka om tillstånd, koncession, för att få vårda 
fosterbarn. För att få ett sådant tillstånd skulle familjen uppfylla vissa 
villkor.60 Det skulle inte finnas fler än två barn som var yngre än ett år i 
hushållet om ett lika litet fosterbarn skulle placeras där. De blivande 
fosterföräldrarna skulle åtnjuta medborgerligt förtroende, vilket i princip 
innebar att de inte skulle ha straffats för grova brott.61 En hustru skulle 
inte kunna få tillstånd att vårda fosterbarn utan mannens samtycke. Deras 
bostad fick inte vara osund. 

När ett tillstånd väl utfärdats och familjen mottagit ett fosterbarn 
skulle hälsovårds- eller kommunalnämnden utöva tillsyn över 
fosterbarnets vård. Särskilda biträden skulle kunna förordnas för att 
övervaka att barnen fick ”sund föda, lämplig beklädnad, värme eller frisk 
luft”.62 Öberg har visat att utredningen hade en slagsida åt att kritisera 
fostermödrarna för deras inkompetens i spädbarnsvård utan att man (de 

                                                                                                                       
kunde vara bra för barnens utveckling och moral skriver Ole Olsson om utifrån 
verksamheten på svenska arbetsstugor. Se Olsson 1999, s. 136f. Även Mats Sjöberg och 
Ingrid Söderlind belyser dessa förhållanden. Se Sjöberg, Mats, Att säkra framtidens 
skördar. Barndom, skola och arbete i agrar miljö. Bolstad pastorat 1860–1930,
(Linköping 1996), s. 195–198; Söderlind 1999, s. 151–158. Jordbruksarbete var länge en 
acceptabel form av barnarbete. Men den norska historikern Astri Andresen har visat att 
det blev mer och mer ifrågasatt under mellankrigstiden. Det fick konsekvenser för hur 
vergeråden, den norska motsvarigheten till de svenska barnavårdsnämnderna, bedömde 
fosterhemmen. Andresen, Astri, ”Grenser for arbeidet. Barn i norsk jordbruk ca 1900–
1950” i Sjöberg, Mats red, Jordbrukets barn. Barns och ungdomars fostran i agrara 
miljöer, (Stockholm 2004). 
60 Underdånigt förslag till ordnande af Fosterbarnsvården…, s. 30f. 
61 Förlusten av medborgerligt förtroende var ett slags extra straff som lades ovanpå det 
egentliga straffet för en grov förbrytelse. Efter avtjänat straff kunde förlust av 
medborgerligt förtroende betyda att den dömde förlorade sin rösträtt, inte fick idka 
näringsfång eller handel, inte kunde erhålla någon allmän befattning o.s.v. Se Nordisk
familjebok, band 17, (Stockholm 1912), s. 1386. 
62 Underdånigt förslag till ordnande af Fosterbarnsvården…, s. 32. 
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manliga kommittéledamöterna och läkarna) tog hänsyn till de knappa 
sociala och ekonomiska villkor som fosterfamiljerna och många andra 
familjer vid den här tiden, levde under. De normer fostermödrar borde 
leva upp till blickade bortom arbetarkvinnors vardag. Normerna sattes 
istället efter över- och medelklassens kvinnor, enligt Öberg.63 Därför 
innehöll utredningens förordningsförslag spelregler som en arbetarfamilj 
hade svårt att leva upp till.  

Spelreglerna var inte lika specificerade i Lag om fosterbarns vård. Det 
så kallade koncessionstvånget uteslöts. Liksom fosterbarnskommittén 
hade föreslagit blev det inte tillåtet för en familj med två små barn under 
ett år att omhänderta ett tredje spädbarn. De krav som i övrigt ställdes på 
fosterfamiljerna stannade vid att de skulle ge fosterbarnen 
”tillfredsställande vård” och att varken fosterföräldrarna eller deras 
bostäder skulle vara ”olämpliga”64. Några närmare definitioner av detta 
formulerades inte. Istället hänvisades till medicinalstyrelsen som skulle 
utarbeta råd och anvisningar för fosterbarnsvården.65 Det var omöjligt att 
specificera några konkreta egenskaper som fosterföräldrarna borde 
uppfylla, ansåg medicinalstyrelsen. Ändå angavs några riktlinjer: 
personer som söp, var kända för att föra ”ett osedligt lif” eller var sjuka, 
vanföra eller gamla var inte var lämpliga att vårda fosterbarn.66 Att 
medicinalstyrelsen ansåg att personer som saknade medborgerligt 
förtroende på grund av brottslighet skulle undvikas, känns igen från 
fosterbarnskommitténs lagförslag.67 I övrigt handlade medicinalstyrelsens 
anvisningar främst om skötselråd för vård av spädbarn.68 Det bör betonas 
att medicinalstyrelsen inte formulerade några spelregler i egentlig 
mening. Deras roll var endast rådgivande. 

Det var en suddig kontur av vad som krävdes av fosterhemmen som 
tecknades i Lag om fosterbarns vård. De vaga spelregler för ett gott 
fosterhem som lagen uttryckte (att barnen skulle få en tillfredsställande 
vård i bostäder och av personer som inte var olämpliga) upphävdes till 

63 Öberg 1989, s. 184f. 
64 2, 6–7 § SFS 1902:63. 
65 4 § SFS 1902:63. 
66 Råd och anvisningar angående tillämpningen af lagen om fosterbarns vård utgifna af 
Kungl. Medicinalstyrelsen, (Stockholm 1903), s. 26. 
67 Det var kanske inte så konstigt med tanke på att fosterbarnskommitténs ordförande och 
det medicinalråd som troligen utarbetat medicinalstyrelsens anvisningar utgjordes av 
samma person; Richard Wawrinsky. 
68 Dessa råd var ytterst konkreta. Bland annat angavs hur barnets mjölk skulle tillredas, 
vilken mat som passade när barnet skulle börja inta annan föda, att barnet inte fick matas 
med färdigtuggad mat och att den som matade barnet inte skulle stoppa skeden i sin egen 
mun. Medicinalstyrelsen rekommenderade inte att barnet skulle lindas och knappnålar 
skulle aldrig användas för att hålla ihop kläderna eftersom barnet lätt kunde skadas. Råd 
och anvisningar angående tillämpningen af lagen om fosterbarns vård… , s. 34f. 
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stora delar av att lagen inte omfattade alla familjer som hade fosterbarn 
kring sekelskiftet 1900. Lagen omfattade inte fosterbarn som var äldre än 
sju år och heller inte barn som var utackorderade till sina föräldrar, mor- 
eller farföräldrar, styvföräldrar eller laga förmyndare.69

Normer och spelregler i utackorderingsbyråns instruktioner 
Många av utackorderingsbyråns fosterfamiljer berördes inte av lagen 
eftersom deras fosterbarn antingen var äldre än sju år eller nära 
släktingar. Utackorderingsbyrån hade istället egna kriterier som ringade 
in vilka personer man föredrog som fosterföräldrar. Byråns första 
instruktion från år 1892 innehåller inte några upplysningar om vem som 
var en god nog fosterförälder.70 Fosterbarnskommittén uppgav emellertid 
att kontrollen av byråns anlitade fosterhem var omfattande redan från 
början.71 Det är viktigt att notera att utackorderingsbyrån tillämpade det 
koncessionstvång som fosterbarnskommittén gärna hade sett i lagen. 
Därför handlade kriterierna om vilka personer som kunde antas som 
fosterföräldrar, inte bara vilka krav man kunde ställa på dem när de väl 
fått ett fosterbarn i sin vård.  

Enligt 1902 års instruktion för barnavårdsinspektörerna utgjorde 
lämpliga utackorderingsområden ”friska och hälsosamma trakter, även 
mindre städer” där skolundervisning med lätthet skulle kunna beredas 
fosterbarnen. Befolkningen i området skulle vara ”väl bergad”, det vill 
säga ha god ekonomi, och vara känd för en hederlig vandel. Som 
olämpliga områden betraktades större fabriksorter och landsdelar som 
hemsökts av farsoter. Barn som ackorderades ut i Stockholm skulle 
företrädesvis hamna hos anhöriga eller människor som tidigare vårdat 
barnen väl.72

Enligt instruktionen för utackorderingsbyråns lokalombud, var äkta 
makar och änkor med moraliska och ekonomiska förutsättningar lämpliga 
som fosterföräldrar. Fosterföräldrarna skulle helst vara lantbrukare eller 

69 Av fosterbarnskommitténs utredning framgår att 66 procent av fosterbarnen år 1894 var 
äldre än sju år, det vill säga så gamla att de inte skulle omfattas av utredningens 
lagförslag. Se Underdånigt förslag till ordnande af Fosterbarnsvården…, s. 106, tab. litt. 
d.
70 Instruktion för Stockholms stads fattigvårdsnämnds utackorderingsbyrå, af Nämnden 
faststäld den 19 December 1892.
71 Tillsynen av fosterhemmen utövades av Allmänna barnhusets reseinspektör, andra 
särskilda inspektörer och av byråns föreståndare. Se Underdånigt förslag till ordnande af 
Fosterbarnsvården…, s. 16. 
72 § 3, 13 i Instruktion för barnavårdsinspektörerna... .
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hantverkare. I fosterfamiljen borde det inte finnas fler än två minderåriga 
egna barn, eller om de sökande var barnlösa; inte fler än tre fosterbarn, 
såvida dessa inte var syskon. Bostaden skulle vara rymlig och inte ligga 
längre än en halvmil från skolan.73

De spelregler som uttrycktes i byråns instruktioner angav mer precist 
än lagtexten vilka personer som var önskvärda som fosterföräldrar. Den 
goda familjen i utackorderingsbyråns tappning skiljer sig inte nämnvärt 
från den bild tidigare forskning har konstaterat att de så kallade 
barnaräddarna hade. Idylliseringen av landsbygden, kärnfamiljen och 
yrkeskategorierna lantbrukare och hantverkare, samt vikten av skolgång 
återfinns i såväl instruktionerna för utackorderingsbyrån som i 
verksamheter som har undersökts av tidigare forskning. 

Men i några avseenden kan utackorderingsbyråns instruktioner 
nyansera bilden av den goda familjen som getts i tidigare forskning. För 
det första skulle den goda fosterfamiljen, enligt utackorderingsbyråns 
instruktioner, ha ett begränsat antal barn och en rymlig bostad. Även 
lagtexten föreskrev ett maxantal barn som fick finnas i fosterfamiljen. 
Lagen handlade enbart om antalet spädbarn som fick finnas i familjen, 
medan utackorderingsbyråns instruktioner gjorde klart att barn inte skulle 
fosterhemsplaceras i familjer där det redan fanns två egna barn eller tre 
fosterbarn, oavsett hur gamla de barnen var. Tidigare forskning som rör 
den goda familjen har mig veterligen inte uppmärksammat att de så 
kallade barnaräddarna på andra institutioner skulle ha haft några 
föreställningar om det ideala antalet barn i en familj.74 Den goda familjen 
har i utackorderingsbyråns instruktioner tillförts ytterligare en dimension: 
den lilla familjen. 

För det andra omtalades anhöriga och personer som hade vårdat 
barnen tidigare. Det var acceptabelt att barn fosterhemsplacerades i en 
storstad som Stockholm om de hamnade hos släktingar eller förblev hos 
personer som hade tagit hand om dem tidigare. Den goda fosterfamiljen 
stod inte bara att finna på landsbygden utan även i barnens sociala 
nätverk, enligt instruktionerna. 

73 § 3 i Instruktion för lokalombud... .
74 Söderlind har tidigare uppmärksammat att utackorderingsbyråns instruktioner 
föreskrev hur många barn det fick finnas i fosterfamiljer. Se Söderlind, Ingrid, 
”Barnhem –hem för vem? Barn och personal i det sena 1800-talets och det tidiga 1900-
talets barnhem”, i Söderlind, Ingrid red, Uppväxt familjeformer och barns bästa. Om 
familjeliv som offentlig angelägenhet och vardaglig praktik, (Stockholm 2002), s. 87.
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På utackorderingsbyrån pågick ständigt arbetet med att välja ut vilka barn som 
skulle placeras i vilka hem. Den här bilden ur Vendla Rossanders fotoalbum är 
från 1915 och har undertexten ”Samarbete: Fosterhem bestämmas”. Foto: 
Stockholms stadsmueum, neg nr F94966.

Utackorderingsbyråns frågor – en normmall 
De krav som ställdes på fosterfamiljerna först i lagtexten och sedan i 
byråns instruktioner gjorde ramen för vilka personer som kunde 
accepteras som fosterföräldrar allt snävare. Hur det var tänkt att dessa 
spelregler skulle operationaliseras framgår av de frågor som ställdes till 
blivande fosterföräldrar i formuläret Redogörelse för föreslaget 
fosterhem. De personer som ansökte om att bli fosterföräldrar hos 
utackorderingsbyrån fick uppge mer information om sig själva än vad 
byråns instruktioner fordrade. I formuläret Redogörelse för föreslaget 
fosterhem fanns fler frågor som lokalombudet skulle ställa till dem som 
ansökte.
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Redogörelse för föreslaget fosterhem, personakt E2265, Socialregisterbyråns 
arkiv, SSA.

Ett liknande frågeformulär användes sedan 1879 i Berlin. Där var det 
polis som med hjälp av frivilliga kvinnor kontrollerade fosterhemmen 
innan några barn lämnades dit. När Wawrinsky gjorde sin första 
utredning om hur fosterbarnsväsendet var ordnat i Stockholm och Europa 
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1890 hade han framhållit Berlinsystemets frågeformulär som effektivt.75

Det förefaller som om idén med ett frågeformulär importerades från 
Berlin. Frågorna i utackorderingsbyråns formulär antyder liksom det 
berlinska formuläret vilka kvalitéer en lämplig familj borde ha eller inte 
borde ha. 

Förutom yrke, civilstånd och antal egna barn ville utackorderingsbyrån 
veta hur gamla de sökande var och hur länge de hade varit gifta. Varken 
någon övre eller undre åldersgräns nämndes i instruktionerna, men det 
ansågs tydligen väsentligt att registrera fosterföräldrarnas ålder. Ett par 
frågor handlade om familjens årsinkomst, huruvida de hade haft 
fattigunderstöd och vilket religionssamfund de tillhörde. En familj som 
hade eller hade haft fattigunderstöd var förmodligen inte önskvärd 
eftersom fosterföräldrarna enligt instruktionerna skulle ha moraliska och 
ekonomiska förutsättningar att vårda och uppfostra ett fosterbarn.76 Det är 
möjligt att man önskade undvika att fosterbarn placerades i fattiga hem 
där pengarna som fosterbarnsvården genererade utgick som ett slags 
fattigvårdsunderstöd. Att det förekom på sina håll har visats i 
forskningen.77 Och eftersom barnen skulle ges en ”… sund och kristlig 
fostran…”78 var det viktigt att fosterföräldrarna tillhörde svenska kyrkan. 

Därefter följer några frågor som behandlar fosterhemmets utrymme för 
ett fosterbarn. Förutom att fråga om bostadens storlek, ville 
utackorderingsbyrån veta om barn av skilda kön fick sova i olika rum 
samt om barnet fick egen säng. Kanske var man rädd för att sexuella 
relationer skulle uppstå mellan tonåriga fosterbarn och fosterhemmets 
egna barn i samma ålder. Skilda sovrum för pojkar och flickor samt egen 
säng kan ha varit ett sätt att styra de yttre omständigheterna bort från 
situationer som kunde leda till sexuella relationer såväl mellan 
fosterbarnet och andra barn som mellan fosterbarnet och vuxna som 
ingick i hushållet.79 Att egen säng var önskvärt kan också kopplas till 
andra hygieniska förhållanden. Om barnet var sängvätare kan det ha 
medfört mycket obehag för den familjemedlem som delade säng med 
barnet (och givetvis för fosterbarnet själv). 

75 Wawrinsky 1891, s. 19. 
76 § 3 i Instruktion för lokalombud….
77 Persson 1991, s. 49f; Öberg 1989, s. 169f. 
78 § 12 i Instruktion för Styrelsen….
79 Idéhistorikern Åsa Bergenheim som har studerat hur synen på barns sexualitet har 
förändrats, menar att under 1800-talet och en bit in på 1900-talet förnekades det att barn 
hade någon sexualitet. Att sexuella handlingar bland barn ändå förekom förklarades med 
yttre orsaker som exempelvis dålig hygien. Bergenheim, Åsa, Barnet, libido och 
samhället. Om den svenska diskursen kring barns sexualitet 1930–1960, (Grängesberg 
1994), s. 41f. Sexuella erfarenheter hörde till bilden av den dåliga barndomen. Se 
Sundkvist 1994, s. 153. 
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Formuläret innehöll också frågor om hemmets lämplighet mer 
generellt; om barnet fick äta samma mat och vid samma bord som 
fosterföräldrarna, om bostaden var sund och hade lämpligt läge, om 
fosterhemmet hade några inneboende, samt om någon i hushållet varit 
sjuk eller led av smittosam sjukdom. Att man frågade om barnet skulle få 
samma mat vid samma bord som fosterföräldrarna antyder att det fanns 
erfarenheter av familjer som inte avsåg att integrera fosterbarnen som en 
del i familjegemenskapen. 

Ett av samtidens stora problem var trångboddheten som ansågs föda 
både moralisk misär och allvarliga sjukdomar. Wawrinsky kopplade 
fosterbarnens överdödlighet till trångboddhet och ohälsosamma 
bostäder.80 Hans uppfattning stämmer med resultat från senare 
demografisk forskning. Demografen Eva Bernhardt har visat att 
trångboddhet ökade barnadödligheten i Stockholm under perioden 1895–
1925. Bernhardt menar att dåligt uppvärmda bostäder på vintern, liksom 
seden att låta fattiga människor bo hyresfritt i nybyggda hus för att dessa 
skulle torka innan andra hyresgäster flyttade in, var faktorer som vid 
sidan av trångboddheten inverkade på dödligheten.81 Dessutom härjade 
tuberkulosen i Sverige i slutet av 1800-talet och under 1900-talets första 
decennier. I början av det nya seklet påbörjades flera preventiva åtgärder 
för att hindra smittspridningen. Barn ansågs och anses fortfarande vara 
särskilt utsatta för tuberkelbakterien. En förebyggande åtgärd var att inte 
låta barn vistas i nära kontakt med tuberkulossjuka eller i 
tuberkulosinfekterade bostäder.82 Frågorna om fosterhemmets bostad, 
förekomsten av inneboende och sjukdomstillbud i hushållet var på så vis 
relaterade till såväl trångboddhet som tuberkulossmittan. 

 Slutligen ställdes några frågor om de sökande tidigare hade haft 
fosterbarn i sin vård, hur dessa i så fall hade skötts, hur långt 
fosterhemmet låg från skolan samt vilket barn de önskade. På den sista 
frågan kunde fosterföräldrarna uppge namnet på ett barn som de kände 
till och ville bli fosterföräldrar åt, eller bara ange kön och ålder på ett 
önskat barn. 

Frågorna i formuläret visar att det var fler faktorer än de som räknades 
upp i lagtexten och i instruktionerna som var viktiga för bedömningen av 
vem som kunde godkännas som fosterförälder. Det goda fosterhemmet 
verkar ha begränsats till friska, kristna kärnfamiljer eller änkor som 

80 Wawrinsky 1891, s. 12f. 
81 Bernhardt 1995, s. 83. 
82 Nordisk familjebok (Stockholm 1920), band 30, s. 241. I Samhällets barnavård, en bok 
som syftade till att vägleda barnavårdsnämnderna genom 1924 års barnavårdslag, 
framhölls särskilt att fosterbarn inte borde utsättas för tuberkulossmittade hem. Se Koch 
1927, s. 116. 
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bodde i hälsosamma landsbygdstrakter med närhet till skola för 
fosterbarnen. I formuläret antyds att fosterfamiljerna skulle ha så god 
ekonomi att de hade råd att ha en stor bostad. Fosterbarnen skulle 
behandlas som familjemedlemmar genom att få äta vid samma bord som 
fosterföräldrarna. Frågorna konkretiserar de spelregler som uttrycktes i 
lagtexten och instruktionerna. Utifrån formuläret är det emellertid svårt 
att avgöra om de olika frågorna var lika väsentliga i bedömningen av 
ansökningarna i praktiken. Genom att studera vilka frågor som 
motiverade barnavårdsinspektörerna att avstyrka de ansökningar som 
styrelsen slutligen underkände kan vi få en bild av vilka spelregler som 
fick betydelse i praktiken. 

Informella spelregler och normer för ett gott 
fosterhem
Vi har nu sett vilka normer för ett gott fosterhem som de formella 
spelreglerna föreskrev. I följande avsnitt kommer jag att studera 
barnavårdsinspektörernas berättelser om hur de bedömde ansökande 
fosterhem samt hur deras bedömningar yttrade sig i praxis. I den mån 
praktiken avvek från de formella spelreglerna menar jag att det går att 
skymta informella spelregler som kan säga oss något om andra normer i 
samtiden. 

De dåliga fosterhemmen – orsaker till avslag 
Ett sätt att synliggöra ramarna för vem som fick bli fosterförälder är att 
granska vilka som hamnade utanför och varför. På barnavårdsmötet år 
1911 räknade Kihlqvist upp ett antal icke önskvärda egenskaper hos 
blivande fosterfamiljer. Ett par villkor känns igen från instruktionerna. 
Dessa var att familjer med fler än två minderåriga barn inte fick 
fosterbarn och att hem där barnen inte fick äta med fosterfamiljen skulle 
undvikas. Men Kihlqvist redogjorde även för omständigheter som inte 
nämndes i vare sig lagen eller instruktionerna. Kihlqvist menade att byrån 
helst inte utackorderade barn till personer som var äldre än 60 år, inte till 
dagsverkstorpare eller statdrängar men heller inte till alltför välbärgade 
hem och slutligen utackorderades inte fosterflickor till nygifta personer 
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eller par med småbarn.83 Bland byråns aktörer tycks det ha funnits 
spelregler som betingades av ålder, social tillhörighet samt av genus. Vad 
dessa spelregler uttryckte för normer ska undersökas närmare. Genom att 
studera avslagna ansökningar ska jag undersöka om de egenskaper som 
Kihlqvist nämnde utgjorde någon grund för avslag i praktiken.  

Av de 121 underkända ansökningar som jag har granskat, har 87 
formulär haft anmärkningar på svar som barnavårdsinspektörerna varit 
tveksamma till. Det bör påpekas att en anmärkning sällan kom ensam. 
Ofta var det en kombination av flera hänvisningar till frågor där 
barnavårdsinspektörerna eller föreståndaren bedömde familjen som 
olämplig, som gav utslaget underkänd. 
Tabell 18. De vanligaste orsakerna till avslag på ansökningar om fosterbarn 
från utackorderingsbyrån i Stockholm 1902–1925, enligt hänvisningar till frågor 
i formuläret ”Redogörelse för föreslaget fosterhem”.

Fråga Frågans innehåll Antal hänvisningar 
Nr 6–9 De egna barnens antal, kön och ålder 38 
Nr 2 Fosterföräldrarnas ålder 28 
Nr 5 Äktenskapets längd i år 24 
Nr 23 Önskat fosterbarn med avseende på ålder och kön 15 
Nr 3 Yrke 11 
Nr 10 Årsinkomst 8 
Nr 24 Övriga anmärkningar 8 
Nr 22 Avstånd till skola 5 
Nr 1 Civilstånd 3 
Nr 11 Tidigare understöd från fattigvården 2 
Nr 17 Om bostaden var sund och hade lämpligt läge 2 
Nr 21 Skötsel av eventuella tidigare fosterbarn 2 
Källa: Icke Godkända fosterhem F1:1,4, Utackorderingsbyråns arkiv, SSA. 
Anmärkning: Vissa frågor hänvisas nästan alltid tillsammans. Det gäller frågorna 6–9 
som rör de egna barnens antal, kön, ålder och hur många som vistas i hemmet. 

De egenskaper Kihlqvist nämnde på barnavårdsmötet som icke önskvärda 
var de vanligaste anledningarna till att familjer fick avslag på sin ansökan 
om ett fosterbarn (se tabell 18). Flest hänvisningar gjordes till de 
sökandes egna barn. Det var en omständighet som hade betydelse i såväl 
lagtext och instruktioner som i praktiken. Men även frågor som varken 
nämndes i lagtexten och instruktionerna, fick en avgörande betydelse för 
bedömningen av fosterhemmen. De potentiella fosterföräldrarnas ålder 
och äktenskapets längd kunde barnavårdsinspektörerna ifrågasätta, trots 
att lagen och instruktionerna inte föreskrev att dessa faktorer skulle ha 

83 Förhandlingarna vid svenska fattigvårdsförbundets första barnavårdsmöte i Stockholm 
den 28–31 mars 1911, s. 130. 
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någon relevans i bedömningen. Även vilket barn de potentiella 
fosterföräldrarna hade önskat som fosterbarn, fråga nr 23, hade en 
framträdande betydelse i praxis. Av de faktorer som togs upp i 
instruktionerna var fosterföräldrarnas yrke och ekonomiska ställning, det 
vill säga årsinkomsten, omständigheter som ledde till avslag i flera fall. 
Några avslag berodde på övriga anmärkningar och att avståndet mellan 
fosterhem och skola var längre än fem kilometer. Enstaka anmärkningar 
gjordes om de sökandes civilstånd, om att familjen hade haft understöd 
från fattigvården, om att bostaden inte var tillräckligt sund och lämplig 
samt om skötsel av tidigare fosterbarn. Vissa frågor tycks sällan eller 
aldrig ha lett till avslag, eftersom enstaka eller inga hänvisningar har 
gjorts till dessa frågor.84

Genusbestämda spelregler
Barns villkor har sällan har diskuteras utifrån ett genusperspektiv inom 
barnforskningen även om det under senare år har skett en viss 
förändring.85 Svensk barndomshistorisk forskning har uppmärksammat att 
kön har spelat roll för hur barns liv har sett ut och för föreställningar om 
hur barn skulle tas omhand. Bland annat har skälen till varför 
barnavårdsnämnderna omhändertagit pojkar och flickor skilt sig åt.86

Dessutom har åtgärderna för omhändertagna barn sett olika ut beroende 
på om barnet varit en pojke eller flicka.87 Det är viktigt att vara vaksam 
mot genusneutrala förhållningssätt i det som sägs om barn i till exempel 
lagstiftning och instruktioner, eftersom barns villkor i praktiken kan visa 
sig bygga på normer kring kön.88

84 Det gäller frågorna om fosterfamiljens religionstillhörighet, bostadens storlek, om det 
förkommit smittosamma sjukdomar i hushållet, om fosterbarnet skulle få äta vid samma 
bord och samma mat som fosterfamiljen, eller om barn av olika kön skulle sova i olika 
rum
85 Söderlind & Engwall 2005, s. 82. Det finns forskning om institutionsplacerade barn och 
ungdomar som helt bortser från ett genusperspektiv. Åtgärder som framförallt har riktats 
mot pojkar blir i sådana genusblinda sammanhang synonymt med åtgärder för barn och 
ungdomar. Se Sköld, Johanna, samlingsrecension i Historisk tidskrift, nr 3 (2005), s. 536. 
86 Pojkar anmäldes framförallt för handlingar de själva utfört, såsom stöld, eller 
uppträdanden i skolan och på gatan. Flickor däremot anmäldes till barnavårdsnämnden för 
att de blivit utsatta för antingen dålig hemmiljö eller sexuella handlingar. Sundkvist 1994, 
s. 108f; Hamreby 2004. Se även Salomonsson, Karin, Fattigdomens besvärjelser. 
Visionära ideal och vardagliga realiteter i socialt arbete, (Lund 1998), kapitlet 
Sexualflickan. 
87 Sundkvist 1994, s. 173f; Söderlind 1999, s. 292–307. 
88 Att institutionella ramverk inte alltid har speglat de skillnader som fanns mellan barn i 
praktiken, till exempel mellan pojkar och flickor, har uppmärksammats av Susanna 
Hedenborg. Se Hedenborg 1997, s. 91. 
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Varken lagtexten eller instruktionerna angav att olika krav skulle 
ställas på familjer som ansökt om en fosterflicka eller en fosterpojke. I 
praktiken tycks det efterfrågade fosterbarnets kön ha inverkat på hur de 
sökande familjerna bedömdes, eftersom fler ansökningar om fosterflickor 
avslogs.89 På barnavårdsmötet deklarerade Kihlqvist att byrån inte 
accepterade fosterföräldrar som var ute efter en barnpiga när de ansökte 
om en fosterflicka: 

Hem, som ha mer än 2 minderåriga, få icke fosterbarn, och nygifta eller 
familjer med småbarn få ej flicka, enär man icke lämnar ut dem till 
barnpigor.90

Det var fosterhemmen som skulle tillhandahålla barntillsyn för 
fosterbarnen, inte fosterbarnen som skulle bistå fosterhemmen med 
barntillsyn. Denna norm var genusmärkt. Den yttrade sig i att många 
ansökningar om fosterflickor underkändes. På några avslagna 
ansökningar har barnavårdsinspektörerna antecknat ”barnpiga!” för att 
markera hemmets olämplighet.91 Men oftast är spåren efter avslag om en 
barnpiga inte så uttalade. Kihlqvist menade att fosterflickor riskerade att 
utnyttjas som barnpigor hos familjer med småbarn och nygifta par.  

”Tvåbarnsregeln” 

Genom att studera förekomsten av småbarn och nygifta par bland de 
godkända och underkända familjerna ska jag undersöka om risken att 
flickor utackorderades som barnpigor undveks. Jag kommer även att 
undersöka hur den i instruktionerna stadgade tvåbarnsregeln och 

89 Av 154 avslagna ansökningar om sammanlagt 158 barn gällde 58 procent en flicka (91 
flickor varav sex flickor var kända för fosterföräldrarna). 38 procent gällde en fosterpojke 
(60 pojkar varav 11 var kända för fosterföräldrarna). Se bilaga 10. Det var betydligt 
vanligare att det fanns en tydlig motivering till avslaget om den ansökande familjen hade 
önskat en fosterflicka än om de velat få en fosterpojke. 55 av de 87 motiverade avslagen 
som jag har studerat (63 procent) gällde familjer som hade önskat sig en fosterflicka. 
Endast 25 av de 87 ansökningarna (29 procent) gällde en fosterpojke. Tre ansökningar 
gällde önskemål om både en fosterpojke och en fosterflicka och i ytterligare tre 
ansökningar hade inte några önskemål om barnets kön angivits alls. I och för sig var 
efterfrågan störst på flickor samtidigt som byrån utackorderade flest pojkar, men de 
motiverade avslagen för familjer som ansökte om fosterflickor var överrepresenterade. 
90 Förhandlingarna vid svenska fattigvårdsförbundets första barnavårdsmöte i Stockholm 
den 28–31 mars 1911, s. 130. 
91 Jag har funnit den anteckningen på fem av 121 avslagna ansökningar.  
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äktenskapsregeln efterlevdes. Egna barn utgjorde ett hinder för att bli 
fosterförälder på två sätt; dels genom att antalet minderåriga 
hemmavarande barn, enligt instruktionen, inte fick vara fler än två, dels 
genom att familjer med småbarn inte godkändes som fosterföräldrar åt 
flickor. Trots instruktionens föreskrifter hände det ändå att större 
barnfamiljer godkändes. 
Tabell 19. Familjer med fler än två egna minderåriga barn som ansökte om 
fosterbarn från utackorderingsbyrån i Stockholm 1902–1925. Absoluta tal och 
(procent). 

Sökande familjer som … … hade fler än två minderåriga barn 
… fick avslag (n=121) 13 (11) 
… godkändes men aldrig etablerades (n=169) 4 (2) 
… godkändes och etablerades (n=201) 7 (3) 
Källa: Godkända fosterhem, F1:3, Icke godkända fosterhem, F1:1, F1:4, 
Utackorderingsbyråns arkiv; Fosterhemsredogörelser, F2D:1, Sociala avdelningen 
vårdbyrån, Barnavårdsnämndens arkiv 1; Personakter, Socialregisterbyråns arkiv; 
Rotemansarkivet på CD, SHD, SSA. 

Omkring en tiondel (11 procent) av de ansökningar som fick avslag hade 
fler än två minderåriga hemmavarande barn. Det kan ha varit en orsak till 
varför de inte godkändes som fosterhem. Men ett par procent av de 
ansökningar som godkändes kom från familjer med fler minderåriga barn 
än vad instruktionerna tillät. Sex av dessa sju godkända och etablerade 
fosterhem hade ansökt om att bli fosterföräldrar åt barn de kände sedan 
tidigare. Barnen var antingen släkt med fosterföräldrarna eller bodde 
redan i fosterhemmen. Det fanns dock familjer med flera minderåriga 
barn som godkändes trots att de inte hade någon relation till det önskade 
fosterbarnet, men som sedan aldrig fick något fosterbarn.92

”Småbarnsregeln”  

Det andra sätt varmed de egna barnen var ett hinder för att godkännas 
som fosterfamilj var förekomsten av småbarn om föräldrarna önskade sig 
en fosterflicka, enligt Kihlqvist. Jag har definierat småbarn som barn 
under fem år. 

92 Ingen av de fyra godkända men icke etablerade fosterfamiljerna var släkt eller hade 
någon relation till det önskade fosterbarnet. 
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Tabell 20. Familjer med egna barn under fem år som ansökte om fosterflickor 
från utackorderingsbyrån i Stockholm 1902–1925. Absoluta tal.  

 Antal sökande familjer: … med barn under 
fem år 

… varav önskade en 
fosterflicka

… som fick avslag (n=121) 37 30 
… som godkändes men aldrig 
etablerades (n=169) 

36 17 

… som godkändes och etablerades 
(n=201)

28 6 

Källa: Godkända fosterhem, F1:3, Icke godkända fosterhem, F1:1, F1:4, 
Utackorderingsbyråns arkiv; Fosterhemsredogörelser, F2D:1, Sociala avdelningen 
vårdbyrån, Barnavårdsnämndens arkiv 1; Personakter, Socialregisterbyråns arkiv; 
Rotemansarkivet på CD, SHD, SSA. 

Småbarn förekom i flera familjer som ansökte om ett fosterbarn. Det var 
inget problem så länge föräldrarna hade ansökt om en fosterpojke. Men 
30 av 37 avslagna ansökningar från familjer med småbarn gällde 
önskemål om fosterflickor, framför allt i åldrarna 6–15 år.93 Sådana 
ansökningar avslog byrån.94 Barnavårdsinspektörerna höll för troligt att 
flickorna skulle utnyttjas som barnpigor i dessa hem. Det är bland dessa 
ansökningar som noteringen ”barnpiga” återfinns. 

Det hände att familjer med småbarn godkändes som fosterhem trots att 
de ansökt om fosterflickor. 17 godkända men aldrig etablerade och sex 
godkända och etablerade fosterhem hade småbarn och önskade sig 
fosterflickor. Även dessa flickor skulle främst vara i åldrarna 6–15 år och 
kunde således ha använts som barnpigor.95 Fem av flickorna hade dock 
namngivits vilket troligtvis innebar att de hade en relation till familjen.96

Att hemmen godkändes innebar inte att de accepterades som fosterfamilj 
till en flicka. Flera av familjerna godkändes istället som fosterhem för 
pojkar.97 Det indikerar att man inte trodde att pojkar riskerade att 
användas som barnpigor vilket jag ska återkomma till. Familjer med 
småbarn kunde också godkännas om de önskade sig flickor som slutat 
skolan. År 1903 godkände Lindhagen att en 14-årig flicka placerades hos 
en familj med två småbarn. Hon skrev att hemmet…  

93 22 av 37 familjer med små barn önskade en fosterflicka i åldern 6–15 år. Ytterligare två 
familjer hade uppgivit att de ville ha en flicka, men inte hur gammal hon skulle vara. 
94 Det fanns småbarn i 30 av de 38 ansökande familjer som fick avslag med hänvisning till 
de egna barnen som redovisas i tabell 18. 
95 Det gällde 10 av 17 önskemål om flickor från godkända men icke etablerade, samt fyra 
av sex önskemål om fosterflickor från godkända och etablerade fosterhem med småbarn.  
96 Det gällde tre önskemål om flickor från godkända men icke etablerade fosterfamiljer 
och två önskemål om flickor från godkända och etablerade fosterhem. 
97 Fem av sammanlagt 23 ansökningar om en fosterflicka över sex år från 
småbarnsfamiljer godkändes endast som fosterhem åt pojkar.  
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Tillstyrkes för en större flicka, som i detta hem – utom att hon då och då 
skulle se efter barnen – finge öfva sig i hushållsgöromål och sömnad. 
Hennes hufvudsakligaste göromål blefva att hjälpa fostermodern med 
hvarjehanda.98

Att äldre flickor skulle passa barn och uträtta hushållsgöromål i 
fosterhemmet var inget problem. Det var snarare en god utbildning för en 
flicka, tycks Lindhagen ha resonerat.99 Det är möjligt att byrån främst 
ville undvika att lämna ut skolflickor som barnpigor enär arbetet med att 
ta hand om barn riskerade att inkräkta på deras skolgång. Det skulle vara 
en förklaring till varför ett fosterhem med småbarn kunde godkännas för 
en ”större flicka” eller som i ett annat fall, ”för ej skolpliktigt barn”.100

 ”Äktenskapsregeln” 

Svensk forskning har uppmärksammat sekelskiftesparadoxen att 
samtidigt som ensamstående biologiska mödrar stigmatiserades i 
samhället accepterades ensamstående fostermödrar.101 Ibland var det till 
och med önskvärt att barn skulle fosterhemsplaceras hos änkor eller 
ogifta kvinnor.102 Enligt utackorderingsbyråns instruktioner så var änkor 
och makar de mest lämpade att ta emot fosterbarn. Nio av tio godkända 
fosterhem utgjordes följaktligen av gifta par eller änkor (se bilaga 16). 
Men även ogifta kvinnor godkändes i praktiken. Ensamstående män som 
ansökte om fosterbarn fick däremot avslag på sina ansökningar.103 Ogifta 
män kunde godkännas om de ansökte om ett fosterbarn tillsammans med 
sin syster.104 För ogifta syskon som levde tillsammans var foster- eller 
adoptivbarn den enda legitima möjligheten att skapa en familj med barn. 

98 Redogörelse för föreslaget fosterhem nr 2261, Personakt E5063, Socialregisterbyråns 
arkiv, SSA. 
99 Jämför Söderlind 1999. 
100 Redogörelse för föreslaget fosterhem nr 1310, Godkända fosterhem F1:3, 
Utackorderingsbyråns arkiv, SSA. 
101 Malmberg 1991, s. 98. Per Bolin Hort som har studerat ogifta mödrar i Simrishamn 
1870–1917 menar att utomäktenskapligt födda barn ofta skrevs in i en mormoders eller 
mosters hushåll, eftersom fattigvården och filantropin gärna straffade ogifta mödrar men 
inte ensamstående kvinnor som hade hand om släktingars barn. Bolin Hort 1998, s. 88. 
102 Persson 1991, s. 51, 57. 
103 Tre ogifta män finns med i mitt urval av underkända fosterhem, men ingen 
ensamstående ogift man tycks ha blivit godkänd som fosterförälder. 
104 Av fem godkända syskonpar bestod fyra av en bror och en syster. 
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Civilståndet ”gift par” var inte heller helt oproblematiskt. Förutom 
förekomsten av småbarn nämnde Kihlqvist att det var olämpligt att 
ackordera ut flickor till nygifta par om man ville undvika att flickorna 
blev barnpigor i fosterhemmen. Flera (24) avslag motiverades med 
hänvisning till hur länge de sökande hade varit gifta (se tabell 18). Att 
äktenskapets längd hade betydelse berodde troligen på att byrån spådde 
att relativt nygifta par skulle komma att utöka sin familj med fler egna 
barn än det antal familjen hade vid ansökningstillfället. Kärnfamiljen 
utgjorde en norm för det goda fosterhemmet, men det var inte önskvärt att 
fosterflickor skulle få uppleva det som inträffade i många familjer, 
nämligen att syskon föddes och familjen växte. Istället tycks det som att 
byrån menade att fosterflickorna skulle utgöra familjens sista tillskott på 
barn.

I praktiken gjordes avsteg från regeln att avslå ansökningar från 
nygifta par som önskade sig en fosterflicka. 29 par som inte hade varit 
gifta längre än fem år godkändes trots att de önskade en fosterflicka. 
Några av dessa hade en relation till den fosterflicka de önskade (det 
gällde 9 av de 29 godkända nygifta familjerna). Andra godkändes enbart 
för en pojke (det gällde 10 av de 29 godkända och nygifta familjerna). 
Några familjer önskade så små fosterflickor att inspektörerna knappast 
kan ha fattat misstankar om att dessa flickor skulle användas som 
barnpigor (det gällde 4 av de 29 godkända och nygifta familjerna). Ibland 
saknas en förklaring i materialet till varför avsteg från spelregeln gjordes. 
6 av 29 nygifta familjer godkändes trots att de hade önskat sig 
främmande fosterflickor i 11–14 årsåldern som skulle kunna ha använts 
som barnpigor. Men det dröjde en viss tid innan nygifta familjer som 
ännu inte hade några egna barn vid ansökningstillfället, om så skedde, 
fick biologiska barn. Till dess kan dessa äldre skolflickor hunnit gå ut 
skolan.

Spelregeln att nygifta par inte skulle få fosterflickor var en 
förhandlingsbar regel som inte alltid efterlevdes i praktiken.105 Några av 
dem som fick avslag med hänvisning till äktenskapets längd hade 
dessutom varit gifta i sex år eller mer. Att sex av dessa sju potentiella 
fostermödrar var i 30-årsåldern och kanske fortfarande fertila, kan 
förklara avslagen. 

105 Två av de 24 familjer som fick avslag med hänvisning till äktenskapets längd bestod 
av ogifta män som levde tillsammans med en var sin hushållerska i en barnlös relation. 
Åtminstone en av männen hade uppgivit att han hade för avsikt att gifta sig med sin 
hushållerska. Så förutom den norm som föreskrevs i instruktionerna, att barnen skulle 
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Den genusmärkta barnpigan 

De formella spelreglerna var genusneutrala. Praktiken präglades av 
föreställningar om genus. Detta yttrade sig dels i att ogifta kvinnor men 
inte ogifta män godkändes som fosterföräldrar, dels som en ambition att 
undvika att flickor utackorderades som barnpigor. Genusskillnader i 
behandlingen byggde på flera antaganden om pojkar och flickor och 
syftade främst till att skydda flickor från befarad exploatering. 

För det första tycks byråns aktörer ha förutsatt att enbart flickor kunde 
användas som barnpigor. Det var relativt vanligt att nygifta par med 
småbarn kunde godkännas bara de tog emot en pojke istället för en flicka. 
För många familjer var en pojke inget alternativ och de avsade sig då sin 
ansökan om ett fosterbarn. Andra familjer lät sig nöjas med en pojke. För 
somliga var det fullt möjligt, och ibland till och med önskvärt, med en 
pojke som barnpassare. Så här skrev en potentiell fosterförälder till byrån 
år 1892:

War af den godheten och underrätta mig, huruvida det finnes någon 
gosse, mellan 12 och 15 år, till utackorderings. Wi önskar oss en sådan, 
emedan vi behöfver en som tillser vårt lilla barn vid vissa tillfällen. War 
af den godheten och underrätta oss derom då snart det finnes någon att 
tillgå. 106

Denna familj ville ha en 12–15-årig pojke just för att han skulle passa 
deras eget barn. Jag har inte kunnat påvisa att de fick något barn. Att 
pojkar anförtroddes små barns vård i det sena 1800-talets bondesamhälle, 
var inte helt ovanligt, enligt etnologen Marianne Liliequist. Från sex års 
ålder kunde pojkar, även om det var vanligare med flickor, anställas som 
sytare, det vill säga barnpassare.107 Det är troligt att denna praxis i 
småbrukarfamiljerna kring sekelskiftet inte alls hade någon motsvarighet 
i den stockholmska medelklassen som utackorderingsbyråns personal 
hörde hemma i. Därför fanns det inte i deras föreställningsvärld att de 
skulle behöva ingripa för att förhindra att pojkar utnyttjades som 
barnpassare.

För det andra tycks byråns aktörer ha antagit att flickor behövde 
skyddas mer i allmänhet än pojkar. Det var flickor som inte skulle 

                                                                                                                       
utackorderas till ”äkta makar”, uppfyllde dessa personer inte kravet på att fosterhemmet i 
framtiden skulle vara fritt från småbarn. 
106 Brev från C E Jansson daterat 1892-02-03, Inkomna skrivelser E1:1, 
Utackorderingsbyråns arkiv, SSA. 
107 Liliequist 1994, s. 109, 172. 
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utnyttjas som arbetskraft, åtminstone inte som barnpigor. Jag har inte 
funnit att byrån regelrätt avslog ansökningar om fosterpojkar trots att 
indikationer funnits på att pojkarna skulle utnyttjas som arbetskraft. 
Flickor framstår som potentiella offer för barnarbete i 
utackorderingsbyråns bedömningar av fosterhemmen. Även tidigare 
forskning har visat att det fanns en syn på flickor som potentiella offer 
men då framförallt för sexuella övergrepp i fosterhemmen.108 Det kan ha 
varit en bidragande förklaring till varför så många fler barnhem för 
flickor än för pojkar inrättades i sekelskiftets Sverige.109 Men 
riskbedömningen hade även en åldersdimension som Kihlqvist inte 
nämnde på barnavårdsmötet. Flickor i skolåldern skulle inte tvingas 
försumma skolan för att tjänstgöra som barnpigor i fosterhemmen. 
Däremot var det helt i sin ordning att utackordera flickor som slutat 
skolan till hem där fosterföräldrarna var nygifta eller där det fanns 
småbarn. Motsvarande hänsyn till åldern har inte kunnat påvisas när det 
gällde pojkar. Föreställningar om hur pojkar skulle tas om hand var 
annorlunda. Utsikten att lära ett yrke i fosterhemmet betraktades som en 
möjlighet för fosterpojkar.110 Den slutsats som kan dras av 
barnpigediskussionen är att utackorderingsbyrån utgjorde ett bättre skydd 
mot exploatering av (skol)flickors arbetskraft än av pojkars. Pojkar 
drabbades, liksom flickor, av en genusordning där vuxnas förväntningar 
på barnen präglades av tänkande kring kön. Detta belyser att pojkars 
uppväxtvillkor också bör studeras ur ett genusperspektiv. 

Åldersbestämda spelregler  
En fråga i 2000-talets adoptionsdebatt är hur gammal en person som vill 
adoptera ska få vara. Någon övre formell åldersgräns för adoptivföräldrar 
finns inte i svensk lag i dag.111 Men det har varit på förslag att personer 
som är äldre än 42 år vid ansökningstillfället inte ska få adoptera.112

Inte heller i lagstiftningen om fosterbarns vård eller i instruktionerna 
för utackorderingsbyrån från sekelskiftet 1900 nämns en övre åldersgräns 

108 Parr 1980, s. 114f. 
109 Söderlind 1999, s. 109–121. 
110 Se till exempel byråns föreståndare Beckmans omdöme om en lantbrukarfamilj som 
önskade en tioårig fosterpojke. Beckman skrev ”Ett godt hem, där gossen kan få lära sig 
åtskilligt i slöjdväg.” Redogörelse för föreslaget fosterhem nr 768, Icke godkända 
fosterhem F1:1, Utackorderingsbyråns arkiv, SSA. 
111 Uppgift från Myndigheten för internationella adoptioners hemsida: 
http://www.nia.se/frameset.htm 2005-11-04. 
112 SOU 2003:49, s. 232. 
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för fosterföräldrar. I praktiken tillämpades en spelregel där personer över 
60 år vanligen inte godkändes som fosterföräldrar. Kihlqvist förklarade 
på barnavårdsmötet att tanken med denna övre åldersgräns var att de 
personer som antogs skulle vara i livet och kunna ta hand om barnen tills 
de hade fyllt 15 år.113

Tabell 21. Personer äldre än 60 år som ansökte om fosterbarn från 
utackorderingsbyrån i Stockholm 1892–1925. Ansökningar i absoluta tal och 
(procent). 

Sökande … … kvinnor 
äldre än 60 

år

… män 
äldre än 

60 år

… par där 
båda var 

äldre än 60 år

Summa ansökningar 
från personer äldre än 

60 år 
… som fick avslag  
(n= 121) 

14 10 16 40 (33) 

… som godkändes 
men aldrig 
etablerades  
(n= 171/169) 

6 14 13 33 (19) 

… som godkändes 
och etablerades (n= 
231)

7 17 8 32 (14) 

Källa: Godkända fosterhem, F1:3, Icke godkända fosterhem, F1:1, F1:4, 
Utackorderingsbyråns arkiv; Fosterhemsredogörelser, F2D:1, Sociala avdelningen 
vårdbyrån, Barnavårdsnämndens arkiv 1; Personakter, Socialregisterbyråns arkiv; 
Rotemansarkivet på CD, SHD, SSA. 
Anmärkning: Bland de godkända men icke etablerade fosterhemmen fanns två systerpar, 
vilket innebär att n för kvinnorna är 171 trots att det är 169 ansökningar som jag har 
undersökt.

En tredjedel av de avslagna ansökningarna kom från personer som var 
äldre än 60 år (33 procent). Ibland var bara en av makarna så gammal (14 
kvinnor och 10 män), men det räckte för att byrån skulle avslå deras 
ansökan om ett fosterbarn. Oftast var båda makarna äldre än 60 år. Att 
ålder var en vanlig anledning till avslag visades i tabell 18.114 Det hände 
emellertid att personer som var äldre än 60 år godkändes som 
fosterföräldrar. Omkring en femtedel (19 procent) av de godkända men 
icke etablerade fosterhemmen och 13 procent av de etablerade 
fosterhemmen utgjordes av personer som var 60 år eller äldre. 
Åldersgränsen kunde förskjutas om särskilda omständigheter förelåg. 

113 Kihlqvist menade att fosterföräldrarna inte skulle vara äldre än 60 år eftersom ”… man 
skall hava utsikt till att de äro i livet och kunna stödja barnen, när de av fattigvården 
släppas vid fyllda 15 år.” Förhandlingarna vid svenska fattigvårdsförbundets första 
barnavårdsmöte i Stockholm den 28–31 mars 1911, s. 130. 
114 Alla utom en av de 28 ansökningar som hade fått avslag med hänvisning till de 
ansökandes ålder gällde personer som var äldre än 60 år. 
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60-årsgränsen tycks ha varit skarpare för fostermödrar än för 
fosterfäder. Fler ansökningar avslogs om kvinnan var gammal (14 
kvinnor mot 10 män), medan fler ansökningar godkändes där enbart 
mannen var äldre än 60 år (14 män mot 6 kvinnor respektive 17 män mot 
7 kvinnor). En annan omständighet som tänjde på 60-årsgränsen var om 
personerna hade en relation till det barn de ansökte om att bli 
fosterföräldrar till. Hälften (16 av 32) av de godkända och etablerade 
fosterhemmen hade ansökt om ett namngivet barn. Tidigare visades att 
den informella spelregel som föreskrev att inga nygifta familjer med 
småbarn skulle få fosterflickor kunde tänjas på om familjerna ansökte om 
att bli fosterhem åt ett barn de redan kände.  

Eftersom byrån ogärna utackorderade flickor som barnpigor förmodar 
jag att det heller inte var önskvärt att flickorna skulle användas som 
äldrepigor hos gamla fosterföräldrar. Även en sådan norm kunde vara 
förhandlingsbar. En 64-årig ogift kvinna ur medelklassen ansökte år 1903 
om en fosterdotter. Lokalombudet, som beskrev kvinnan som dotter till 
hans företrädare och ”ett aktningsvärt fruntimmer”, menade att en 
fosterflicka skulle få ärva kvinnans egendom om hon stannade och 
hjälpte denna dam på ålderdomen. Testamentet var redan ordnat och klart 
så det enda utackorderingsbyrån behövde göra var att sända en 13–14-
årig fosterflicka. Denna ansökan möttes med en viss ambivalens på 
byrån. Kihlqvist avstyrkte fosterhemmet med hänvisning till frågorna 
som rörde kvinnans ålder och civilstånd men han var tveksam till om det 
var rätt beslut eftersom en flicka kunde få sin framtid tryggad om hon 
skickades till hemmet.115 Slutligen godkändes denna ansökan, trots att 
kvinnan inte uppfyllde byråns krav. De särskilda omständigheter som 
förelåg, att en fosterflicka skulle få möjlighet att ärva en välbeställd dam, 
uppvägde att flickan skulle användas som äldrepiga. Någon flicka från 
utackorderingsbyrån tycks emellertid inte ha kommit till detta fosterhem. 
Ansökan har sorterats in bland godkända men icke etablerade fosterhem i 
utackorderingsbyråns arkiv. 

 Sociala spelregler 
Det fanns en ambition på utackorderingsbyrån att undvika att fattiga 
familjer fick fosterbarn. Instruktionerna föreskrev, något diffust, att 
barnen skulle utackorderas till områden där befolkningen var ”väl 
bergade” och fosterföräldrarna skulle ”… ur […] ekonomisk synpunkt 

115 Redogörelse för föreslaget fosterhem nr 454, Godkända fosterhem F1:3, 
Utackorderingsbyråns arkiv, SSA. 
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äga nödiga förutsättningar…”.116 I praktiken hade Kihlqvist en tydlig 
uppfattning om vilka personer som inte ägde de nödvändiga 
förutsättningarna, vilken han delgav deltagarna på barnavårdsmötet: ”I 
regel lämnas icke barn till dagsverkstorpare och statdrängar, emedan 
dessa ha för svag ekonomisk ställning…”117. Det var obesuttna personer 
på landsbygden som skulle undvikas. Många obesuttna landsbygdsbor 
ansökte om ett fosterbarn och många av dessa var torpare och statare. 
Tabell 22. Obesuttna familjer på landsbygden som ansökte om fosterbarn från 
utackorderingsbyrån i Stockholm 1892–1925. Sökande familjer i absoluta tal 
och i (procent). 

Sökande familjer som … … bestod av obesuttna på 
landsbygden 

… varav torpare och 
statdrängar 

… fick avslag (n= 153) 34 (22) 21 (14) 
… godkändes men aldrig 
etablerades (n= 169) 

29 (15) 15 (9) 

… godkändes och etablerades  
(n= 287) 

22 (8) 8 (3) 

Källa: Godkända fosterhem, F1:3, Icke godkända fosterhem, F1:1, F1:4, 
Utackorderingsbyråns arkiv; Fosterhemsredogörelser, F2D:1, Sociala avdelningen 
vårdbyrån, Barnavårdsnämndens arkiv 1; Personakter, Socialregisterbyråns arkiv; 
Rotemansarkivet på CD, SHD, SSA. 
Anmärkning: Till obesuttna på landsbygden har jag förutom torpare och statdrängar 
räknat lägenhetsägare, jordbruksarbetare, jordbruksarrendator, jordtorpare, lantarbetare, 
stall- och körkarl, statkarl, ladugårdsskötare, skogsarbetare, timmerman, nybyggare och 
brukare. Samtliga fosterföräldrars yrken redovisas i kapitel 9. 

Omkring en femtedel av de avslagna ansökningarna kom från obesuttna 
på landsbygden. Merparten (21 av 34) var torpare och statdrängar vilket 
kan ha varit en av förklaringarna till varför de underkändes.118 Men 
obesuttna personer på landsbygden godkändes trots allt ibland. Några få 
torpare och statdrängar fick fosterbarn (åtta godkända och etablerade 
familjer). Fyra av dem kände dock barnet, vilket var en omständighet som 
tänjde på den formella normen.  

116 § 2 i Instruktion för barnavårdsinspektörerna…; § 3 i Instruktion för lokalombuden… . 
117 Förhandlingarna vid svenska fattigvårdsförbundets första barnavårdsmöte i Stockholm 
den 28–31 mars 1911, s. 130. 
118 Bland de 11 ansökningar som fick motiverade avslag med hänvisning till yrket fanns 
åtta statdrängar eller torpare. En familj var arrendatorer, i en familj var mannen 
ladugårdsförman och ytterligare en ansökan som fick avslag med hänvisning till 
fosterförälderns yrke kom från en änka som gick som hjälphustru i olika hushåll i 
Uppsala. Mot henne gjordes även anmärkningen att hon hade haft fattigvårdsunderstöd, 
att hon hade haft fyra fosterbarn tidigare, ”det ena efter det andra…” och att hon hade för 
låg inkomst. Se Redogörelse för föreslaget fosterhem, nr 1085, F1:4, 
Utackorderingsbyråns arkiv, SSA. 



248

Det var inte yrket i sig, utan den ekonomiska ställning som vanligen 
följde med statar- eller torpartiteln som gjorde dessa familjer olämpliga 
enligt Kihlqvist. Fattiga familjer skulle inte få fosterbarn. En annan 
bedömningsgrund utgjorde familjernas inkomst. Bland de åtta 
ansökningar som fick motiverade avslag med hänvisning till inkomsten 
(se tabell 18) fanns bland annat en ladugårdsförman som uppgivit att han 
tjänade 500 kr om året.119 Det fanns även en lägenhetsägarfamilj som 
enligt uppgift tjänade så lite som 300 kr om året. Deras önskan att 
omhänderta en treårig flicka för 120 kr om året skulle ha gett ett betydligt 
tillskott i deras kassa.120

Granskning av bostäder var ett annat sätt att skilja ut fattiga familjer. 
Lagen fastslog att de bostäder där fosterbarnen skulle vårdas skulle vara 
lämpliga. I utackorderingsbyråns instruktioner föreskrevs att bostäderna 
skulle vara rymliga och sunda. I praktiken hade byrån ett något 
ambivalent förhållningssätt till hur små bostäderna skulle få vara. 
Trångboddhet, i synnerhet i Stockholm och i andra större städer, var ett 
stort problem. Endast två ansökningar underkändes med hänvisning till 
bostädernas olämplighet. En av dessa kom år 1907 från morföräldrarna 
till en pojke och en flicka som ansökte om att få behålla barnen i sin lilla 
enrummare på Kungsholmen i Stockholm. Lindhagen, som hade besökt 
hemmet beskrev det så här: 

Åtminstone så länge morföräldrarna hafva båda barnen hemma måste jag 
afstyrka hemmet såsom fosterhem, emedan där råder trångboddhet och ej 
är fullt renligt. Ett barn skulle de möjligtvis kunna sköta. Men det är 
onekligen synd om morföräldrarna, och det är ej säkert att de lämna 
barnen. Afstyrkes under nuvarande förhållanden.121

Lindhagen menade att enrummaren var för trång för två vuxna och två 
barn, men att det skulle vara möjligt att morföräldrarna fick behålla ett av 
syskonen. Dessutom hade hon funnit hygieniska brister. Lindhagen gav 
emellertid uttryck för medlidande med morföräldrarna. Exemplet visar att 
släktskap inte kunde tänja hur mycket som helst på spelreglerna. 
Sammanlagt underkändes 16 familjer i mitt urval (tio procent av de 

119 Redogörelse för föreslaget fosterhem, nr 1027, Icke godkända fosterhem F1:4, 
Utackorderingsbyråns arkiv, SSA. 
120 Redogörelse för föreslaget fosterhem, nr 1076, Icke godkända fosterhem F1:4, 
Utackorderingsbyråns arkiv, SSA. 
121 Redogörelse för föreslaget fosterhem, nr 1280, Icke godkända fosterhem F1:4, 
Utackorderingsbyråns arkiv, SSA. 
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avslagna ansökningarna) trots att de hade uppgett namnet och därför 
måste ha känt det barn de ville bli fosterföräldrar åt. Av dessa var bara 
fem familjer dokumenterat släkt med barnen. 

Byrån var vaksam mot att låta fattiga personer få fosterbarn. Såväl 
tidigare forskning som fosterbarnskommittén har lyft fram att 
fattigvårdsstyrelser lämnade ut fosterbarn till mindre bemedlade familjer 
som en form av fattigvårdsunderstöd. Kommunerna löste på så sätt två 
problem samtidigt, på bekostnad av fosterbarnen.122 Utackorderingsbyrån, 
som var en del av den kommunala fattigvårdsorganisationen i Stockholm, 
agerade mot ett sådant förfarande. Ibland på ett sådant sätt att även 
barnens nära släktingar kunde underkännas som fosterföräldrar när de 
inte uppfyllde de ekonomiska minimikraven. 

Ett alltför välbärgat fosterhem var inte heller att föredra. Kihlqvist 
berättade på barnavårdsmötet att byrån undvek att placera barn i 
fosterhem där barnen inte fick äta vid samma bord som fosterföräldrarna. 
”Dessa senare ställen äro för fina och barnen komma där att samställas 
med tjänstefolket och bli icke fosterbarn”123, förklarade Kihlqvist. Även i 
rika familjer riskerade fosterbarnen att utnyttjas, som tjänstefolk. Janfelt 
har visat att krigsbarn från Tyskland och Österrike placerades i svenska 
familjer som motsvarade barnens klassbakgrund.124 Denna spelregel 
praktiserades även på utackorderingsbyrån, men den behövde inte 
användas särskilt ofta. Endast en person i mina urval hade uppgett att hon 
inte tillät ett eventuellt fosterbarn att äta vid samma bord som henne själv. 
Hennes ansökan om ett fosterbarn avslogs.125

De enskilda aktörerna 
Praktiken på byrån avslöjar att fler spelregler var vägledande i 
bedömningen av fosterhemmen än vad som uttrycktes i de formella 
regelverken. Vilka normer som skulle gälla var inte alltid självklart. Olika 
personer på byrån gjorde olika bedömningar. På utackorderingsbyrån 
arbetade förutom barnavårdsinspektörerna Kihlqvist och Lindhagen även 
en föreståndare. Under de första åren på 1900-talet innehades denna tjänst 

122 Persson 1991, s. 49. 
123 Förhandlingarna vid svenska fattigvårdsförbundets första barnavårdsmöte i Stockholm 
den 28–31 mars 1911, s. 130. 
124 Janfelt 1998, s. 158. 
125 Den ansökan kom från en ogift kvinna år 1904 som bodde i en sex rum stor villa i 
Ösmo. Se Redogörelse för föreslaget fosterhem nr 580, Icke godkända fosterhem F1:1, 
Utackorderingsbyråns arkiv, SSA. 
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av herr CLH Beckman. Inspektörerna och föreståndaren gjorde ibland 
olika bedömningar. Ett exempel på detta utspelade sig när Kihlqvist och 
Beckman bedömde ett barnlöst torparpar från Ösmo som år 1904 ansökte 
om en 13-årig fosterpojke. Kihlqvist menade att deras ansökan borde 
avslås eftersom torparhemmen ”äro de ekonomiskt sämst lottade” och 
eftersom det fanns tillräckligt med potentiella fosterföräldrar på byrån. 
Beckman i sin tur ansåg att torpare under just detta gods inte var fattiga:  

Som torpare under egendomen Djursnäs i allmänhet anses vara i goda 
ekonomiska omständigheter och då plats för äldre gossar (14-åriga som 
skola konfirmeras) ofta saknas, anser jag detta hem bör reserveras för en 
sådan.126

Enligt Beckman kunde den informella regeln att undvika torparfamiljer 
förhandlas om det annars var svårt att hitta fosterhem åt ett barn. 
Styrelsen avslog torparparets ansökan.127

Lindhagen och Beckman intog ibland olika inställning till vilka 
fosterhem som kunde godkännas. Det gällde främst personer som hade 
någon relation till det efterfrågade fosterbarnet. Lindhagen var mer 
benägen än Beckman att godkänna fattiga släktingar eller barnens 
informella fosterföräldrar. Beckman var i de fallen mer angelägen att 
följa byråns formella spelregler. Ett exempel på detta är bedömningen av 
hur Fridas systers familj lämpade sig som fosterhem. Frida, som var 11 år 
när hon remitterades till byrån år 1903, hade bott hos systern sedan deras 
mor dog året innan. Systern och hennes man hade tre småbarn och bodde 
i ett rum och kök i centrala Stockholm. Trots att det stred mot byråns 
formella regler ville Lindhagen godkänna fosterhemmet på grund av 
systerskapet mellan Frida och hennes fostermor. Lindhagen skrev: 

Tillstyrkes att flickan får stanna hos [systerns efternamn, min 
anmärkning] mot ersättning, ehuru de hafva 3 småbarn, emedan intet 
annat än godt kan sägas om familjen och de ej nu kunne tänka sig att 
lämna flickan till främmande. Längre fram, om utrymmet blir för trångt 

126 Redogörelse för föreslaget fosterhem nr 545, Icke godkända fosterhem F1:1, 
Utackorderingsbyråns arkiv, SSA. 
127 Fler exempel på att Kihlqvist och Beckman var oeniga framkommer i Redogörelse 
över föreslaget fosterhem nr 882 och 768, Icke godkända fosterhem F1:1, 
Utackorderingsbyråns arkiv, SSA. Se även barn nr 2298. 
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blifva de kanske tacksamma att kunna få flickan till ett annat hem, men 
f.n. synes det mig olämpligt att skilja syskonen åt.128

Beckman ansåg för sin del inte att blodsband mellan Frida och hennes 
fostermor var någon garanti för att Frida skulle behandlas väl i 
fosterhemmet. Han menade att Frida skulle användas som barnpiga, och 
motiverade sitt avslag med hänvisning till en paragraf i Instruktion för 
lokalombud:

Som fosterföräldrarna endast varit gifta i 4 år och hafva 3 minderåriga 
barn – det yngsta 4 veckor – framgår tydligt att den begärda flickan skall 
tjenstgöra som barnpiga: och anser jag mig på grund däraf icke kunna 
tillstyrka godkännande af hemmet. §3 instr. för lokalombud.129

Frida kom att stanna kvar hos systern.130 Exemplen visar att normerna för 
ett gott fosterhem varierade mellan de anställda på byrån. Spelreglerna 
kunde förhandlas, dels mellan de anställda, dels mellan de anställda och 
de människor som kom i kontakt med byrån. 

128 Redogörelse för föreslaget fosterhem nr 471, personakt E5213, Socialregisterbyråns 
arkiv, SSA. 
129 Redogörelse för föreslaget fosterhem nr 471, personakt E5213, Socialregisterbyråns 
arkiv, SSA. 
130 Ett annat exempel på oenighet mellan Lindhagen och Beckman finns på en ansökan 
från Wilhelminas informella fosterföräldrar. De hade haft hand om Wilhelmina sedan hon 
var tre veckor gammal och nu, år 1903, var hon sex år. Modern hade hela tiden betalat för 
fostervården, men blivit sjuk och därför uteblev pengarna. I familjen fanns även en 
nioårig fosterpojke. Varken Wilhelmina eller hennes fosterbror sades veta om att de var 
fosterbarn. Lindhagen skrev: ”Fosterbarnen i denna familj veta ej annat än att 
fosterföräldrarna äro deras riktiga föräldrar, och att de är syskon.” Av den anledningen 
ansåg Lindhagen att hemmet skulle godkännas. Beckman å sin sida ansåg att hemmet 
borde underkännas eftersom de redan hade ett fosterbarn från Allmänna barnhuset, alltså 
den pojke som Wilhelmina tog för sin bror. Beckman motiverade sig så här: ”Som den 
principen följts, att barn icke lemnats, där annat fosterbarn funnits och barn, enligt 
styrelsens beslut flyttats från hem som tagit fosterbarn från annat ställe, anser jag mig icke 
kunna tillstyrka här föreliggande fråga. Se § 6.” Se Redogörelse för föreslaget fosterhem 
nr 511, personakt E5262, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. Se även barn nr 2327, 2285, 
2348.
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Sammanfattande diskussion 

En reglerad marknad 
Det var inte en fri marknad som utackorderingsbyråns fosterbarn 
lämnades ut på. Utackorderingsbyråns styrelse och barnavårdsinspektörer 
bedömde fosterhemmen efter såväl formella som informella spelregler. 
Dessa uttryckte normer för det goda fosterhemmet. Det goda 
fosterhemmet skilde sig avsevärt från Wawrinskys och 
fosterbarnskommitténs beskrivningar av fosterhem som ägnade sig åt 
fosterbarnsindustri. De spelregler som praktiserades på byrån tenderade 
att utesluta familjer som kunde misstänkas för att bedriva 
fosterbarnindustri eller på andra sätt exploatera barn. 

Det fanns emellertid omständigheter som tillät att spelreglerna 
frångicks. Ramarna kunde vidgas om de som ansökte hade en relation till 
det barn de önskade eller om den sökande var en ogift kvinna som i 
övrigt uppfyllde de krav som ställdes på ett fosterhem. Det hände även att 
byråns aktörer försökte få de sökande att anpassa sina preferenser, det vill 
säga vilka barn de efterfrågade, till spelreglerna. Hem som underkändes 
för flickor godkändes om familjerna kunde tänka sig att ta emot pojkar 
istället. Hem där flickor riskerade att utnyttjas som barnpigor kunde 
godkännas som de tog emot handikappade eller icke skolpliktiga flickor. 
På så vis kunde såväl de sökandes preferenser som de spelregler som 
reglerade marknaden för fosterbarn förhandlas. Men förhandlingarna 
gjordes inte till vilket pris som helst. Alla familjer accepterade inte att ta 
emot en fosterpojke istället för en fosterflicka. Många personer som 
enbart blev godkända som fosterföräldrar åt en pojke tog tillbaka sin 
ansökan om ett fosterbarn. Ett annat exempel är att släktinghem som brast 
i för många avseenden inte godkändes som fosterhem. Det reciproka 
systemet fick i dessa fall inget understöd av byrån. Det kunde innebära att 
barnet blev tillgängligt på byråns fosterbarnsmarknad. 

Spelregler och kontext 
Den här undersökningen visar att det är långtifrån tillräckligt att enbart 
studera formella spelregler som uttrycks i lagtexter och instruktioner om 
syftet är att avtäcka de normer som styr människors handlande gentemot 
varandra. De barn och de potentiella fosterfamiljer som kom i kontakt 
med utackorderingsbyrån mötte en praktik präglad av ytterligare 
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spelregler som påverkade deras liv. Hur kan skillnaden mellan formella 
spelregler och praktik förstås?  

Förklaringen ligger i de informella spelreglerna som delvis var 
påverkade av den lokala kontexten. Egentligen är det inte särskilt 
märkvärdigt att lagen innehöll sparsamt med konkretiseringar för hur 
fosterfamiljer borde bedömas. Lagar skrivs på ett sätt som ska passa en 
hel nation och det ankommer på andra än lagstiftaren att operationalisera 
dem. Operationaliseringen av formella spelregler sker i en lokal kontext. I 
sin avhandling om fattigvården i Skellefteå ifrågasätter Engberg om 
1800-talets svenska fattigvårdslagstiftning syftade till att uppnå någon 
nationell fattigvårdspraxis. Hennes studie tyder på att lagstiftningen 
anpassades till lokala förhållanden för att fattigvårdssystemet skulle bli så 
kostnadseffektivt som möjligt. Att fattigvårdssystemet skulle ordnas på 
samma sätt runt om i hela landet vägde inte lika tungt.131 Det är möjligt 
att göra samma tolkning av lagstiftningen kring fosterbarnens vård.132 De 
normer som uttrycktes genom de nationella formella spelreglerna (Lag
om fosterbarns vård) värnade egentligen mer om att upprätthålla en för 
kommunerna billig efterfrågan på barn än att reglera 
fosterbarnsmarknaden. Ett koncessionstvång efter utackorderingsbyråns 
modell kunde inte godtas på nationell nivå. Man var som tidigare nämnts 
rädd att det skulle skrämma bort bra fosterhem, att de hem som blev kvar 
skulle kräva högre fosterlega samt att utfärdandet av tillstånd skulle bli 
för betungande för kommunerna ute i landet.133 De lokala spelreglerna för 
ett gott fosterhem var däremot avsedda att skydda de stockholmska 
fosterbarnen från det Wawrinsky och andra vid den här tiden uppfattade 
som möjliga risker med en oreglerad fosterbarnsmarknad. 

De lokala formella spelreglerna operationaliserades av 
utackorderingsbyråns styrelse och framförallt av dess 
barnavårdsinspektörer. Genom sina möten med ansökande familjer både 
inom och utom Stockholm identifierade barnavårdsinspektörerna fler 
risker som barnen kunde utsättas för i fosterhemmen. I praktiken 
bedömdes fosterhemmen även med hänsyn till dessa risker. 
Barnavårdsinspektörerna skapade på så sätt ytterligare spelregler som 

131 Engberg 2005, s. 321. 
132 Att det var problematiskt för en hel nation att samlas kring förslaget om en förordning 
för fosterbarns vård framkommer av det faktum att det fanns flera län som motsatte sig 
fosterbarnskommitténs förslag. Kungl. Maj:ts befallningshavare i Södermanland, 
Malmöhus, Halland och Uppsala län ifrågasatte om en förordning verkligen var 
nödvändig, och de avstyrkte fosterbarnskommitténs förslag. Se Proposition nr 56, 
Riksdagstrycket 1902, s. 22f. 
133 Proposition nr 56, Riksdagstrycket 1902, s. 27. 
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ringade in vilka hem som kunde godkännas genom mötet med en rural 
kontext utanför Stockholm. 

I synnerhet flickor riskerade att utnyttjas i fosterhemmen, menade 
barnavårdsinspektörerna. Det är värt att framhålla att flickors livsvillkor 
synliggjordes, redan kring sekelskiftet 1900, i denna offentliga 
kommunala organisation. Tidigare forskning menar att flickorna till stor 
del var osynliggjorda i offentliga institutioner för barn vid denna tid. 
Lagstiftning, skola och anstalter hade länge varit inriktade på att åtgärda 
problem eller skapa möjligheter som framförallt gällde pojkar. Däremot 
blev flickor ofta föremål för den privata välgörenheten och filantropin, 
bland annat genom att många barnhem för flickor drevs i privat regi.134

Verksamheten vid utackorderingsbyrån ger en annan bild. Det var en 
kommunal institution som särskilt uppmärksammade flickors utsatthet. 
Utstuderade metoder, som inte alltid har blivit tydligt dokumenterade, 
användes för att spåra och avstyrka ansökningar om fosterflickor som 
antogs ha bottnat i behov av en barnpiga.  

Om utackorderingsbyrån är ett undantag eller om det generellt har 
varit så att flickor har synliggjorts först när genusneutrala spelregler 
omsatts i praktik, kan jag inte avgöra här. Däremot bör ljuset riktas mot 
att även pojkar kan ha blivit osynliggjorda, och vad det kan ha fått för 
konsekvenser för pojkar som växte upp i fosterhem och på anstalter. Det 

134 Hedenborg har visat att ända sedan 1700-talet har den lagstiftning som reglerade barns 
arbete framförallt gällt de yrkesområden inom vilka pojkar arbetade. Vissa pojkar men 
inte flickor skyddades således av lagstiftningen. Även skolan var länge en värld som 
reserverades för pojkar. Flickor undervisades privat eller i särskilda flickskolor där de 
utbildades för ett liv inom hemmets sfär. Visserligen hade flickors undervisning 
diskuterats i den offentliga debatten sedan 1700-talet. Men det var först på 1800-talet som 
flickorna kom in i det offentliga skolsystemet. Se Hedenborg 1997, s. 44, 102, 144f, 252. 
Söderlind har uppmärksammat att lagstiftning om vanartade och sedligt försummade barn 
från år 1902 främst riktade in sig på pojkar. Det gjorde även de många 
uppfostringsanstalter som drevs i offentlig regi kring sekelskiftet. Flickor togs istället om 
hand av filantropiska stiftelser och sällskap som grundat särskilda flickebarnhem. Se 
Söderlind 1999, s. 305f.  
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visar på att det är viktigt att diskutera pojkar/män som grupp. En 
genusblind diskussion om barns uppväxtvillkor kan dölja inte bara 
flickornas utan även pojkarnas villkor. 
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Barn som fosterhemsplacerades genom utackorderingsbyrån fick med sig två 
omgångar kläder till fosterhemmet. Här förfärdigas kläder till en pojke och 
flicka år 1915. Foto: Stockholms stadsmuseum, neg nrF94971.
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Del IV. Varför fosterförälder? 
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9. Fosterföräldrarna 

I kapitel 1 ställdes frågan vad det var som såldes och köptes på 
fosterbarnsmarknaden. Frågan är svår att besvara eftersom biologiska 
föräldrar, utackorderingsbyrån och fosterföräldrar kan ha haft olika 
avsikter med barns placering i fosterhem. Svaret beror från vems 
utgångspunkt fosterbarnsmarknaden studeras. Fosterföräldrarna utgör 
utgångspunkt för analysen i följande tre kapitel. Syftet är att undersöka 
varför personer ville bli fosterföräldrar, eller med ekonomisk terminologi; 
vad skapade efterfrågan på fosterbarn? Inte ens en avgränsad 
utgångspunkt gör det okomplicerat att svara på vad som såldes och 
köptes, eftersom det fanns olika värden att tjäna på 
fosterbarnsmarknaden. Enligt Zelizer har detta att göra med hur barn har 
värderats av olika grupper av vuxna. Zelizer relaterar barns värde till 
såväl ekonomiska förväntningar på, som kulturella uppfattningar av, barn. 
Båda har förändrats över tid.1 En studie av vad som skapade efterfrågan 
på fosterbarn måste därför ta hänsyn till två aspekter. För det första att 
olika grupper av vuxna värderar barn olika. För det andra att vuxnas 
värderingar av barn förändras med tiden. I kapitel 9 presenteras tidigare 
forskning och därefter undersöks vilka grupper av vuxna som vände sig 
till utackorderingsbyrån. Var bodde de, vad arbetade de med och hade de 
egna barn? I kapitel 10 och 11 prövas olika hypoteser för hur barnen 
kunde vara en tillgång för fosterfamiljen. 

En hypotes är att barnens arbetskraft var en viktig tillgång för de 
potentiella fosterfamiljerna. En annan hypotes är att den kontanta 
ersättningen var en tillgång för de potentiella fosterfamiljerna. Det är 
möjligt att vård om fosterbarn var att betrakta som ett betalt arbete för 
kvinnor. Dessa två hypoteser kan sägas utgöra varianter av ekonomiska 
motiv som vanligen kännetecknar aktörer på en marknad. De prövas i 
kapitel 10. En tredje hypotes är att fosterbarn var substitut för biologiska 
barn som potentiella fosterföräldrar aldrig hade fått eller förlorat. 
Fosterbarnen utgjorde därmed en känslomässig eller social tillgång. Även 
känslomässiga motiv kan resultera i en marknad för fosterbarn. Slutligen 
prövas en fjärde hypotes om det var släktingars och bekantas plikt att ta 

1 Zelizer 1994a, s. 170. 
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hand om anhörigas och vänners barn. I dessa fall kan fosterföräldrarna ha 
varit en tillgång för barnen istället för tvärtom. Den tredje och fjärde 
hypotesen som handlar om hur känslomässiga och sociala motiv samt 
reciproka principer inverkade på en fosterbarnsmarknad med prövas i 
kapitel 11. Ambitionen är att detta kan säga något om hur barnen 
behandlades i sina fosterhem, vilket jag ska återkomma till. 

Tidigare forskning 
Att studera vad som skapade efterfrågan på barn innebär att försöka 
blottlägga motiv till mänskligt handlande. Hur kan forskare som verkar 
på 2000-talet ta reda på vad som motiverade människor för mer än 
hundra år sedan att ta emot fosterbarn? Det finns inga möjligheter att 
fråga dem hur de tänkte. Tidigare forskning om fosterföräldrar har 
studerat motiven på andra sätt. I några fall har brev från potentiella 
fosterföräldrar funnits bevarade i vilka de uttryckligt talat om varför de 
har velat ta ett fosterbarn i sin vård.2 Men oftast har forskning om 
fosterfamiljer kartlagt fosterföräldrarnas levnadsförhållanden för att 
utifrån detta studera om gruppen utmärktes på något sätt. Häri gömmer 
sig en väsentlig begränsning. Vilka uppgifter som har kunnat vinnas ur 
källorna har haft betydelse för vilka typer av motiv forskarna har kunnat 
uttala sig om. Nedan presenteras först vad forskarna har studerat för att 
uttala sig om ekonomiska motiv till att ta fosterbarn. Därefter redovisas 
vilka faktorer som har undersökts för att komma åt känslomässiga eller 
sociala motiv. 

Ekonomiska motiv 
De ekonomiska incitamenten har lyfts fram i förgrunden av internationell 
och svensk forskning som har studerat fosterhemsplaceringar under tiden 
fram till första världskriget.3 Fosterbarnsvården hade konsekvenser för 

2 För ekonomiska motiv i brev, se Persson 1991, s. 58; Andresen 2004, s.101f. 
Emotionella motiv i brev uttryckte amerikanska kvinnor som skrev till magasinet The 
Delineator som drev en fosterbarnskampanj under tidigt 1900-tal. Se Berebitsky 2000, s. 
91–96.
3 Zelizer 1994a; Ransel 1988; Holt 1992; Parr 1980; Persson 1991, s. 45–54; Persson 
1995, s. 107; Rahikainen 2002, s. 163–178; Engberg 2004, s. 441; Lundberg 2000, s. 279–
298.
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förhållandet mellan land och stad. Tidigare forskning har 
uppmärksammat att i de flesta fall var barnen födda i städerna men blev 
fosterhemsplacerade på landsbygden.4 Det innebar att pengar, i form av 
fosterlegor, strömmade från städer till landsbygd.5 Systemet tycks ha varit 
likartat på flera håll i världen. Forskning om fosterbarnsvård på den 
amerikanska kontinenten visar på sådana mönster, liksom forskning som 
berör Europa och Sverige. 

Historikern David L Ransel, som har undersökt barnhus- och 
fosterbarnssystemet i Ryssland, är en av flera forskare som har urskilt 
särskilda geografiska områden som tycks ha specialiserat sig på 
fosterbarnsvård under 1700- och 1800-talen. Dessa områden präglades 
antingen av ett behov att finna andra inkomstkällor vid sidan om ett 
jordbruk som hade stagnerat, eller behov av arbetskraft till ett 
expanderande jordbruk.6 Dessutom var kontakten med urbana centra 
viktig så att barnen med lätthet kunde sändas ut från städerna. Byar som 
brukade åta sig fosterbarnsvård låg ofta vid stora vägar, kanaler eller 
längs med järnvägen.7 Öberg har uppmärksammat att för Sveriges del 
fanns det områden i Norrland och i Småland dit många fosterbarn 
sändes.8

Eftersom de flesta studier har pekat på att fosterhemmen var belägna 
på landsbygden under 1700- och 1800-talen har fosterföräldrarna oftast 
funnits vara jordbrukare eller hantverkare. Att barn skickades till 
jordbrukare och hantverkare har delvis förklarats av att dessa 
yrkeskategorier hade behov av barns arbetskraft.9 Men att ta hand om 
små fosterbarn var en kvinnligt kodad uppgift. Därför har även värdet av 
kvinnors, de potentiella fostermödrarnas, insatser i 

4 Mönstret kan ha sin förklaring i att forskarna har haft stora utackorderingsinstitutioner 
som barnhus och filantropiska organisationer som utgångspunkt för sina studier. Dessa 
har varit belägna i stora städer. På så vis har rurala lokalsamhällens strategier för att lösa 
fosterbarnsproblematiken fått mindre utrymme. Det finns dock ett par svenska studier om 
barnuppfostran och fattigvårdsväsen på den svenska landsbygden som berör en lokal 
utackordering av fosterbarn. Se Engberg 2004; Liliequist 1994, s. 199–207. Internationell 
forskning har visat att barnhus i de europeiska städerna tog emot barn som var födda såväl 
i städerna som på landet. Isabel dos Guimaraes Sá, som har studerat hur övergivna barn 
cirkulerade geografiskt i 1700-talets Portugal menar att många av barnen var födda på 
landsbygden, skickades till städernas barnhus när de övergavs, och sedan utackorderades 
på landsbygden igen. Se dos Guimaraes Sá 2000, s. 30. Se även Kertzer 1993, s. 79; 
Ransel 1988, s.161. 
5 Ransel 1988, s. 301. 
6 Holt 1992, s. 30f; Parr 1980, s. 88f; Ransel 1988, s. 230. 
7 Ransel 1988, s. 223, 232; Holt 1992, s. 30f, 37; Öberg 1990, s. 26. 
8 Öberg 1991, s. 83. 
9 Parr 1980, kapitel 5; Holt 1992 s. 30–36; Kertzer 2000, s. 52; Lundberg 2000, s. 286; 
Osa, Kejrsti, ”De udssatte børn”, opublicerad hovudfagsoppgåve, Historisk institut, 
Universitetet i Bergen 2002, s. 69. 
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jordbruksproduktionen studerats i de identifierade 
utackorderingsområdena.10 Fosterhemmens hushållsstorlek har också 
undersökts eftersom det visar på om det fanns utrymme att frigöra 
fostermödrar från andra arbetsuppgifter för att ta hand om fosterbarn.11

Hushållsstorleken kan dessutom indikera om fosterhemmen hade behov 
av arbetskraft som kunde avhjälpas med fosterbarn.12 Jag kommer att 
undersöka fosterföräldrarnas yrkestillhörighet och värdet av byråns 
fosterlega i relation till kvinnors löner. Däremot är uppgifterna om 
fosterhemmens hushållsstorlek disparata i materialet från 
utackorderingsbyrån. Men det finns rikligt med uppgifter om antalet barn 
i hushållen och det kommer jag att använda. 

Flera forskare menar att fosterbarnens arbetskraft exploaterades i 
fosterhemmen. Ekonom-historikern Marjatta Rahikainen hävdar att 
exploateringen kom att förvärras under 1800-talet. Det skedde när 
fattigvårdsstyrelserna i Finland och Sverige började auktionera ut barn till 
den person som accepterade lägst ekonomisk ersättning för dem. För att 
överhuvudtaget kunna tjäna något på fostervården var fosterföräldrarna 
tvungna att överexploatera barnens arbetskraft, framhåller Rahikainen.13

Det dröjde till det sena 1800-talet innan svenska myndigheter 
uppmärksammade att barnen blev exploaterade. Dessförinnan betraktades 
det som självklart att barnen skulle bidra med arbete i fosterfamiljerna, 
menar historikerna Birgit Persson och Lisa Öberg.14

Om exploatering var utmärkande för fosterbarnsvården under 1800-
talet, finns det några indikationer på om och när en sådan tendens avtog? 
I svensk forskning saknas sådana undersökningar. På den amerikanska 
kontinenten begränsades förutsättningarna för ekonomiskt motiverad 
fosterbarnsvård under 1920-talet, visar historikerna Marilyn Irivn Holt 
och Joy Parr. De har funnit flera förklaringar till detta. De agrara 
områden som hade tagit emot många fosterbarn hade börjat urbaniseras. 
De fick egna sociala problem att lösa.15 Lagar hade stiftats för att reglera 
barnarbete. Även om barnarbete i jordbruket inte reglerades i någon 
större utsträckning, så förhindrade förordningar om skolplikt indirekt 

10 Ransel 1988, s. 198–201, 205–207; Parr 1980, s. 87. 
11 Ransel menar att kvinnor i kärnfamiljer hade mindre möjligheter att lämna hem och 
barn för att resa till stadens barnhus och hämta hem ett fosterbarn. Ransel 1988, s. 206. 
12 Hernfindal Johannessen, Marianne, ”Udsatte paa Landet”, opublicerad 
hovedfagsoppgave i historia, Historisk Institut, Universitetet i Bergen 2000, s. 41–50. 
13 Rahikainen 2002, s. 174. Nationalekonomen Sofia Lundberg och historikern Elisabeth 
Engberg har undersökt svenska barnauktioner i ett par artiklar. Se Lundberg 2000; 
Engberg 2004. 
14 Persson & Öberg 1996, s. 68. 
15 Holt 1992, s. 163; Parr 1980, s. 56f 
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barn att arbeta i jordbruket.16 Samhället hade börjat bjuda alternativ till 
utackordering som daghem och ekonomisk understöd till fattiga mödrar.17

Slutligen hade uppfattningen om vad som var god barnavård förändrats i 
takt med professionaliseringen av det sociala arbetet.18

Forskning om fosterfamiljer i vår tid framhåller att den ekonomiska 
ersättningen är viktig än idag för fosterföräldrarna, dels som en del av 
försörjningen, dels som en uppskattning av den arbetsinsats som 
fosterföräldrarna utför. Men dagens fosterföräldrar har svårt att öppet 
erkänna pengarnas betydelse eftersom det numer är tabu att ta emot 
fosterbarn för pengarnas skull.19

Känslomässiga och sociala motiv 
Ett känslomässigt eller socialt engagemang från fosterföräldrarnas sida är 
en annan typ av motiv som har diskuterats av forskningen. Det innebär att 
längtan efter ett barn att vårda och älska för barnets egen skull har 
framhållits som ett skäl för att bli fosterförälder. Sådana motiv är 
svårfångade i ett historiskt material. Kertzer, Koball och White framhåller 
att inställningen till fosterbarnen har varit komplex. Initialt kanske 
motiven var ekonomiska men efter en tid utvecklades känslomässiga 
band mellan fosterföräldrarna och barnen. Det finns få empiriska studier 
som uppmärksammar detta, menar de.20 Liksom Kertzer, Koball och 
White ifrågasätter historikerna Ruth Ellen Homrighaus och Lisa Öberg 
den bild av fostermödrarna som känslokalla och vinstmaximerande som 
1800-talets läkare och andra debattörer tecknade. Homrighaus stannar vid 
att argumentera för att beskrivningen präglades av den manliga 
expertisens syn på arbetarklasskvinnor.21 Öberg går vidare och jämför de 
samtida skildringarna med vilka fosterfamiljerna var, utifrån rotemännens 
kartläggning av befolkningen i Stockholm. I fosterbarnskommitténs 
utredning påstods det att många fosterbarn växte upp i familjer med 
många egna barn. Öberg visar att hälften av fosterbarnen hamnade hos 

16 Holt 1992, s. 167–169. 
17 Holt 1992, s. 164; Parr 1980, s. 151. 
18 Holt 1992, s. 163–172. Parr 1980, s. 151f. 
19 Höjer, Ingrid, Fosterfamiljens inre liv, (Göteborg 2001), s. 109–113; Andersson, 
Gunvor, ”The motives of Foster Parents, Their Family and Work Circumstances” i British 
Journal of Social Work, vol 31 (2001), s. 244. 
20 Kertzer, David I & Koball, Heather & White, Michael J, ”Growing up as an abandoned 
child in nineteenth-century Italy”, i The History of the Family, vol 2:3 (1997), s. 216. 
21 Homrighaus 2001, s. 351. 
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barnlösa personer i det sena 1800-talets Stockholm. Hon tolkar det som 
att fosterföräldrarna fick ett känslomässigt utbyte av att ta fosterbarn.22

Även andra forskare har studerat förekomsten eller frånvaron av egna 
barn för att urskilja känslomässiga motiv. Flera internationella studier har 
visat att åtminstone en del av fosterföräldrarna var barnlösa. Fosterbarn 
kunde fungera som substitut för egna barn som hade dött i en tid då barn- 
och spädbarnsdödligheten var hög.23 Men vad frånvaron av biologiska 
barn säger om fosterföräldrarna kan diskuteras. Det är problematiskt att 
utgå från att alla människor i alla tider och samhällen har velat bli 
föräldrar. Föräldraskapets betydelse har präglats av den historiska 
kontexten och faktorer som genus, klass och ålder. Den amerikanska 
historikern Julie Berebitsky har visat att moderskap var en viktig 
byggsten i konstruktionen av kvinnors sociala identitet 1850–1950. 
Kunde en kvinna inte få biologiska barn var foster- eller adoptivbarn en 
lösning. Länge spelade det mindre roll om hon var gift eller inte. 
Huvudsaken var att en kvinna fick ge uttryck för det som förstods som en 
naturlig moderlig instinkt. Utövande av moderskap betraktades även som 
en medborgerlig plikt för kvinnor.24 Faderskap var inte en förutsättning 
för den manliga identiteten på samma sätt vid den här tiden. Det var 
främst genom arbete och medborgarskap som maskuliniteten gjordes. 
Med detta följde normen om en manlig familjeförsörjare, men barn var 
inget villkor för manlighet.25

Zelizer menar att utvecklingen bort från ekonomiska mot emotionella 
motiv kantades av en kommersialisering av barnen. Adoptioner, som kan 
sägas vara en variant av fosterbarnsvården, har inneburit att 
adoptivföräldrar har betalat för att få ett barn.26 Fosterföräldrar får och har 
oftast fått betalt för sin insats.27 Nyberg framhåller att även om 

22 Öberg 1989, s. 180–182. 
23 Gordon 1999, s. 120; Holt 1992 s. 141; Hernfindal Johannessen 2000, s. 42–45; Osa 
2002, s. 75; Guimaraes Sá 2000, s. 36. Om synen på barnlöshet och infertilitet hos 
kvinnor har de amerikanska historikerna Margaret Marsh och Julie Berebitsky skrivit. Se 
Marsh, Margaret, ”Motherhood Denied. Women and Infertility in Historical Perspective”, 
Apple, Rima D & Gordon, Janet red, Mothers & Motherhood. Readings in American 
History, (Ohio 1997); Berebitsky 2000. 
24 Berebitsky 2000, s. 55–58. 
25 Frank 1998, s. 36. 
26 Zelizer 1994a, s. 196–200. I sin kommande avhandling En riktig familj. Om betydelser 
av ”barnets bästa” i svensk adoptionsverksamhet 1917–1975, (Stockholm 2006) studerar 
Cecilia Lindgren adoptionsverksamheten i Sverige från den första svenska 
adoptionslagens tillkomst år 1917 till och med 1970-talet. 
27 Enligt en statlig rekommendation från 1 januari år 1999 bör fosterföräldrarna till ett 0–
12-årigt fosterbarn få 3000 kr i månaden som ersättning för sitt arbete. Se Andersson 
2001, s. 244. Genomsnittskostnaden för en utländsk adoption till Sverige var år 2001 var 
117 000 kr. Se SOU 2003:49 Adoption till vilket pris?, s. 131. 
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fosterföräldrar har fått betalt för vården så har denna ersättning varit så 
låg att arbetsinsatsen i själva verket kan betraktas som ideell.28 Det har 
förts fram olika förklaringar till att fosterföräldrar skulle ha velat arbeta 
ideellt eller mot låg ersättning. En är att fosterföräldrarna motiverades av 
ideologisk eller religiös övertygelse.29

En annan, mer utbredd förklaring, är att pliktkänslor gentemot 
släktingars barn föranledde personer att åta sig fosterbarnsvård mot en 
ringa eller ingen ersättning.30 Flera nordiska studier har visat att en 
fjärdedel till hälften av de fosterbarn som undersökts var släkt med sina 
fosterföräldrar under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal.31 Även i mitt 
material utackorderades många barn till släktingar eller till personer som 
barnet hade en relation till.32 Det har diskuterats huruvida 
släktingplacerade barn fick en mildare behandling än barn som kom till 
helt främmande fosterhem samt hur motiven för besläktade och 
främmande fosterföräldrar kan ha skilt sig åt. Släktskap med barnet 
behöver ju inte uteslutit att fosterbarnet fyllde en ekonomisk funktion i 
släktingarnas hem.33

  *** 

Tidigare forskning har på olika sätt försökt identifiera fosterföräldrarnas 
motiv att ta emot ett fosterbarn. Behövs det då ännu en studie av det här 
slaget? Jag menar det. Nästan all tidigare forskning har varit inriktad på 
de personer som etablerades som fosterföräldrar, det vill säga de som fick 
ett fosterbarn.34 Det saknas kunskap om familjer som ville ha fosterbarn 
men aldrig etablerades som fosterföräldrar. Svaret på frågan varför 
efterfrågan var så stor på barn måste sökas i alla potentiella 
fosterföräldrars motiv, inte enbart hos dem som fick ett barn. 

28 Nyberg 1995, s. 65f. 
29 Ingeborn 1989, s. 21, 87. 
30 Osa 2002, s. 65; Gunnlaugsson, Gisli August, ” ’Everyone’s been good to me, 
especially the dogs’; Foster-children and young paupers in nineteenth century southern 
Iceland”, i Journal of Social History, vol 27:2 (1993), s. 348f; Fauve-Chamoux, 
Antoinette, ”Beyond Adoption: Orphans and Family Strategies in Pre-Industrial France” i 
The History of the Family, vol 1:1 (1996), s. 3; Bideau & Brunet & Foroni 2000, s. 322f. 
31 Persson 1991, s. 58; Osa 2002, s. 55–57; Gunnlaugsson 1993. 
32 Se kapitel 5. 
33 Osa 2002, s. 78; Liliequist 1994, s. 200 
34 Julie Berebitskys forskning om amerikanska förhållanden utgör ett undantag. Hon 
studerar brev som potentiella fostermödrar skickade till kvinnomagasinet The Delineator,
US’ Children’s Bureau och även till den amerikanska presidentens fru, Eleonor Roosvelt. 
I breven bad kvinnorna om att få omhänderta ett foster- eller adoptivbarn. Det var inte alla 
som fick ett barn i sin vård. Berebitsky 2000, s. 90f. 
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I framställningen kommer jag att skilja på etablerade och icke 
etablerade fosterhem av två skäl, dels för att de etablerade och icke 
etablerade fosterhemmen skilde sig åt i vissa avseenden, dels för att det 
ska bli tydligt vilka hem som utackorderingsbyråns barn faktiskt kom till. 
En del personer hade ansökt om och fick ta emot fler än ett fosterbarn. 
Antalet utackorderade barn (445) överstiger därför antalet etablerade 
fosterfamiljer (424). Jag har valt att redovisa antalet barn som placerades 
i etablerade fosterfamiljer, istället för att bara uttala mig om antalet 
etablerade fosterhem. Principen är densamma som tillämpades på de 
biologiska familjerna, nämligen att först och främst synliggöra vilka 
förhållanden barnen kom ifrån och vilka de kom till. Utan en sådan 
aspekt av barnperspektivet är det risk att flera barn osynliggörs bakom 
fakta som bara gäller en familj.35

Vilka var fosterfamiljerna? 
Barnen som utackorderades genom byrån kom från fattiga arbetarfamiljer 
i Stockholm. Oftast hade de en ensamstående förälder och flera 
omhändertagna syskon. För biologiska föräldrar som saknade resurser 
kunde det bli betungande att ta hand om och försörja sina barn. Men 
andra familjer måste ha sett samma barn som en tillgång. De vände sig 
till byrån för att ansöka om ett fosterbarn. Vilka var de potentiella 
fosterfamiljerna? Det har redan framkommit att de oftast utgjordes av 
gifta par, men även av änkor och ogifta kvinnor. En del hade småbarn.36

De som etablerades som fosterföräldrar hade i tre till fem fall av tio vänt 
sig till byrån för att få omhänderta ett barn de kände. Ibland ville de ha 
ersättning för ett barn de redan hade i sin vård. De som inte fick något 
fosterbarn hade oftast efterfrågat ett främmande barn.37 På vilket sätt 
kunde fosterbarnen vara en tillgång för de familjer som ansökte om ett 
fosterbarn från byrån? För att kunna teckna en bild av 
fosterbarnsmarknaden måste vi veta mer om de familjer som ansökte om 
ett fosterbarn från byrån. Var bodde de, vad arbetade de med och hur 
många hade egna barn?

35 Qvortrup 1997. 
36 Se kapitel 8. 
37 Se tabell 16.  
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Var fanns fosterhemmen? 
I byråns instruktioner förespråkades att barnen skulle placeras i ”friska 
och hälsosamma trakter, äfven mindre städer…” 38. Vilka trakter och 
mindre städer avsågs? Och går det, som tidigare forskning visat, att 
urskilja några områden som tycks ha specialiserat sig på fosterbarnsvård? 
Genom att studera i vilka län merparten av de potentiella 
fosterföräldrarna bodde, ska jag försöka besvara dessa frågor. Först 
kommer länen dit barnen utackorderades att studeras. Det ger en bild av 
var de etablerade fosterhemmen låg. Därefter redovisas var de icke 
etablerade fosterföräldrarna bodde. 
Tabell 23. De vanligaste länen som barn utackorderades till. Barn som 
fosterhemsplacerades genom utackorderingsbyrån i Stockholm åren 1892–93, 
1903, 1913 och 1923. Utackorderade barn i antal och (procent).

Län År 1892–93 År 1903 År 1913 År 1923 Totalt 
Stockholm stad 48 (39) 18 (19) 18 (16) 34 (42) 118 
Stockholms län, utom 
Sthlm stad 

56 (46) 10 (11) 25 (23) 19 (23) 110 

Kalmar län 4 (3) 36 (38) 27 (25) 7 (9) 74 
Älfsborgs län 1 (1) 10 (11) 2 (2) 3 (4) 16 
Södermanlands län 5 (4) 5 (5) 1 (1) 3 (4) 14 
Kronobergs län 0 (0) 1 (1) 4 (4) 4 (5) 9 
Gotlands län 2 (2) 1 (1) 5 (5) 2 (2) 10 
Uppsala län 4 (3) 2 (2) 3 (3) 0 (0) 9 
Gävleborgs län 0 (0) 0 (0) 4 (4) 2 (2) 6 
Övriga län 2 (2) 12 (13) 19 (17) 7 (9) 40 
SUMMA 122 (100) 95 (101) 108 (100) 81 (100) 406 
Källa: Liggare över utackorderade parallellserien 1891–1893, D1B:1, Liggare över 
utackorderade barn 1903, D1A:4, Liggare över utackorderade barn 1913, D1a:14–16, 
Styrelseprotokoll 1923, ”Förteckning å utackorderade personer”, A1:26, 
Utackorderingsbyråns arkiv; Liggare över barn remitterade till barnhus och barnhem 
1890–1895, D1A:4, Understödsdelegerades arkiv; Personakter, Socialregisterbyråns 
arkiv; Rotemansarkivet på CD, SSA. 
Anmärkning 1: På grund av avrundning har den procentuella summan inte alltid blivit 
100.
Anmärkning 2: Till Kalmar län har även fosterhem på Öland räknats. 
Anmärkning 3: De övriga länen presenteras i bilaga 17.  

De barn som utackorderades genom utackorderingsbyrån i Stockholm 
kom till stor del att placeras i fosterhem som var belägna inom 
Stockholms län eller i själva staden. Framförallt var 

38 § 3 i Instruktion för barnavårdsinspektörerna…, F4:2, Fattigvårdsnämndens 
sekreterareexpeditions arkiv, SSA. 
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Stockholmsplaceringarna vanliga 1892–93 då 85 procent av 
fosterhemmen låg inom länet eller i staden. Dessa närbelägna placeringar 
hade drastiskt minskat år 1903 då knappt en tredjedel av fosterhemmen 
låg i Stockholms län eller i Stockholms stad. År 1913 utgjorde fosterhem 
i Stockholmstrakten två femtedelar av de etablerade fosterhemmen. Till 
år 1923 verkar Stockholm med omnejd återigen blivit ett välanlitat 
utackorderingsområde då två tredjedelar av de utackorderade barnen 
placerades där. Till skillnad från åren 1892–93 låg de flesta fosterhem 
inom staden år 1923. Det ska dock tilläggas att bortfallet för detta sista 
nedslag var stort. En tredjedel av 1923 års utackorderade barn har inte 
kunnat lokaliseras i källorna. Det är troligt att många av dessa placerades 
utanför Stockholms stad.39

Ett utmärkande drag för Stockholmsområdet var att många 
fosterföräldrar därifrån kände det barn de önskade bli fosterföräldrar åt. 
Minst tre av tio etablerade fosterhem i Stockholmsområdet åren 1892–93 
hade rekryterats från barnens sociala nätverk. År 1923 gällde detta så 
många som nio av tio Stockholmsplacerade barn.40

På 1890-talet tycks det inte ha funnits några upparbetade rutiner att 
ackordera ut barnen till områden som var belägna långt från Stockholm. 
Endast 16 av 122 barn placerades utanför Stockholms län åren 1892–93. 
Under 1900-talets första decennier blev det vanligare att barnen skickades 
till fosterhem som låg längre bort. Framförallt utgjorde Kalmar län ett 
välanlitat utackorderingsområde åren 1903 och 1913 då 38 respektive 25 
procent av barnen skickades dit. Benägenheten att placera barn i Kalmar 
län tycks ha avtagit år 1923 då knappt en tiondel (9 procent) av barnen 
placerades där.41 Näst efter Stockholmsområdet och Kalmar län 
utackorderades flera barn till Älfsborgs län, åtminstone år 1903. Barn 
placerades även i hem som låg i Södermanland, Kronobergs län, på 
Gotland, i Uppsala och Gävleborgs län. 

Var barnen placerades säger emellertid inte allt om var efterfrågan på 
fosterbarn från utackorderingsbyrån var som störst. För att få reda på det 
måste även de ansökningar som aldrig resulterade i ett etablerat 
fosterhem, studeras. 

39 Totalt saknas uppgifter om hemlän för 38 fosterhem som etablerades år 1923. Eftersom 
jag har sökt barnen i databasen över rotemansarkivet i Stockholm, men inte funnit dem 
där, är det troligt att barnen placerades utanför staden. 
40 Se bilaga 18. 
41 Men som påpekades ovan är bortfallet stort år 1923 och det är möjligt att fler etablerade 
fosterhem faktiskt låg i Kalmar län. 
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Tabell 24. De vanligaste hemlänen bland icke etablerade fosterhem som ansökte 
om ett fosterbarn från utackorderingsbyrån i Stockholm under perioderna 1891–
92; 1902–1912 och 1913–1925. Ansökningar i antal och (procent). 

Län År 1891–92 År 1902–12 År 1913–25 Totalt

Stockholms län utom Stockholm stad 61 (66) 73 (29) 7 (9) 141 
Kalmar län 5 (6) 81 (33) 30 (41) 116 
Södermanlands län 2 (2) 14 (6) 4 (5) 20 
Älfsborgs län 3 (3) 13 (5) 2 (3) 18 
Stockholm stad 2 (2) 12 (5) 2 (3) 16 
Gotlands län 1 (1) 11 (4) 2 (3) 14 
Värmlands län 1 (1) 8 (3) 2 (3) 11 
Uppsala län 2 (2) 6 (2) 1 (1) 9 
Örebro län 1 (1) 5 (2) 2 (3) 8 
Östergötland 1 (1) 3 (1) 4 (5) 8 
Övriga län 13 (14) 23 (9) 18 (24) 54 

Totalt 92 (99) 249 (99) 74 (100) 415 
Källa: Inkomna skrivelser 1891–92, E1:1, Godkända fosterhem, F1:3, Icke godkända 
fosterhem, F1:1, F1:4, Utackorderingsbyråns arkiv; Fosterhemsredogörelser, F2D:1, 
Sociala avdelningen vårdbyrån, Barnavårdsnämndens arkiv 1, SSA. 
Anmärkning 1: På grund av avrundning har den procentuella summan inte alltid blivit 
100.
Anmärkning 2: Till Kalmar län har även Öland räknats. 
Anmärkning 3: De övriga länen presenteras i bilaga 19. 

Till skillnad från de etablerade fosterhemmen uppvisar de icke etablerade 
fosterhemmen få Stockholmsfamiljer. Endast 16 av de 415 icke 
etablerade fosterhemmen kom från personer bosatta i Stockholms stad. 
Det var emellertid vanligt att personer som bodde inom Stockholms län 
ansökte om att få ett fosterbarn. Under perioden 1891–92 var två 
tredjedelar av de icke etablerade fosterhemmen belägna inom Stockholms 
län. Mellan åren 1902–12 gällde det en knapp tredjedel (29 procent) men 
perioden 1913–25 bodde endast en tiondel (9 procent) av de icke 
etablerade fosterföräldrarna i Stockholms län. Med tiden stärktes istället 
efterfrågan på fosterbarn från Kalmar län. Från att ha utgjort sex procent 
av de icke etablerade fosterhemmen 1891–92, kom en tredjedel (33 
procent) av de icke etablerades ansökningar från Kalmar län under 
perioden 1902–12. Under den sista perioden, 1913–25, utgjorde 
Kalmarfamiljerna 41 procent av de familjer som ansökte men aldrig fick 
något fosterbarn. Ansökningar inkom även från andra län, men inte i 
samma omfattning. 

Den del av fosterbarnsmarknaden som utackorderingsbyrån 
administrerade kom att utvidgas geografiskt med tiden. Barn sändes allt 
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längre bort från huvudstaden och efterfrågan på Stockholmsbarn spred sig 
utanför Stockholms län. Trots detta förblev många barn kvar i Stockholm 
hos fosterföräldrar där. Dessa barn hade vanligtvis fångats upp av sitt 
sociala nätverk. De stockholmsfamiljer som vände sig till byrån 
efterfrågade främst barn som de kände. Efterfrågan på främmande barn 
var liten i Stockholm. Det uppmärksammade barnavårdsinspektören 
Anna Lindhagen. Hon menade att det berodde på de höga 
levnadsomkostnaderna i staden.42 Det var helt enkelt en dålig förtjänst 
eller dyrt för Stockholmsfamiljer att ta emot främmande barn för den 
ersättning som byrån betalade. Barn som hade ett fungerande socialt 
nätverk i staden släpptes inte fria på en nationell fosterbarnsmarknad. Det 
reciproka systemet fortfor om barnen omhändertogs av anhöriga, vänner 
eller förblev kvar i sina informella fosterhem. Lindhagen menade att 
dessa familjer gjorde en ekonomisk uppoffring för att barnen inte skulle 
behöva sändas till främmande människor: 

Verklig uppoffring är i de flesta fall här i Stockholm den vård, som 
utöfvas af fosterföräldrar mot barn, som de, oaktadt de dyra 
lefnadsomkostnaderna, ofta haft länge utan ersättning och vilja behålla 
mot det låga utackorderingsbeloppet för att ej skiljas från barnet och för 
att det ej skall behöfva komma till främmande.43

Somliga barn hade ett socialt nätverk utanför Stockholm. De kunde 
sändas till anhöriga eller bekanta som bodde i andra landsändar. Men 
oftast var det sociala nätverket koncentrerat till Stockholmsområdet 
(staden och länet).44

De barn som saknade ett socialt nätverk, eller ett nätverk som varken 
kunde eller ansågs kunna ta hand om barnen, skickades till fosterfamiljer 
utanför Stockholm. Efterfrågan på främmande barn var stor ute i landet. 
De icke etablerade fosterhemmen kan betraktas som ett mått på var det 
fanns ett överskott på fosterhem. Även om många barn utackorderades till 
Kalmar län 1903 och 1913 visar undersökningen att det fanns ännu fler 

42 Stockholms stadsfullmäktiges Beredningsutskottsutlåtanden och Memorial 1903, bihang 
nr 108, s. 10. Lindhagen gjorde samma anmärkning varje år i sin årsberättelse varje år till 
och med 1921. 
43 Stockholms stadsfullmäktiges Beredningsutskottsutlåtanden och Memorial 1911, bihang 
nr 94, s. 19. 
44 Mellan 54 och 95 procent av de barn som placerades hos personer de hade en relation 
till utackorderades inom Stockholmsområdet de år jag har undersökt. År 1913 hade dock 
13 procent av barnen med ett socialt nätverk ett sådant inom Kalmar län, dit de 
utackorderades. 
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icke etablerade fosterhem där fram till 1925. Efterfrågan på fosterbarn 
från utackorderingsbyrån tycks ha varit stor i just Kalmar län. Varför det 
var så ska jag återkomma till.  

Vad arbetade fosterföräldrarna med? 
Potentiella fosterhem fanns såväl i staden som på landsbygden. 
Utackorderingsbyråns formella spelregler ringade in det goda 
fosterhemmet till lantbrukare och hantverkare. Obesuttna personer skulle 
helst undvikas. Vilka yrkesgrupper efterfrågade barn i praktiken? 

Det var vanligtvis bara mannens yrke som redovisades i 
utackorderingsbyråns liggare och formulär när de sökande utgjordes av 
både en man och en kvinna. Den sammanställning av fosterföräldrarnas 
yrken som presenteras nedan vilar därför främst på männens 
yrkestillhörighet. Ansökningar från kvinnliga hushållsföreståndare 
kommer att diskuteras längre fram. Att dela in olika yrkesutövare i 
kategorier eller klasser är problematiskt. Framförallt om samma indelning 
skall kunna tillämpas på yrkesutövare både i staden och på landsbygden. 
Jag har kombinerat olika indelningar av yrkesgrupper och anpassat dessa 
efter mina syften. Hur jag har gått tillväga redovisas i bilaga 21. 

Att enbart studera de etablerade fosterhemmen ger inte en rättvis bild 
av familjerna som efterfrågade fosterbarn. Det fanns tydliga skillnader i 
yrkestillhörighet mellan dem som fick ett fosterbarn och de som inte fick 
det. Två tendenser förtjänar särskild uppmärksamhet. För det första har 
efterfrågan på fosterbarn från obesuttna personer och jordbruksarbetare 
på landsbygden varit mer omfattande än vad ett studium av enbart 
etablerade fosterföräldrar visar. För det andra var efterfrågan på 
fosterbarn bland arbetare inte så framträdande som de etablerade 
fosterföräldrarnas yrkestillhörighet ger sken av. Det finns få arbetare med 
i materialet över icke etablerade fosterhem. 
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Tabell 25. Yrken bland etablerade fosterföräldrar åt barn som 
fosterhemsplacerades genom utackorderingsbyrån i Stockholm åren 1892–93, 
1903, 1913 och 1923. Utackorderade barn i antal och (procent).  

Yrkeskategori År 1892–93 År 1903 År 1913 År 1923 Totalt 
Lantbrukare 16 (13) 47 (51) 28 (26) 20 (23) 111
Arbetare 27 (22) 18 (19) 28 (26) 34 (40) 107
Kvinnlig hushållsföreståndare 38 (31) 13 (14) 20 (19) 15 (17) 86
Hantverkare 19 (16) 7 (8) 15 (14) 8 (9) 49
Obesuttna, jordbruksarbetare 13 (11) 5 (5) 13 (12) 4 (5) 35
Medelklass och tjänstemän 8 (7) 3 (3) 4 (4) 5 (6) 20
SUMMA 121 (100) 93(100) 108 (101) 86(100) 408
Bortfall 1 2 0 33 36
TOTALT 122 95 108 119 444
Källa: Liggare över utackorderade parallellserien 1891–1893, D1B:1, Liggare över 
utackorderade barn 1903, D1A:4, Liggare över utackorderade barn 1913, D1a:14–16, 
Utackorderingsbyråns arkiv; Liggare över barn remitterade till barnhus och barnhem 
1890–1895, D1A:4, Understödsdelegerades arkiv; Personakter, Socialregisterbyråns 
arkiv; Rotemansarkivet på CD, SSA. 
Anmärkning 1: På grund av avrundning har den procentuella summan inte alltid blivit 
100.
Anmärkning 2: Vilka titlar som har sorterats in under respektive yrkeskategori redovisas 
i bilaga 21. 

Precis som instruktionerna föreskrev utackorderades många barn till 
lantbrukare. Som mest kom 51 procent av barnen till lantbrukare år 1903. 
Åren 1913 och 1923 placerades omkring en fjärdedel (26 respektive 23 
procent) av barnen i lantbrukarhem. Vid studiens första nedslag kom 
endast 13 procent av barnen till lantbrukare. En knapp tredjedel av 
barnens fosterhem förestods då istället av kvinnliga hushållsföreståndare. 
Kvinnliga hushållsföreståndare blev sedan mindre vanliga. Vid de övriga 
nedslagen kom 14, 19 respektive 17 procent av barnen till kvinnliga 
hushållsföreståndare. Andelen barn som kom till arbetare ökade med 
tiden. Vid de tre första nedslagen blev 22, 19 respektive 26 procent av 
barnen placerades hos arbetare. År 1923 kom 40 procent av barnen till 
arbetare. Men på grund av bortfall är arbetarna troligen 
överrepresenterade detta år.45 Enligt instruktionen skulle byrån gärna 
placera barn hos hantverkare. Men det var inte många barn som kom till 
sådana hushåll. Som mest kom 16 procent av de utackorderade barnen till 

45 För att reducera bortfallet på personakter har jag använt uppgifter från rotemansarkivet i 
Stockholm. Det har emellertid inneburit att jag har fått fler uppgifter om fosterfamiljer 
som bodde inom Stockholms stad än utanför. Stockholmsfamiljerna förestods vanligtvis 
arbetare. 
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hantverkare. Det var åren 1892–93. Någon större förändring över tid går 
heller inte att iaktta bland barn som utackorderades till medelklass och 
tjänstemän.

Obesuttna eller jordbruksarbetare anlitades i varierande grad som 
fosterföräldrar åt byråns barn. Vid undersökningens första nedslag kom 
en tiondel av barnen till sådana hem. År 1903 och 1923 placerades endast 
fem procent av barnen hos obesuttna eller jordbruksarbetare. Men år 
1913, då färre barn placerades hos lantbrukare än 1903, kom drygt en 
tiondel av barnen till obesuttna eller jordbruksarbetare. Åren kring första 
världskriget hade byrån ett mindre överskott på fosterföräldrar än tidigare 
(se diagram 7). De obesuttna och jordbruksarbetarna kan ha utgjort en 
slags landsbygdsreserv under perioder då det var svårt att rekrytera 
lantbrukare som i övrigt uppfyllde normerna för ett gott fosterhem. Om 
även de icke etablerade fosterhemmen studeras blir det tydligt att 
efterfrågan på fosterbarn från obesuttna eller jordbruksarbetare var 
omfattande under hela perioden. 

Tabell 26. Yrken bland icke etablerade fosterföräldrar som ansökte om ett 
fosterbarn från utackorderingsbyrån i Stockholm perioderna 1891–92, 1902–12 
och 1913–25. Ansökningar i antal och (procent). 

Yrkeskategori År 1891–92 År 1902–12 År 1913–25 Totalt 

Lantbrukare 19 (21) 101 (40) 32 (43) 152
Obesuttna, jordbruksarbetare 31 (34) 53 (21) 14 (19) 98
Kvinnlig hushållsföreståndare 6 (7) 39 (16) 12 (16) 57
Arbetare 15 (16) 26 (10) 5 (7) 46
Hantverkare 9 (10) 19 (8) 7 (10) 35
Medelklass och tjänstemän 5 (5) 10 (4) 4 (5) 19
Okänt 7 (8) 1 (1) (0) 8
Totalt 92 (101) 249 (100) 74(100) 415
Källa: Inkomna skrivelser 1891–92, E1:1, Godkända fosterhem, F1:3, Icke godkända 
fosterhem, F1:1, F1:4, Utackorderingsbyråns arkiv; Fosterhemsredogörelser, F2D:1, 
Sociala avdelningen vårdbyrån, Barnavårdsnämndens arkiv 1; Rotemansarkivet på CD, 
SHD, SSA. 
Anmärkning: På grund av avrundning har den procentuella summan inte alltid blivit 100. 

Under 1900-talets första decennier var lantbrukarna flest även bland de 
icke etablerade fosterhemmen. Att omkring fyra av tio icke etablerade 
fosterhem utgjordes av lantbrukare pekar på att efterfrågan på fosterbarn 
från lantbrukare var större än vad de etablerade fosterhemmen antyder. 
Men att vara lantbrukare räckte inte för att få ett fosterbarn. Många 
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lantbrukare fick avslag. Åren 1891–92 kom endast en femtedel av dessa 
ansökningar från lantbrukare. Då utgjorde obesuttna och 
jordbruksarbetare en tredjedel av de icke etablerade fosterhemmen. 
Framförallt berodde det på att det fanns många soldater som visade 
intresse för att ta emot fosterbarn då. Antalet soldattorp minskade kraftigt 
under perioden 1890–1910 till följd av indelningsväsendets upphörande 
och värnpliktens införande.46 Få soldater eller andra militära befattningar 
finns bland de som ansökte om ett fosterbarn efter 1890-talet. En 
femtedel av alla icke etablerade fosterhem förestods av obesuttna eller 
jordbruksarbetare under 1900-talets första decennier. De kvinnliga 
hushållsföreståndarna, som med tiden avtog bland de etablerade 
fosterhemmen, utgjorde 16 procent av de icke etablerade fosterhemmen 
under 1900-talets första decennier. 

Arbetarhushållen utmärkte sig genom att vara många bland dem som 
etablerades som fosterföräldrar (mellan 15 och 31 procent), men fåtaliga 
bland de icke etablerade fosterhemmen (sex till nio procent). Det berodde 
på att många arbetarfamiljer bodde i Stockholm. Stockholmsfamiljerna 
efterfrågade främst barn de kände.47 Önskemål om kända barn avslogs 
mer sällan än önskemål om främmande barn. Därför etablerades de flesta 
arbetare som fosterföräldrar. Att arbetarfamiljernas andel bland de 
etablerade fosterhemmen ökade med tiden kan förklaras utifrån en ökad 
efterfrågan på kända barn (se kapitel 7). Ökningen berodde inte på att 
arbetare generellt skulle ha stärkt sin efterfrågan på fosterbarn med tiden. 
Denna slutsats styrks av att de icke etablerade fosterhemmen snarare 
uppvisar en minskning av andelen arbetarfamiljer. 

Fosterbarn efterfrågades i stort sett av alla sociala grupper, utom 
överklassen. Merparten av de personer som ansökte om ett fosterbarn från 
utackorderingsbyrån kan sammanfattas i tre grupper. Dessa var hushåll 
med kvinnliga hushållsföreståndare, arbetarhushåll och agrara hushåll. 
Till de agrara hushållen räknar jag yrkeskategorierna lantbrukare, 
hantverkare och obesuttna samt jordbruksarbetare.48 Några personer ur 
medelklassen finns även i materialet. Jag ska återkomma till vilka behov 
dessa grupper kan ha haft av barnens arbetskraft. 

46 Morell, Mats, Det svenska jordbrukets historia. Band 4. Jordbruket i industrisamhället 
1870–1945, (Stockholm 2001), s. 32f. 
47 Bland de arbetarfamiljer som etablerades som fosterhem 1903, 1913 och 1923 hade 49 
av 59 (83 procent) önskat ett namngivet barn. 40 av 59 (68 procent) bodde inom 
Stockholms stad. 
48 Merparten av hantverkarna bodde på landsbygden eller i mindre orter. 16 av 87 
hantverkare i mina urval bodde i Stockholms stad. Ytterligare tre hantverkare bodde i 
orter som Västervik, Oskarshamn och Solna.  
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Hade fosterfamiljerna egna barn? 
Avsaknad av egna barn i fosterfamiljerna har av flera forskare tolkats 
som att andra skäl än ekonomiska incitament låg till grund för beslutet att 
ta fosterbarn.49 Öberg menar att de många barnlösa personer som tog 
fosterbarn i Stockholm under sent 1800-tal drevs av en naturlig 
känslomässig längtan efter barn och inte enbart av ekonomiska motiv.50

Det finns problem med en sådan tolkning. Barnlöshet måste relateras till 
den sociala kontexten. Om barnlöshet upplevdes som ett känslomässigt 
tomrum som kunde fyllas med fosterbarn, beror av hur vuxnas kön, ålder 
och civilstånd relaterades till barn i den sociala kontexten. Detta kommer 
att diskuteras i kapitel 11. Ett annat problem är att alla barnlösa hushåll 
nödvändigtvis inte förestods av barnlösa individer. En del hade vuxna 
eller utflyttade barn och saknade av den anledningen barn (vilka här 
definieras som personer under 15 år) hemma. Flera forskare har 
konstaterat att när de egna barnen blivit tillräckligt stora för att arbeta 
ersatte de anställd arbetskraft i 1800-talets och det tidiga 1900-talets 
lantbrukarhushåll.51 Barn fyllde en viktig ekonomisk funktion i sådana 
hushåll. Därför kan hushåll utan minderåriga barn varit extra angelägna 
om att skaffa fosterbarn. Många personer som ansökte om ett barn från 
byrån var lantbrukare. Avsaknad av egna minderåriga barn kan ha varit 
såväl ett ekonomiskt som ett känslomässigt skäl till att skaffa fosterbarn. 
Det finns anledning att skilja på hushåll utan minderåriga barn och 
barnlösa individer. 

49 Öberg 1989, s. 182; Osa 2002, s. 72; Hernfindal Johannessen 2000, s. 71, 84; Gordon 
1999, s. 120f; Guimaraes Sá 2000, s. 36. 
50 Öberg 1989, s. 182. 
51 Se till exempel Dribe 2000, s. 59, 141; Sjöberg 1996, s. 117, 137. 
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Tabell 27. Hushåll med och utan minderåriga barn bland ansökningar om 
fosterbarn från utackorderingsbyrån perioden 1891–1925. Sökande hushåll i 
procent.

 Icke etablerade fosterhem Etablerade fosterhem 
 1891–92 1902–12 1913–25 1892–93 1903 1913 1923
Hushåll med barn
Hushåll utan barn
SUMMA 

33
67

100

44
56

100

36
64

100

40
60

100

42
58

100

36
64

100

38
63

101
Källa: Godkända fosterhem, F1:3, Icke godkända fosterhem, F1:1, F1:4, Liggare över 
utackorderade parallellserien 1891–1893, D1B:1, Liggare över utackorderade 1903, 
D1A:4, Liggare över utackorderade 1913, D1A:14–16, Styrelseprotokoll 1923, 
”Förteckning å utackorderade personer”, A1:26, Utackorderingsbyråns arkiv; 
Fosterhemsredogörelser, F2D:1, Sociala avdelningen vårdbyrån, Barnavårdsnämndens 
arkiv 1; Personakter, Socialregisterbyråns arkiv, Rotemansarkivet på CD, SHD, SSA. 
Anmärkning 1: På grund av avrundning har den procentuella summan inte alltid blivit 
100.
Anmärkning 2: Bortfall redovisas i bilaga 20. 

Mer än hälften av de som ville bli fosterföräldrar saknade egna barn 
under 15 år. Bortfallen är dock mycket stora varför siffrorna måste tolkas 
med försiktighet. Det gäller i synnerhet de nedslag som jag har gjort på 
1890-talet. I breven till byrån uppgavs inte alltid om de sökande hade 
egna minderåriga barn hemma eller inte. Det är möjligt att brevskrivarna, 
såväl präster som de potentiella fosterföräldrarna själva, var mer benägna 
att tala om när hemmavarande barn saknades än när det fanns barn i 
hushållet. Det kan ha varit ett sätt att motivera en ansökan på 1890-talet. 
Att 67 respektive 60 procent saknade egna minderåriga barn i hushållet 
kan därför vara överdrivna siffror. 

Efter att formuläret Redogörelse för föreslaget fosterhem började 
användas 1902 skulle alla besvara frågan om egna barn. Trots färre 
bortfall var andelen hushåll utan egna minderåriga barn nära 60 procent 
under 1900-talets första decennium (56 procent av de icke etablerade 
fosterhemmen 1902–12 och 58 procent av de etablerade fosterhemmen år 
1903). Andelen hushåll utan egna minderåriga barn ökade med tiden. Vid 
de nedslag som gjordes 1913 och 1923 kom två tredjedelar av de 
utackorderade barnen till fosterhem som saknade egna minderåriga barn 
hemma (64 respektive 63 procent). Det kan konstateras att många hushåll 
som ansökte om fosterbarn saknade egna hemmavarande barn under 15 
år. Men var personerna som företrädde dessa hushåll för den skull 
barnlösa? 
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Tabell 28. Barnlösa individer/par bland hushåll utan egna minderåriga barn 
som ansökte om ett fosterbarn från utackorderingsbyrån i Stockholm 1891–1925. 
Sökande hushåll i absoluta tal och (procent). 

 Icke etablerade fosterhem Etablerade fosterhem 
 1891–

92
1902–12 1913–

25
1892–
93

1903 1913 1923 

Hushåll utan 
barn

34 (67) 119 (56) 47 (64) 24 (60) 41 (58) 52 (64) 50 (63) 

… varav 
barnlösa
individer/par 

24 (47) 54 (25) 27 (37) 17 (43) 16 (23) 30 (37) 18 (23) 

Antal
undersökta
hushåll

51  214  73  40  71  81  80  

Källa: Godkända fosterhem, F1:3, Icke godkända fosterhem, F1:1, F1:4, Liggare över 
utackorderade parallellserien 1891–1893, D1B:1, Liggare över utackorderade 1903, 
D1A:4, Liggare över utackorderade 1913, D1A:14–16, Styrelseprotokoll 1923, 
”Förteckning å utackorderade personer”, A1:26, Utackorderingsbyråns arkiv; 
Fosterhemsredogörelser, F2D:1, Sociala avdelningen vårdbyrån, Barnavårdsnämndens 
arkiv 1; Personakter, Socialregisterbyråns arkiv, Rotemansarkivet på CD, SHD, SSA. 
Anmärkning: För redovisning av bortfall, se bilaga 20. 

Flera, men inte alla, hushåll som saknade minderåriga barn förestods av 
helt barnlösa individer/par. Andelen barnlösa individer/par varierade vid 
de olika nedslagen men de utgjorde minst en femtedel. Åren 1891–92 
utgjordes 24 av sammanlagt 92 icke etablerade fosterhem av barnlösa 
personer. Även om bortfallet i detta nedslag är stort kan det konstateras 
att minst en fjärdedel (24/92) av de sökande var barnlösa. En lika stor 
andel barnlösa finns med bland de icke etablerade fosterhem som inkom 
med sina ansökningar perioden 1902–12. Därefter verkar de barnlösas 
andel av ansökningarna ha ökat till en dryg tredjedel (37 procent) 
perioden 1913–25. Om de etablerade fosterhemmen studeras tycks det 
vara just kring 1913 som en ökning av barnlösa fosterföräldrar skedde.52

Då kom drygt en tredjedel (37 procent) av barnen till barnlösa personer. 
Tio år senare hade siffran sjunkit något. År 1923 kom knappt en fjärdedel 
av barnen (23 procent) till barnlösa personer. 

Det är intressant att andelen hushåll utan minderåriga barn och andelen 
barnlösa individer/par inte skiljer sig åt mellan icke etablerade och 
etablerade fosterhem. Majoriteten av de personer som ville bli 
fosterföräldrar hade inga egna minderåriga hemmavarande barn, även om 

52 Åren 1892–93 var andelen barnlösa större än år 1913, men bortfallet är omfattande för 
detta nedslag. Av skäl som nämndes ovan finns det anledning att tro att andelen barnlösa 
individer är överdrivna dessa år. 
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de kan ha haft andra fosterbarn. Mellan en femtedel och en tredjedel var 
barnlösa individer/par. 

Sammanfattning
Frånvaron av egna barn i hemmet var stor bland de familjer som ansökte 
om ett fosterbarn. Detta inverkade troligen på varför de ville bli 
fosterföräldrar. Men det är för tidigt att dra några slutsatser om varför så 
många hushåll utan minderåriga barn ville omhänderta andras barn. 
Hittills har det konstaterats att fosterföräldrar som rekryterades ur barnens 
sociala nätverk oftast bodde i Stockholm eller på landsbygden 
däromkring. Etablerade fosterföräldrar i Stockholm var oftast arbetare 
och kände barnen de omhändertog. Personer som önskade främmande 
fosterbarn fanns knappt alls i Stockholm, därför var arbetarna få bland de 
icke etablerade fosterhemmen. Desto fler ansökningar om främmande 
barn inkom från familjer som bodde på andra håll i landet. Många agrara 
hushåll efterfrågade fosterbarn. Kalmar län var ett område som 
efterfrågade många fosterbarn från byrån. Under hela perioden 
efterfrågade kvinnliga hushållsföreståndare runt om i landet fosterbarn. 
Men med tiden fick allt färre ensamstående kvinnor något fosterbarn. Få 
ansökningar kom från medelklassen. På vilket sätt fosterbarnen kunde 
vara en tillgång för de potentiella fosterfamiljerna ska undersökas 
fortsättningsvis.
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10. Ekonomiska motiv 

Inledning
Enligt Zelizer motiverades amerikanska fosterföräldrar under 1800-talet 
att ta emot fosterbarn på grund av de ekonomiska fördelar ett fosterbarn 
kunde föra med sig. Såväl fosterlönen som det arbete fosterbarnet kunde 
bistå fosterfamiljen med gjorde fosterbarnen ekonomiskt värdefulla.53

Forskning om svenskt barnarbete visar att barn var ekonomiskt nyttiga 
betydligt längre i det ruralt präglade Sverige.54 Vilken betydelse det hade 
för personers motiv att bli fosterföräldrar är ännu ett outforskat område. 
Om fosterföräldrar efterfrågade fosterbarnens arbetskraft studeras i detta 
kapitel. I samtiden höjdes många röster mot att fosterbarnsverksamheten 
fungerade som en industri där fostermödrar tjänade pengar på att ta emot 
fosterbarn. Om fostermödrande var att betrakta som ett betalt arbete ska 
därför också undersökas. 

Fosterbarn som arbetskraft 
I kapitel 1 påtalade jag vikten av att uppmärksamma barns arbete för att 
vi ska förstå hur hushåll och samhälle har organiserats. Becker menar att 
kostnaderna för barn har bestämt hur många barn människor har skaffat. 
Om barnen bidrog till familjens inkomst genom produktivt arbete sänktes 

53 Zelizer 1994a, s. 172, 185. 
54 I en antologi om barnarbete inom jordbruket; Jordbrukets barn. Barns och ungdomars 
fostran i agrara miljöer, red Mats Sjöberg, (Stockholm 2004), framhåller flera forskare att 
barns arbetsinsatser i det svenska jordbruket hade betydelse fram till det sena 1950-talet. 
Därefter ledde mekanisering, ”marknadisering” och en sedan 1930-talet gradvis utökad 
skolplikt till att färre barn arbetade mindre i jordbruket. Likväl gör jordbrukarbarnen än 
idag arbetsinsatser i familjeföretagen. Det arbetet har dock ett mer symboliskt och 
uppfostrande än ett reellt produktivt syfte. Se Sjöberg, Mats, ” ’En källa till välmåga och 
framgång.’ Barn och jordbruksarbete i tid och rum”, s. 50–52; Waltersson, Kent, ”Med 
kunskap och redskap ska jorden odlas. Livet i Unga odlare 1930–1960”, s. 191–192; 
Flygare, Irene, ”Tre generationer 1900-talsbarn”, s. 203–207. 
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kostnaderna för att ha barn, menar han.55 Men kostnaderna kan även ha 
begränsats av att barnen utförde reproduktivt arbete. Detta, oftast 
obetalda, arbete har vanligen tillskrivits kvinnor, medan barnens insatser 
har varit tämligen osynliggjorda. Exempel på reproduktivt arbete som 
utförs av barn är barn som sköter sig själva eller barn som ser till andra 
barn. I den tid denna undersökning rör sig var barns arbete vanligt och 
önskvärt för såväl produktionen som reproduktionen. Men vilka 
arbetsuppgifter barnen skulle ägna sig åt debatterades i samtiden.  

Barnarbete i forskningen 
Inom barnarbetsforskningen menar man att barns arbete kan ha skilda 
syften. Å ena sidan kan arbetet vara instrumentellt om barnen arbetar 
enbart för att bidra till hushållets försörjning. Å andra sidan kan det vara 
socialiserande om arbetet syftar till att fostra och lära barnet ett yrke. 
Arbetet blir en utbildning som barnet kan ha nytta av i framtiden.56

Historikern Britt Liljewall har framhållit att det instrumentella 
barnarbetet inte uteslöt ett socialiserande syfte och vice versa. Frågan är 
bara var tyngdpunkten låg och hur den har förskjutits med tiden.57

Arbetets syfte säger dock inget om vad det har för verkan på barnen 
fysiskt och psykiskt. Hedenborg skiljer på skadligt och oskadligt arbete. 
Hon menar att ett socialiserande arbete, såsom sotarlärlingens, kunde vara 
mer skadligt än ett instrumentellt arbete som att plocka rovor på fälten. 
Hedenborg finner att acceptansen för skadligt arbete är högre om arbetet 
är socialiserande.58

Det går att tänka sig att graden av acceptans och definitionerna av 
instrumentellt och socialiserande arbete har skilt sig åt beroende på om 
barnen arbetade i städerna eller på landsbygden. Barns arbete i industrin 
eller på städernas gator uppmärksammades allt mer under 1800-talets 
andra hälft som skadligt. Arbetet i industrin beskrevs som farligt och 
hälsovådligt.59 Barn som genom försäljning och arbete på gatorna gjorde 

55 Becker 1991, s. 138f. 
56 Sjöberg 1996, s. 138. Engelskspråklig forskning använder begreppen child labour och 
child work. Genom child labour exploateras barnens arbetskraft, medan child work 
kännetecknas av att barnen i större utsträckning kan välja om de vill arbeta och lära vissa 
arbetsuppgifter, och därtill kanske tjäna en slant. Se Liljewall, Britt, ”Minnen av 
barnarbete runt sekelskiftet 1800” i Sjöberg, Mats red, Jordbrukets barn. Barns och 
ungdomars fostran i agrara miljöer, (Stockholm 2004), s. 62; Zelizer 1994a, s. 71–112. 
57 Liljewall 2004, s. 62. 
58 Hedenborg 2006, s. 66. 
59 Olsson 1980, s. 140. 
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sig ekonomiskt oberoende av vuxna riskerade att bli vanartade, enligt 
sekelskiftets debattörer.60 Barnarbete i hushållen och i jordbruket var inte 
föremål för samma kritik även om barnen kunde utföra instrumentella 
arbetsuppgifter och arbeta långa dagar. Barns arbete i jordbruk eller 
hushåll reglerades först på 1940-talet. Historikern Mats Sjöberg förklarar 
detta faktum med att barnarbete i jordbruk och hushåll var familjebaserat 
och att jordbruksarbete ansågs vara hälsosamt. Det betraktades inte som 
skadligt, snarare tvärtom. Dessutom menar Sjöberg att barnens 
jordbruksarbete kan ha varit av sådan samhällsekonomisk betydelse att 
staten av den anledningen inte ville reglera det.61 Om de yrkesgrupper 
som vände sig till byrån efterfrågade barnarbetskraft, ska diskuteras dels 
utifrån tidigare forskning om barnarbete inom olika typer av hushåll, dels 
genom kvalitativa utsagor i källmaterialet. 

Medelklass 
Zelizer menar att övergången från ekonomiska till emotionella motiv 
utmärktes av att foster/adoptivföräldrar i allt högre grad utgjordes av 
personer ur medelklassen eller med tjänstemannayrken. De efterfrågade 
inte ekonomiskt nyttiga barn, utan ville ha små barn som de 
känslomässigt kunde knyta an till. Detta skedde under 1920-talet i USA.62

Någon liknande social omgruppering har inte gått att påvisa i det 
svenska materialet. Få potentiella fosterhem har kunnat klassificeras som 
medelklass. Totalt fanns 39 tjänstemanna- eller medelklassfamiljer i 
materialet. Deras antal ökade inte med tiden. Därmed ger 
fosterföräldrarnas yrkestillhörighet inga indikationer på att motiven till att 
ta fosterbarn skulle ha förändrats, såsom Zelizer har föreslagit. Det kan 
bero på att Sveriges sociala kontext skilde sig från den amerikanska. Här 
var medelklassen inte lika stor och välbärgad som i USA vid samma tid.63

Att det svenska materialet inte uppvisar samma mönster som det 
amerikanska skulle också kunna förklaras med att barns ekonomiska 
värde, framförallt i jordbruket, fortfarande var av betydelse i Sverige på 

60 Sundkvist 1994, s. 66, 138. 
61 Sjöberg 2004, s. 42f. Se även Zelizer 1994a, s. 77. 
62 Zelizer 1994a, s. 191f. En förändring av adoptivföräldrars socialgruppstillhörighet har 
observerats av Nigel Middleton. Se Middleton, Nigel, When Family Failed. The 
Treatment of Children in the Care of the Community during the First Half of the 
Twentieth Century, (London 1971), s. 240. 
63 Sommestad, Lena, ”Privat eller offentlig välfärd? Ett genusperspektiv på 
välfärdsstaternas historiska formering”, i Historisk Tidskrift, nr 4 (1994), s. 601–629. 
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1920-talet.64 De som enbart ville tillfredsställa emotionella motiv och 
därtill hade råd att skaffa barn enkom för det syftet kanske inte var så 
många vid den här tiden. Människor med mycket pengar och hög status 
vände sig i alla fall inte till utackorderingsbyrån. Det är möjligt att det 
fanns andra, mer diskreta sätt, att få foster- eller adoptivbarn för dessa 
grupper.65

De få fosterhem som hörde till medelklassen garanterade inte att 
fosterbarnen skulle undslippa arbete. En av spelreglerna som 
praktiserades på byrån, enligt Kihlqvist, var att inte anlita fosterhem som 
var alltför välbeställda. Fosterbarnet riskerade då att jämställas med 
tjänstefolket, trodde man. Att det fanns socialt uppsatta personer som 
ville ha ett fosterbarn för arbetskraftens skull framgår av detta brev från 
en kyrkoherde som ansökte om en ”stark och duktig” 13–14-årig 
fosterflicka:

Hon bör dock hafva kommit så långt, att hon afslutat folkskolan eller ock 
kan göra det under året. Vi tänkte använda henne till lättare sysslor. Vi 
antaga nämligen att afsigten med utackorderingen är att barnen få lära sig 
arbetsamhet och sålunda i framtiden blifva dugliga och nyttiga 
menniskor.66

Kyrkoherden hade tänkt använda flickan för ”lättare sysslor”. I brevet 
framstår detta ”användande” som en välgärning eftersom flickan skulle få 
lära sig arbetsamhet och på så sätt bli en duglig och nyttig människa. 
Detta låg förmodligen i linje med det socialiserande arbete som byrån 
uppmuntrade till. Det tycks ändå inte som om kyrkoherden och hans 
hustru fick något fosterbarn. 

Hushåll som förestods av kvinnor 
En stor grupp bland de sökande utgjordes av kvinnliga 
hushållsföreståndare. Efterfrågan på fosterbarn från kvinnliga 
hushållsföreståndare var omfattande under hela undersökningsperioden. 
Men allt färre fick något barn med tiden. Det märks dels genom att färre 

64 Sjöberg 1996, s. 259. 
65 Ett möjligt källmaterial för att ta reda på detta skulle vara memoarlitteratur. En sådan 
undersökning har emellertid inte varit möjlig att utföra inom ramen för denna studie. 
66 Brev från NJ Thunblad, daterat 1891-06-02, Inkomna skrivelser E:1, 
Utackorderingsbyråns arkiv, SSA. 
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barn placerades hos kvinnliga hushållsföreståndare, dels genom att allt 
fler icke etablerade fosterhem utgjordes av kvinnliga 
hushållsföreståndare. Dessa kvinnor var oftast ensamstående.67

Tidigare visades att ensamstående föräldrar hade svårt att både försörja 
och ordna tillsyn för sina barn. I ljuset av de problem som mötte 
ensamstående föräldrar ter det sig underligt att många ensamstående 
kvinnor ville bli fostermödrar åt andras barn. Hur försörjde de sig och hur 
löste de barntillsynsproblemet? De kvinnliga hushållsföreståndarnas 
yrkestitlar redovisas i bilaga 22. För många saknas uppgifter om hur de 
försörjde sig. En orsak till det kan ha varit att de tjänade sitt uppehälle 
just som fostermödrar. De hade inte något annat yrke. En annan orsak är 
att kvinnors sociala status ofta har relaterats till vad deras före detta eller 
avlidna män hade arbetat med. Det är exempelvis inte självklart att 
hantverkaränkor och frånskilda hustrur drev sina före detta makars 
rörelser vidare. Historikern Iréne Artaeus menar att det var en möjlighet 
för några få änkor till avlidna hantverkare, men det gällde långt ifrån 
alla.68 Hur de försörjde sig är därför oklart i det material jag har studerat. 
Jag har emellertid antagit att änkor till jordbrukare fortsatte att leva av 
vad jorden gav. Kvinnliga hushållsföreståndare som försörjde sig genom 
jordbruk var relativt få bland de etablerade fosterhemmen (5 av 86) men 
desto fler bland de icke etablerade (16 av 57). I en norsk studie har 
historikern Marianne Hernfindal Johannessen resonerat om att hushåll där 
män saknades lät ersätta männen med fosterpojkar.69 Men det verkar inte 
som att de kvinnliga hushållsföreståndarna i mitt material försökte ersätta 
männens bortavaro med fosterpojkar. Merparten av de ensamstående 
jordbrukarkvinnorna önskade sig en flicka.70

Flera ensamstående fostermödrar var sysselsatta med arbetsuppgifter 
som kan ha utförts inom det egna hushållet (29 av de 143 ensamstående 
kvinnorna i materialet). Andra hade arbetsuppgifter utanför det egna 
hushållet (24 av de 143 ensamstående kvinnorna i materialet). 

67 74 av sammanlagt 143 kvinnliga hushållsföreståndare var änkor. 45 kvinnor var ogifta, 
12 var skilda eller bodde isär från sina män, två ansökningar kom från ogifta systrar som 
bodde tillsammans. Ytterligare sex ansökningar kom åren 1892–93 från hustrur som 
troligtvis levde tillsammans med en man, men där uppgifter om maken saknas. Slutligen 
fattas uppgifter om civilståndet för fyra kvinnliga hushållsföreståndare. 
68 Artaeus 1992, s. 153f. 
69 Hernfindal Johannessen 2000, s. 42. Se även Tuomaala, Saara, ”Inte tid för skolan. Den 
finländska agrarbarndomens janusansikte under 1920- och 30-talen”, i Sjöberg, Mats red 
Jordbrukets barn. Barns och ungdomars fostran i agrara miljöer, (Stockholm 2004), 
s.148.
70 Bland de icke etablerade fosterhemmen hade 4 av 16 ensamstående jordbrukarkvinnor 
önskat en fosterson. 10 av 16 hade önskat en fosterflicka, två uppgav ej önskat kön. Bland 
de etablerade fosterhemmen hade tre av fem jordbrukarkvinnor önskat en fosterson och 
två av fem en fosterflicka. 
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Fosterbarnen kan ha varit en arbetskraftsresurs för kvinnor som var 
verksamma inom hantverk, hemindustri och delar av den informella 
ekonomin. Flera fostermödrar arbetade inom dessa områden. 
Hemindustrin sysselsatte många kvinnor och barn hemma vid köksbordet 
vid den här tiden. Där rullade de cigarrer, vek tändsticksaskar, tillverkade 
säkerhetsnålar eller andra artiklar.71 Barn var särskilt ofta medhjälpare vid 
tillverkning av trikå och kläder i hemmen.72 Bland byråns ensamstående 
fostermödrar fanns de som sydde, bakade, vävde, stickade och tillverkade 
yllegarn eller handskar. Någon försörjde sig som portvakterska, några 
andra genom att hyra ut rum, ytterligare några genom att tvätta och stryka 
andra personers tvätt eller genom att utföra andra hushållstjänster. Det 
fanns även de som sysslade med försäljning och fyra kvinnor var 
lärarinnor. Persson har uppmärksammat att det var vanligt bland 
fostermödrar att kombinera vården av fosterbarn med annan 
inkomstbringande verksamhet i hemmet. På så sätt kunde fostermödrarna 
få en extra hjälp i såväl arbetet som hushållskassan.73 Det var arbete i 
hemmets närhet som var möjligt att kombinera med fosterbarnsvård för 
ensamstående kvinnor. Därför är det inte så märkligt att arbeterskorna, 
som annars utgjorde en vanlig yrkeskategori bland ensamstående kvinnor, 
åtminstone i städerna, är få i mitt material.74

Att förena hemarbete med fosterbarnsvård kan ha varit en strategi för 
att slippa ordna barntillsyn för de egna barnen. Men materialet från 
utackorderingsbyrån tyder inte på att de kvinnliga hushållsföreståndarna 
hade några egna småbarn när de ansökte om ett fosterbarn (se bilaga 23). 
Istället märks en annan tendens. Omkring två femtedelar av de kvinnliga 
hushållsföreståndarna hade ansökt om att bli fostermödrar åt barn de hade 
en relation till.75 Det kan konstateras att det visserligen fanns kvinnliga 
hushållsföreståndare som kan ha vänt sig till byrån för att anskaffa 
arbetskraft. Men troligen vände sig många till byrån av andra skäl. 
Fostermödrandet kan ha varit ett yrke i sig. Fosterlegan snarare än 
barnens arbetskraft var i så fall en tillgång för fostermödrarna. Och släkt- 
eller bekantskapsrelationer inverkade rimligen på motiven att bli 

71 Rahikainen 2004, s. 180. 
72 SOS, Svensk hemindustri. Del I. Utredningens huvudresultat, (Stockholm 1917), s. 115. 
73 Persson 1991, s. 51. 
74 5 av 143 kvinnliga hushållsföreståndare var arbeterskor. 
75 48 av 86 etablerade kvinnliga hushållsföreståndare hade en relation till det barn de blev 
fostermödrar åt. Detsamma gällde för 10 av 57 icke etablerade kvinnliga 
hushållsföreståndare. Observera att detta gäller relationer som har gått att belägga. Det är 
möjligt att många fler, än vad som har framgått i källmaterialet, hade en relation till de 
barn de ansökte om att få vårda. 



284

fosterförälder. Ersättningens och relationernas betydelse ska jag 
återkomma till. 

Arbetarhushåll
Bland arbetare i staden var det främst individen, inte hushållet, som 
utgjorde en produktionsenhet. Hur betydelsefulla barnens arbetsinsatser 
var för arbetarhushållets ekonomi har diskuterats i forskningen. Utifrån 
studier av amerikanska förhållanden hävdar Zelizer att näst efter den 
manliga familjeförsörjaren var det barnen, inte hustrun, som drog in 
pengar till hushållskassan en bit in på 1900-talet.76 I Sverige hade 
arbetarkvinnor, även om de var gifta, ofta någon form av lönearbete. 
Normen om en manlig familjeförsörjare kunde få arbetarklassfamiljer
leva upp till i praktiken.77 Att kvinnorna lönearbetade betyder inte att 
barnens arbetsinsatser inte behövdes. Men det var inte självklart att 
barnen lämnade över sina förtjänster till föräldrarna och på så sätt bidrog 
till familjeekonomin. Historikern Pirjo Markkola har framhållit att barns 
arbete i städer delvis kan förklaras ur ett familjeekonomiskt perspektiv; 
barnen arbetade för att bidra till familjens försörjning, men att samma 
perspektiv döljer att barn faktiskt kunde arbeta för att förtjäna pengar till 
egen konsumtion. I synnerhet pojkar behöll delar av sina inkomster för 
sig själva, menar Markkola.78

Vad gjorde då barnen i städerna? Lönearbetande barn jobbade bland 
annat i fabriker, som försäljare och tidningsbud på gatorna eller som 
springpojkar och springflickor. En del var medhjälpare inom 
hemindustrin som sysselsatte flest människor i städerna.79 Såväl forskning 
som samtida undersökningar antyder att omfattningen av barns lönearbete 
i städerna minskade under den period som jag studerar.80 Många av de 

76 Zelizer 1994a, s.58f. 
77 Hedenborg, Susanna & Wikander, Ulla, Makt och försörjning, (Lund 2003), s. 98.  
78 Markkola, Pirjo, ” ’God wouldn’t send a child into the world without a crust of bread’ 
Child labour as part of working-class family economy in Finland” i de Coninck-Smith, 
Ning & Sandin, Bengt & Schrumpf, Ellen red, Industrious Children, (Odense 1997), s. 
100.
79 SOS, Svensk hemindustri. Del I, s. 50. 
80 Enligt undersökningar från folkskoleöverstyrelsen i Stockholm minskade 
stockholmsbarnens lönearbete under 1900-talets första decennium. År 1906 hade en 
tiondel av stadens skolbarn varit engagerade i något slags lönearbete. År 1910 gällde det 
knappt fem procent av barnen. Se Förhandlingarna vid svenska fattigvårdsförbundets 
första barnavårdsmöte i Stockholm den 28–31 mars 1911, s. 438. Även i andra nordiska 
städer minskade omfattningen av barnarbetet. Enligt den norska historikern Ellen 
Schrumpf skedde förändringen genom att barnens arbetsdag förkortades. Barnen övergick 
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arbeten som barn kunde utföra i städerna kom under 1800-talets sista 
decennier att uppfattas som olämpliga sysselsättningar för barn. 
Barnarbetet inom industri och hantverkstäder reglerades.81 Teknologiska 
förändringar medverkade dessutom till att behovet av barnarbetare inom 
industrin avtog.82 År 1896 kom en lag som förbjöd barn att sälja vissa 
varor på gatan.83 Införandet av en obligatorisk folkskola ställde nya krav 
på hur barnens tid skulle disponeras. Kravet på att barnen skulle tillbringa 
hela dagar i skolan var starkare i städerna än på landsbygden.84

I hushållen var barns arbete under hela min undersökningsperiod ännu 
inte kringskuret av vare sig lagstiftning eller tekniska innovationer. 
Skolplikten var den enda formella spelregeln som kunde begränsa 
hushållsbaserat barnarbete. Hushållsarbete föll främst på flickornas lott. 
Historikern Anna Davin har visat att i London hade flickor högre 
skolfrånvaro än pojkar på grund av att de behövdes i hemmet.85 Det är 
rimligt att anta att arbetarhushållen i städerna hade ett större behov av 
flickors arbetskraft än av pojkars. Barnpigor eller barnflickor var säkert 
efterfrågade i en stad som Stockholm där många kvinnor arbetade utanför 
det egna hushållet.86 Men byrån undvek att utackordera flickor som kunde 
användas som barnpigor. Möjligheten att nyttja barnens arbetskraft på ett 
sätt som var accepterat av byrån och som tilläts i lagstiftningen var 
förmodligen begränsat i Stockholms arbetarhushåll. Detta i kombination 
med Lindhagens kommentar om dyra levnadsomkostnader i Stockholm 
tyder på att det var ekonomiskt betungade för arbetarfamiljer i Stockholm 
att bli fosterföräldrar.87 Följaktligen hade få arbetarfamiljer intresse av att 
ta emot främmande barn på byråns villkor. De som ändå vände sig till 

                                                                                                                       
från att vara heltids- till deltidsarbetare. Se Schrumpf, Ellen, ”From full-time to part-time: 
working children in Norway from the nineteenth to the twentieth century” i de Coninck-
Smith, Ning & Sandin, Bengt & Schrumpf Ellen red, Industrious Children, (Odense 
1997), s. 64. 
81 Olsson 1980, s. 143; Bjurman, Eva Lis, ”Barnarbetet i 1892 års betänkande” i Bjurman, 
Eva Lis & Olsson, Lars red, Barnarbete och arbetarbarn, (Stockholm 1979), s. 27–30. 
82 Olsson 1980, s. 117–134. Det är viktigt att notera att all industri inte var koncentrerad 
till städerna. Glasbruken och sågverken där många barn arbetade långt fram i tiden, fanns 
på lansbygden. 
83 Sundkvist 1994, s. 139. 
84 Sandin, Bengt, ” ‘In the large factory towns’. Child labour legislation, child labour and 
school compulsion”, i de Coninck-Smith, Ning & Sandin, Bengt & Schrumpf, Ellen red, 
Industrious Children, (Odense 1997), s. 17–46. Jämför Sjöberg 1996, s. 258f. 
85 Davin 1996, s. 101f. 
86 Hedenborg har undersökt hur barntillsynen ordnades under 1800-talets första hälft 
genom att studera förekomsten av ammor, barnpigor och barnflickor i flera 
Stockholmshushåll. En tredjedel av barnflickorna, som var den yngsta och lägst betalade 
kategorin barnpasserskor, var anställda i underklasshushåll. Arbetarna tillhörde 
underklassen. Se Hedenborg 2004, s. 125–128. 
87 Lindhagens kommentar återges på s. 269 i denna bok. 
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byrån ville bli fosterföräldrar åt ett barn de kände och kanske redan hade i 
sin vård. 

Agrara hushåll 
Efterfrågan på fosterbarn var stor i agrara hushåll. De utgjorde en 
majoritet i alla nedslag utom bland de fosterhem som etablerades åren 
1892–93. Vanligtvis utgjordes de agrara hushållen av lantbrukare, men 
även obesuttna, jordbruksarbetare och hantverkare på landsbygden har 
räknats till de agrara hushållen. I jordbruket har barn varit en viktig 
arbetskraftsresurs långt fram i tiden. Enligt Sjöberg har det agrara 
hushållet varit mycket flexibelt som arbetsenhet tack vare barnen. Han 
menar att barnen kunde fylla fem viktiga funktioner i det agrara hushållet: 
de kunde utföra självständigt arbete; komplettera den vuxna 
arbetskraften; ersätta anställd arbetskraft; frigöra vuxen arbetskraft och 
slutligen bidra till hushållets ekonomi genom att ta tjänst i andra 
hushåll.88

Vilka och hur många funktioner barnen fyllde berodde dels av deras 
kön och ålder, dels av hushållets ekonomiska struktur. Enligt Liliequist 
fick nybyggarbarnen i norra Sverige börja bära in ved och vatten redan 
vid tre till fyra års ålder kring sekelskiftet 1900.89 Vid sex till sju års ålder 
började barnen i agrara hushåll utföra alltmer självständigt arbete. Bland 
annat vallade de djur, passade småbarn och plockade bär.90 Vid nio eller 
tio års ålder var oftast arbetet helt självständigt.91 I familjer som ägde sin 
jord kunde såväl pojkar som flickor ersätta anställd arbetskraft från och 
med 12 års ålder.92 Enligt ekonomhistorikern Martin Dribe bodde barn i 
jordägande bondehushåll kvar längre hemma än barn till obesuttna 
jordbrukare under 1800-talet. Bönder som ägde den jord de brukade 
ackumulerade oftast mer jord över tid. På så sätt hade de flesta ett 
ständigt behov av att ny arbetskraft tillfördes hushållet. Det kunde ske 
antingen genom att fler drängar och pigor anställdes eller genom att de 
egna barnen, vartefter de växte upp, började arbeta på gården. I vissa 
hushåll ökade såväl anställd arbetskraft som de egna barnens 
arbetsinsatser över tid.93 I jordägande bondehushåll var det uppväxande 

88 Sjöberg 1996, s. 137f. 
89 Liliequist 1994, s. 103. 
90 Liliequist 1994, s. 108f; Sjöberg 1996, s. 137. 
91 Sjöberg 2004, s. 20; Liljewall 2004, s. 67. 
92 Sjöberg 1996, s. 117. 
93 Dribe 2000, s. 59–64, 207. 
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släktets arbetskraft en tillgång.94 Det är därför rimligt att anta att 
avsaknad av egna barn under 15 år kan ha varit ett problem i jordägande 
bondehushåll, det vill säga bland lantbrukarna.95

Tabell 29. Antal och andel lantbrukare i (procent) bland hushåll utan 
minderåriga barn i relation till samtliga lantbrukare som ansökte om fosterbarn.  

Icke etablerade fosterhem Etablerade fosterhem Lantbrukande fosterfamiljer 
1891–

92
1902–

12
1913–

25
1892–

93
1903 1913 1923 

Antal lantbrukare i materialet 19 101 32 16 47 28 20 
… varav hushåll utan 
minderåriga barn 

9 48 16 1 19 15 7 

Andel lantbrukare i materialet (21) (40) (43) (13) (51) (26) (23) 
Andel lantbrukare bland hushåll 
utan minderåriga barn 

(24) (40) (34) (4) (46) (29) (14) 

Källa: Godkända fosterhem, F1:3, Icke godkända fosterhem, F1:1, F1:4, Liggare över 
utackorderade parallellserien 1891–1893, D1B:1, Liggare över utackorderade 1903, 
D1A:4, Liggare över utackorderade 1913, D1A:14–16, Styrelseprotokoll 1923, 
”Förteckning å utackorderade personer”, A1:26, Utackorderingsbyråns arkiv; 
Fosterhemsredogörelser, F2D:1, Sociala avdelningen vårdbyrån, Barnavårdsnämndens 
arkiv 1; Personakter, Socialregisterbyråns arkiv, Rotemansarkivet på CD, SHD, SSA.  

Bortåt hälften av lantbrukarna i materialet saknade egna minderåriga barn 
hemma.96 För dem kan den ekonomiska aspekten av att inte ha 
minderåriga barn varit ett skäl till att vilja bli fosterförälder. Men 
lantbrukare var inte överrepresenterade bland hushåll som saknade egna 
minderåriga barn. Vid de flesta år som jag har studerat var andelen 
lantbrukare bland hushållen utan egna minderåriga barn något mindre än 
den totala andelen lantbrukare i materialet. De år siffrorna tyder på det 
motsatta var det inga avgörande skillnader mellan den totala andelen 
lantbrukare och andelen lantbrukare bland hushåll utan minderåriga barn. 
Det betyder dels att det inte var vanligare att just lantbrukare utan 
hemmavarande barn under 15 år vände sig till utackorderingsbyrån än 
någon annan yrkesgrupp, dels att många hushåll utan egna minderåriga 
förestods av andra grupper. 

Att lantbrukare utan egna hemmavarande barn kunde vände sig till 
utackorderingsbyrån för att skaffa arbetskraft kan exemplifieras med ett 

94 Ambjörnsson, Ronny, Familjeporträtt. Essäer om familjen, kvinnan, barnet och 
kärleken i historien, (Stockholm 1978), s. 68f. 
95 Personer med jordbrukstitlar som antyder att de ägde jord har i framställningen sorterats 
in under yrkeskategorin lantbrukare.  
96 Nedslagen år 1892–93 och år 1923 utgör undantag. Det saknas uppgifter om 
förekomsten av egna barn för flera familjer dessa nedslag.  
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hemmansägarpar från Värmdö som vände sig till utackorderingsbyrån år 
1905. De var i sextioårsåldern och deras tre egna barn hade flyttat 
hemifrån. Kihlqvist skrev: ”Fostermodern förklarat att de önska en piga 
och gärna skulle vilja betala för en 15 års flicka”.97 Paret använde byrån 
för att finna arbetskraft. I det här fallet ville man ha en piga som man 
också var beredd att betala för. 

Hypotesen att lantbrukare utan minderåriga barn försökte kompensera 
frånvaron av egna barn med fosterbarn får visst, men inte fullt, stöd i 
materialet. Eftersom de barnlösa hushållen inte enbart utgjordes av 
lantbrukare måste det ha funnits andra anledningar till att hushåll utan 
egna minderåriga barn vände sig till byrån, vilket jag ska återkomma till.  

Obesuttna familjer som statare och torpare hade inte samma behov av 
barnens arbetskraft som lantbrukarna eftersom de varken ägde eller 
ackumulerade mer jord med tiden. De var själva anställda. Nyttan av 
barnens arbetskraft fyllde andra funktioner för dessa familjer, visar 
forskningen. Barn, i synnerhet flickor, som passade småbarnen frigjorde 
torpar- eller statarhustrun från inomhusarbetet. Med hjälp av barn, kanske 
framförallt pojkar, kunde stataren eller torparen utföra sina dagsverken 
snabbare och smidigare. Lönen för dagsverkena utgick vanligtvis i 
naturapersedlar och rätten att bruka en jordlott. Kontanter var ofta en 
bristvara för obesuttna familjer. Genom att barnen flyttade hemifrån 
relativt tidigt och tog tjänst i andra hushåll kunde de obesuttna familjerna 
utöka sin kontanta hushållskassa och dra nytta av arbetskraft som inte 
behövdes inom det egna hushållet.98 Det är därför troligt att fosterlegan 
såväl som barnens arbetskraft motiverade obesuttna familjer att ansöka 
om ett fosterbarn. Det finns exempel i materialet på att obesuttna familjer 
sökte efter arbetskraft när de vände sig till byrån. Redan innan byrån hade 
påbörjat sin egentliga utackorderingsverksamhet inkom förfrågningar om 
man lämnade ut barnarbetare. Torparen Sundström som bodde i 
Stockholms skärgård, skrev ett brev till fattigvårdsnämnden i Stockholm 
år 1891 och undrade om det fanns någon ”dränggosse” och en anstalt ”… 
der sådan utlemnas i tjenst”.99

Förutom lantbrukare och obesuttna familjer kan även hantverkare på 
landsbygden räknas till de agrara hushållen. Inom hantverket var pojkars 
arbete institutionaliserat i och med lärlingssystemet. Ekonom-historikern 
Michael Mitterauer menar att lärlingssystemet förlorade mycket av sin 
socialiserande utbildningsfunktion under industrialismens framväxt. Ett 

97 Redogörelse för föreslaget fosterhem nr 859, Icke godkända fosterhem F1:3, 
Utackorderingsbyråns arkiv, SSA. 
98 Sjöberg 2004, s. 40f; Dribe 2000, s. 207; Morell 2001, s. 64. 
99 Brev från KL Sundström daterat 1891-04-28, Inkomna skrivelser E1:1, 
Utackorderingsbyråns arkiv, SSA. 
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växande antal lärlingar var snarare ett tecken på mästarnas intresse av 
billig arbetskraft än på intensifierad yrkesutbildning.100 Med Sjöbergs 
terminologi innebar det att barnen ersatte vuxen arbetskraft. Liksom 
lantbrukarna, är det troligt att hantverkarna kunde komplettera eller 
frigöra vuxen arbetskraft genom att ta hjälp av hushållets barn. Ett 
exempel på en hantverkare som efterfrågade arbetskraft är skomakaren 
Björklund från Örebro län. År 1893 vände han sig till 
utackorderingsbyrån med följande förfrågan:  

I fall dett kan blifva någon lämplig gosse som hade lust att lära sig 
Skomakare yrket hälst vid 11 eller 12 år.101

Förutom att det skulle vara en pojke i 12-årsåldern ställde Björklund krav 
på att barnet skulle ha goda skolbetyg, att fattigvården skulle betala 
läkare och medicin i fall pojken blev sjuk. Han yrkade även på en högre 
fosterlega eftersom pojken skulle få lära sig ett hantverk, samt att han 
skulle få ”bli honom qvit”, om pojken inte motsvarade Björklunds 
förväntningar.102 Att Björklund hade specificerat sina krav förklarade han 
med orden:

… jag har för närvarande en gosse från Allmänna barnhuset i Sto--- som 
varit hos oss i 4 år ock är en duktig gosse en annan skref jag efter förliden 
sommar ock fick en odåga som jag ej kunde hafva qvar och dett jör att jag 
är lite försigtig.103

Det tycks som om Björklund hade satt i system att ta emot fosterbarn som 
lärlingar. En fosterpojke, som fortfarande bodde i hemmet, beskrevs som 
”duktig”, medan en annan enligt Björklund hade varit en ”odåga” som 
fick skickas tillbaka till Allmänna barnhuset. 

Denne fosterfar erbjöd sig att lära ut sitt hantverk. Samtidigt antyder 
kraven att Björklund hade förväntningar på att fosterbarnen skulle bidra 
till försörjningen. I Björklunds ansökan blandades både ett socialiserande 

100 Mitterauer 1991, s. 154. 
101 Brev från Björklund daterat 1893-03-25, Personakt 289216, Socialregisterbyråns arkiv, 
SSA. 
102 Brev från Björklund daterat 1893-03-25, Personakt 289216, Socialregisterbyråns arkiv, 
SSA. 
103 Brev från Björklund daterat 1893-04-09, Personakt 289216, Socialregisterbyråns arkiv, 
SSA. 
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och ett instrumentellt barnarbete. Björklund visste säkert om att 
utackorderingsbyrån gärna såg fosterföräldrar som kunde ge fosterbarnen 
”… undervisning i sådana kunskaper och handslöjder, genom hvilka det 
kan i framtiden vinna ett ärligt och efter dess fallenhet lämpadt 
näringsfång…”104 som det hette i utackorderingskontrakten. 
Utackorderingsbyrån uppmuntrade till ett socialiserande barnarbete. 
Björklunds förfrågan om det fanns någon pojke som ville lära sig 
skomakaryrket stämde väl överens med detta. 

Hittills har exemplen belyst att agrara hushåll kan ha haft nytta av 
fosterbarnens arbete i produktionen. Men fosterbarnen kunde även vara 
en resurs i det reproduktiva arbetet. Byrån hade vissa betänkligheter mot 
att ackordera ut flickor som barnpigor. Det är omöjligt att avgöra om 
byrån hade rätt i sin bedömning att småbarnfamiljer som efterfrågade 
fosterflickor vände sig till byrån för att få en barnpiga. Men det är möjligt 
att konstatera att familjerna med småbarn främst utgjordes av agrara 
hushåll. Jag har kunnat urskilja att 73 icke etablerade fosterhem i 
materialet hade egna barn under fem år (se bilaga 23, jämför tabell 20). 
64 av dessa utgjordes av agrara hushåll, främst lantbrukare. Dessutom 
placerades 28 barn hos familjer med småbarn åren 1903, 1913 och 1923. 
20 av dem kom till agrara hushåll. Återigen var det främst lantbrukare 
med småbarn som hade ansökt om ett fosterbarn från byrån. De 
fosterhem som kan ha efterfrågat barnpigor utgjordes främst av agrara 
hushåll. I de agrara hushållen överläts barnpassningen ofta på äldre barn 
eller på far- och morföräldragenerationen eftersom lantbrukar-, torpar- 
och statarhustrur hade många andra arbetsuppgifter.105 De skulle bland 
annat utfodra och vattna kreaturen, mjölka och delta i arbetet på åkern. I 
regioner där jordbruket var en binäring till exempelvis skogsburk eller 
fiske kunde kvinnorna ansvara för hela jordbruksproduktionen eftersom 
männen var på sjön eller borta i skogen långa tider.106

Barntillsyn måste ha varit en utmaning, inte bara för arbetarkvinnor i 
städerna, utan även för mödrar i agrara hushåll. Om det agrara hushållet 
saknade far- eller morföräldrar eller äldre barn och om det rådde brist på 
arbetskraft att anställa kan lösningen på barntillsynsproblemet ha varit att 
ta fosterbarn. Som vi har sett kom många ansökningar om fosterbarn från 
Kalmar län, främst från det kustområde som kallas för Tjustbygden. Där 

104 Åtskilliga ämnesordnade handlingar, F3, Utackorderingsbyråns arkiv, SSA. 
105 Liliequist 1994, s. 109; Löfgren, Orvar, ”Familj och hushåll – släkt och äktenskap” i 
Hellspong, Mats & Löfgren , Orvar red, Land och stad, (Lund 1974) , s. 248 
106 Morell 2001, s. 52, 61, 71; Löfgren 1974, s. 246f; Niskanen, Kristi, ”Genushistoria och 
agrarhistoria – ett paradigmskifte på spåret?” i Niskanen, Kirsti red, Föreställningar om 
kön. Ett genusperspektiv på jordbrukets modernisering, (Stockholm 1998), s. 4. 
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var fiske en viktig inkomstkälla vid sidan om jordbruket.107 Området 
utmärkte sig dessutom av att få mödrar ammade sina barn, åtminstone 
åren omkring 1870. Enligt historikern Anders Brändström kunde det bero 
på att kvinnorna arbetade mycket och hårt i jordbruket.108 Kombinationen 
av skärgårdsregion och egna småbarn ledde förmodligen till att vissa 
småbarnsfamiljer därifrån vände sig till utackorderingsbyrån för att ordna 
barntillsynen.109 Om den tolkningen stämmer belyser det vikten av barns 
reproduktiva arbete. Fosterbarnsmarknaden blev en marknad för 
barntillsyn i dubbel bemärkelse. Samtidigt som byrån köpte barntillsyn av 
fosterföräldrarna förväntade fosterföräldrarna sig att fosterbarnen skulle 
se till deras egna barn. 

Ett agrart utackorderingsområde – Kalmar län 
Internationell forskning har fäst uppmärksamhet på att områden som tog 
emot många fosterbarn karaktäriserades av antingen ett expanderande 
jordbruk som krävde mycket arbetskraft, eller ett stagnerat jordbruk som 
tvingade befolkningen att ordna alternativa utkomster.110 Forskningen har 
också påvisat att infrastruktur i form av vägar, järnvägar och 
vattenfarleder har spelat en viktig roll för utackorderingsområdena. 
Barnen skulle kunna sändas ut till landet på ett smidigt sätt, och dessutom 
skulle inspektörer kunna besöka dem i fosterhemmen.111 Med minskade 
transport- och tillsynskostnader, som detta var frågan om, kunde 
marknaden vidgas och integrera mer avlägsna geografiska områden i 
utbytet.112 I detta avsnitt ska jag pröva tidigare forsknings resultat på ett 
område där efterfrågan på fosterbarn var stor – Kalmar län. Jag kommer 
att diskutera länets demografiska situation och tillgången på arbetskraft, 

107 Att fiske var en vanlig bisyssla i området framgår av en undersökning av Loftahammar 
som Kihlqvist utförde på uppdrag av fattigvårdskommittén år 1917–18. Se 
Fattigvårdslagstiftningskommitténs betänkanden. IV Barnavårdslagstiftningen. Del II 
Statistiska undersökningar rörande den offentliga barnavården i Sverige. Avdelning A 
och B, (Stockholm 1921), s. 238.  
108 Brändström 1984, s. 180–182. 
109 Bland de icke etablerade fosterhemmen har jag kunnat konstatera att 30 av 111 
ansökningar från Kalmar län kom från familjer med små barn. 29 av dessa utgjordes av 
agrara hushåll. 
110 Holt 1992 s. 30f; Parr 1980, s. 88f; Ransel 1988, s. 230 
111 Ransel 1988, s. 223, 232; Holt 1992 s. 30f, 37; Öberg 1990, s. 26. 
112 The Oxford Encyclopedia of Economic History, s. 433. 
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hur infrastrukturen såg ut samt granska en tredje faktor, nämligen 
enskilda aktörers inverkan. 

Befolkning, demografi och arbetskraft 
Kalmar län var ett av de län som drabbades hårdast av utvandringen till 
Amerika och av inflyttningen till städerna, framförallt till Stockholm, 
under 1800-talets andra hälft. Landsbygden där dränerades på personer i 
arbetsför ålder och befolkningen minskade. År 1909 bodde det färre 
människor i Kalmar län än vad det hade gjort år 1865. I den stora 
emigrationsutredning som publicerades under åren 1907–1914 
konstaterades att länet var ”ekonomiskt efterblivet”.113 Kring sekelskiftet 
1900 livnärde sig 60 procent av befolkningen på jordbruk och en knapp 
fjärdedel försörjde sig genom industri- eller hantverksyrken. Övriga var 
sysselsatta inom handel, transport, allmän tjänst och så kallade fria yrken. 
Den ekonomiska eftersattheten förklarade länets demografiska situation: 

Kalmar län är […] ganska litet utveckladt i industriellt hänseende. 
Härigenom förklaras i betydlig mån den starka utflyttningen och 
folkminskningen.114

Utflyttningen innebar att bristen på arbetskraft inom länet var stor. År 
1911 klagade mer än hälften av länets kommuner på att tillgången på 
lantarbetare var otillräcklig. Bristen avhjälptes under 1910-talet och år 
1923 upplevde endast en tiondel av kommunerna otillräcklig tillgång på 
lantarbetare. Under hela perioden 1911–1923 var dock Kalmar län ett av 
de tio län som hade sämst tillgång på arbetskraft inom jordbruket.115

Den demografiska situationen och den bristande tillgången på 
arbetskraft indikerar att Kalmar län var i behov av arbetsför befolkning 
kring sekelskiftet 1900. Skulle det ha varit möjligt att avhjälpa problemen 

113 Emigrationsutredningen. Bilaga V. Ekonomisk-statistisk beskrifvning öfver Sveriges 
olika landsdelar af Gustav Sundbärg, (Stockholm 1910), s. 72. Hur inflyttningen från 
Kalmar län påverkade den demografiska situationen i Stockholm har Margareta Matovi
skrivit om. Se Matovi  1984, s. 206–213. 
114 Emigrationsutredningen. Bilaga V…, s. 73. 
115 Under krigsåren 1916–1918 medförde emellertid högkonjunkturen för industrin brist 
på lantarbetare i stora delar av Sverige. Län som vanligtvis inte hade några allvarliga 
problem med att rekrytera arbetskraft till jordbruket upplevde bristande tillgång på 
lantarbetare när krigsindustrin blomstrade. Då var inte Kalmar län bland de värst drabbade 
av den otillräckliga tillgången på arbetskraft inom jordbruket. Se SOS, Arbetartillgång,
arbetstid och arbetslön inom Sveriges jordbruk, 1911–1923, tabell A. 
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genom att importera arbetskraft i form av fosterbarn från andra 
landsändar, exempelvis Stockholm? Och var det arbetskraft som 
Kalmarfamiljerna var ute efter när de vände sig till utackorderingsbyrån 
för att be om ett fosterbarn? Huruvida barnen kunde utföra något arbete i 
fosterhemmet beror först och främst av deras ålder. Här har jag antagit att 
barn i skolåldern, från sex år och uppåt, kunde bistå fosterhemmet med 
vissa sysslor.116 Dessutom håller jag för troligt att personer ur barnens 
sociala nätverk främst ansökte om att bli fosterförälder för att de hade en 
relation till barnen, inte för att de efterfrågade arbetskraft. 

De etablerade fosterhemmen i Kalmar län kan ha efterfrågat 
arbetskraft 1903 men inte år 1913 och 1923. År 1903 utackorderades 34 
barn till Kalmar län. Av dessa kom 19 barn till familjer som hade önskat 
barn som var sex år eller äldre, främst pojkar. Studeras önskemålen 
närmare visar det sig att de flesta ville ha barn mellan 8–13 år.117 År 1913 
utackorderades 25 barn till Kalmar län. Bara en familj hade efterfrågat ett 
främmande barn i arbetsför ålder. År 1923 placerades sju barn i området. 
Ingen av deras fosterfamiljer hade önskat ett främmande barn äldre än sex 
år.118

Många stockholmare kom ursprungligen från Kalmar län.119 Det fanns 
många stockholmsbarn som hade rötter i Kalmar län. Flera av de 
fosterföräldrar som etablerades år 1913 och 1923 hade en relation till det 
barn de ville omhänderta. Merparten av dessa barn var i åldrarna sex till 
15 år.120 Det fanns alltså önskemål om barn i arbetsför ålder även vid 
nedslagen 1913 och 1923, men då gällde det barn som fosterföräldrarna 
hade en relation till. Släktskap, som det var fråga om i de flesta av dessa 
fall, var troligen ingen garanti för att barnen inte skulle användas som 
arbetskraft i fosterhemmen. Men jag har antagit att behov av arbetskraft 
inte var det primära motivet till att ta emot släktingars barn. 

Släktingar eller andra som kände barnen är få bland dem som aldrig 
etablerades som fosterföräldrar. Endast 11 av 111 icke etablerade 
fosterhem i Kalmar län ansökte om att få kända barn. Istället ville många 
ha främmande barn i arbetsför ålder. Jag har studerat 81 icke etablerade 
fosterhem som inkom med sina ansökningar under perioden 1902–12. Av 

116 Forskare som studerat barnarbete på landsbygden under 1800- och 1900-tal menar att 
från och med sex års ålder fick barnen alltmer självständiga arbetsuppgifter. Se Liliequist 
1994, s. 103f, 109, 115; Sjöberg 1996, s. 117, 137; Liljewall 2004, s. 65. 
117 12 av 19 hade önskat ett fosterbarn mellan 8–13 år. 
118 Små barn började byrån utackordera i större omfattning först år 1906. Därför är det 
inte särskilt märkligt att inga ansökningar gällde småbarn 1903. 
119 Staden på vattnet. Del 2, 1850–2002, s. 45. 
120 År 1913 var fem av sju kända barn i åldrarna sex till femton. År 1923 gällde detta två 
av tre kända barn. 
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dessa hade 49 önskat ett barn i åldern sex till 15 år. Samma tendens är 
synlig under den senare perioden 1913–25. 19 av 30 icke etablerade 
fosterhem hade ansökt om ett barn mellan sex och 15 år. Det indikerar att 
det fanns en efterfrågan på barn i arbetsför ålder i Kalmar län även på 
1910- och 1920-talet. Om enbart de etablerade fosterhemmen hade 
studerats hade denna tendens osynliggjorts. Vanligast var önskemål om 
flickor i åldrarna 8–13 år.121

Resultaten kan tolkas som att befolkningen i Kalmar län efterfrågade 
arbetsföra barn men att byrån i allt minde utsträckning tillfredsställde 
denna efterfrågan. Få barn i arbetsför ålder utackorderades till detta 
område åren 1913 och 1923. Det är möjligt att just dessa år utgör 
undantag och att fler äldre barn placerades i Kalmar län övriga år. Men 
det förefaller också rimligt att ett avtagande utbud på äldre barn, som 
redovisades i kapitel 4, fick konsekvenser för hur många barn i åldrarna 
sex till 15 år som kunde utackorderas. Ambitionen att undvika att flickor 
utackorderades som barnpigor inverkade också. Den slutsats som kan 
dras är att det är möjligt att personer från Kalmar län vände sig till 
utackorderingsbyrån i Stockholm för att rekvirera barn som kunde fylla 
behovet av arbetskraft under hela undersökningsperioden. Men 
utackorderingsbyrån ville eller kunde inte tillfredsställa denna efterfrågan 
med tiden.

Kommunikationer 
En viktig förutsättning för livligt anlitade utackorderingsområden var 
goda kommunikationer. Till Kalmar län kunde man ta sig från Stockholm 
via de vanliga landsvägarna samt med tåg och ångbåt. Järnvägen 
passerade orter som Gamleby och Västervik i norra delen av länet, och i 
söder stannade tågen bland annat i Hultsfred, Oskarshamn och givetvis i 
Kalmar.122 Ångbåtstrafiken från Stockholm gick bland annat till Källvik i 
Loftahammars församling. Loftahammar var en församling där flera 
potentiella fosterföräldrar län bodde.123 I övrigt bodde fosterföräldrarna 
framförallt längs Tjustbygdens kust och många fosterhem var även 

121 54 av 70 önskemål om barn i åldersgruppen sex till 15 år gällde barn mellan åtta och 
13 år. 
122 Nordisk familjebok, band 13, (Stockholm 1910), s.421–434. 
123 Av sammanlagt 181 undersökta fosterhem från Kalmar län 1902–1925 hörde 35 till 
Loftahammar församling. Även i andra källor än det undersökta primärmaterialet omtalas 
Loftahammar, samt de närbelägna församlingarna Västra och Östra Ed som flitigt anlitade 
utackorderingsområden. Se exempelvis Stockholms stadsfullmäktiges 
Beredningsutskottsutlåtanden och Memorial 1903, bihang nr 108, s. 8f. 
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belägna på Öland. Kommunikationerna till Stockholm, åtminstone med 
ångbåt, var relativt goda i området. 

Men goda kommunikationer var inte alltid en fördel. Lika lätt som det 
var att sända ut barnen till landsbygden, lika lätt blev det för barnen att 
återvända till Stockholm om järnvägen passerade i närheten av 
fosterhemmen. Byråns barnavårdsinspektör för landsbygden, Kihlqvist, 
uttryckte sig så här på barnavårdsmötet 1911 om vilka 
utackorderingsområden som var att föredra:  

Bäst har varit kusttrakterna, ju längre bort från hemstaden dess bättre, och 
gärna med ej allt för bekväma kommunikationer. Det har nämligen visat 
sig, att av de barn, som utackorderats utefter Nynäsbanan med sina 
bekväma kommunikationer på Stockholm, hava endast ett fåtal stannat 
kvar efter uppnådda 15 år.124

Barn som hade placerats i närheten av järnvägslinjer till Stockholm blev 
sällan kvar i sina fosterhem efter att de hade uppnått 15 års ålder. Byrån 
hade ambitionen att barnen skulle stanna och ta tjänst i de områden där de 
hade fosterhemsplacerats. Kommunikationerna i kusttrakterna, här avsåg 
Kihlqvist antagligen ångbåtstrafiken, var inte lika lättillgängliga och 
därmed stannade barnen i sina fosterhem. En annan aspekt som Kihlqvist 
nämner i sin årsberättelse från år 1908 var att närhet till Stockholm och 
släktingarna gjorde att barnen drogs dit. Kihlqvist ansåg att det umgänge 
som barnen hade i Stockholm ledde dem på ”villovägar”.125 Att 
utackorderingsinstitutioner föredrog att placera barnen så långt bort från 
deras föräldrar och övrig släkt som möjligt har även uppmärksammats i 
tidigare forskning.126

Ytterligare en fördel med mindre goda kommunikationer till 
fosterhemmen var enligt Kihlqvist att dessa, om de utgjordes av lantbruk, 
inte sände all sin oskummade mjölk till andelsmejeriet. Sämre 
kommunikationer innebar större svårigheter att sälja av den mjölk som 

124 Inledningsföredrag av Kihlqvist, Förhandlingarna vid svenska fattigvårdsförbundets 
första barnavårdsmöte i Stockholm den 28–31 mars 1911, s. 129 
125 Stockholms stadsfullmäktiges Beredningsutskottsutlåtanden och Memorial 1908, 
bihang nr 94, s. 11f. 
126 Sundkvist 1994, s. 189. Dr Barnardos’ barnhem i Storbritannien utackorderade barn 
från London till Canada, många gånger utan att ens upplysa familjerna om att deras barn 
förflyttades till en annan kontinent. Se Parr 1980, s. 71. 
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producerades på gården till mejeriet och därmed kunde också ”de bleka, 
undernärda stadsbarnen” få smaka oskummad mjölk.127

Kihlqvist nämnde många faktorer som gjorde Kalmars kustremsa till 
ett förträffligt utackorderingsområde. Det var inte bara 
kommunikationernas beskaffenhet som avgjorde saken. Befolkningens 
lynne var också viktigt. Kihlqvist menade att befolkningen på slättbygden 
inåt landet var ”trögare till sin natur” och därför inte passade som 
fosterföräldrar åt livliga barn från staden.128 Kusttraktens befolkning var 
att föredra. Tillgången på närande föda var en annan väsentlig orsak till 
att kusten lämpade sig bättre som utackorderingsområde än inlandet. 
Förutom mjölken gjorde tillgången på färsk fisk kusttrakter till lämpliga 
utackorderingsområden.129

Trots att Kihlqvist hävdade att mindre goda kommunikationer var en 
faktor som gjorde ett område lämpligt för utackordering av barn visar 
hans egna reseberättelser att någorlunda goda kommunikationer måste ha 
varit en förutsättning för inspektörerna att kunna utföra sitt uppdrag att 
besöka och kontrollera fosterhem. Kihlqvist inspekterade 650 barn i deras 
fosterhem år 1902, och år 1918 hade han besökt så många som 1670 barn 
på ett år.130 Det innebar att han i genomsnitt besökte fem barn om dagen 
det året, vilket naturligtvis inte skulle ha varit möjligt om fosterhemmen 
inte kunde nås med goda kommunikationer. Det är även en viktig 
förklaring till varför det fanns företeelser som utackorderingsområden. 
Det blev, som Kihlqvist själv uttryckte det, ”lättare och billigare” att 
utöva fattigvårdens inspektioner om fosterhemmen var belägna inom 
samma område.131

127 Kihlqvist påpekade dock att han under sina inspektioner stött på ”… ett oting, som 
kallas separator, men denna synes dock ur samma synpunkt vara bättre än 
andelsmejerierna.” Se Förhandlingarna vid svenska fattigvårdsförbundets första 
barnavårdsmöte i Stockholm den 28–31 mars 1911, s. 129. 
128 Förhandlingarna vid svenska fattigvårdsförbundets första barnavårdsmöte i Stockholm 
den 28–31 mars 1911, s. 129. 
129 Förhandlingarna vid svenska fattigvårdsförbundets första barnavårdsmöte i Stockholm 
den 28–31 mars 1911, s. 129. 
130 Kihlqvist besökte inte bara fosterhemsplacerade barn utan även barn som byrån skickat 
till olika anstalter och barnhem. Han utförde också inspektioner av vuxna personer som 
byrån utackorderade från år 1906. Därtill måste vissa barn besökts flera gånger under ett 
år. År 1918, då han rapporterade att han besökt 1670 fosterbarn uppgav han att han 
sammanlagt hade utfört 2166 inspektioner i fosterhemmen. Se Stockholms 
stadsfullmäktiges Beredningsutskottsutlåtanden och Memorial 1919, bihang nr 94, s. 18. 
131 Förhandlingarna vid svenska fattigvårdsförbundets första barnavårdsmöte i Stockholm 
den 28–31 mars 1911, s. 131. 
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Individuella aktörer 
En annan fördel med att placera många barn i samma område var, enligt 
Kihlqvist, att den sociala kontrollen över hur fosterbarnen vårdades blev 
stark. Fosterföräldrarna hade uppsikt över varandra och varandras 
fosterbarn.132 Man kan även tänka sig att vetskapen om att många andra 
familjer i området hade fosterbarn stimulerade efterfrågan på fosterbarn 
ytterligare. Människors preferenser och val är inte okänsliga för vad 
omgivningen gör och tycker.133

Kihlqvist menade också att det var bra att alla i området kände till vem 
som var lokalombud och kunde rapportera missförhållanden till 
honom/henne.134 Lokalombuden var viktiga personer i byråns 
organisation. Det var lokalombuden som rekryterade fosterhem, samlade 
in uppgifterna i formuläret Redogörelse över föreslaget fosterhem, och de 
höll uppsikt över hur barnen vårdades alla andra dagar på året då 
barnavårdsinspektören inte kom på besök. För detta besvär fick 
lokalombuden åtta kronor per år och fosterbarn som bodde inom deras 
område. Enligt stadgarna skulle byrån inte utackordera mer än 50 barn till 
ett och samma område.135 Men förtjänsten för lokalombudet kunde ändå 
bli god då han eller hon kunde inkassera 400 kr för varje ”fullbokat” år. 
Detta motsvarade den årliga ersättningen för fyra fosterpojkar i sex till 
nio årsåldern, enligt en fosterlegatariff från år 1911.136

Hur många fosterhem som koncentrerades till ett område berodde 
därmed delvis på hur angelägen och skicklig lokalombudet var på att 
ordna fram lämpliga fosterhem. En person som beskrevs i särskilt 
berömmande ordalag var kyrkoherden i Västra Eds församling, H. 
Brilioth. Enligt Kihlqvist hade ”Ingen [… hade] arbetat så mycket för 
byråns och barnens bästa…” som han.137 Kihlqvist antydde att Brilioths 
engagemang bottnade i en känsla för barnens bästa. Att Brilioth tjänade 
ekonomiskt på att förmedla fosterbarn uppmärksammades inte. 
Diskussionen om fosterbarnsindustrin var, som Öberg och Homrighaus 
påpekat, starkt knuten till föreställningar om genus och klass. Det är 

132 Förhandlingarna vid svenska fattigvårdsförbundets första barnavårdsmöte i Stockholm 
den 28–31 mars 1911, s. 131. 
133 Friedland & Robertson 1990, s. 27. 
134 Förhandlingarna vid svenska fattigvårdsförbundets första barnavårdsmöte i Stockholm 
den 28–31 mars 1911, s. 131. 
135 §13 i Instruktion för styrelsen för Stockholms stads fattigvårdsnämnds 
utackorderingsbyrå och barnhem, F4:2, Fattigvårdsnämndens sekreterareexpeditions 
arkiv, SSA. 
136 Förhandlingarna vid svenska fattigvårdsförbundets första barnavårdsmöte i Stockholm 
den 28–31 mars 1911, s. 128. 
137 Stockholms stadsfullmäktiges Beredningsutskottsutlåtanden och Memorial 1905, 
bihang nr 57, s. 8. 
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möjligt att manliga lokalombud från medelklassen inte kunde anklagas 
för att profitera på fosterbarnsväsendet. Sådana förebråelser riktades 
däremot mot arbetarklassens fostermödrar av manliga läkare.138

Det kan konstateras att efterfrågan på fosterbarn och 
fosterbarnsväsendets koncentration till särskilda områden, inte enbart kan 
förklaras genom fosterföräldrarnas motiv. Även individuella aktörer, 
såsom lokalombuden, hade sina skäl till varför de engagerade sig i 
fosterbarnsväsendet. Det är troligt att i områden där det inte fanns något 
lokalombud eller en tillräckligt pådrivande sådan, blev förfrågningarna 
om ett fosterbarn från byrån ganska få.139

Utackorderingsområde – en diskussion 
I ovanstående avsnitt har jag resonerat om att en stor efterfrågan på 
fosterbarn berodde på såväl ekonomiska, demografiska och 
infrastrukturella förutsättningar som på hur aktiva de individuella 
lokalombuden var i ett visst område. Det fanns även spelregler som 
definierade det goda utackorderingsområdet. Såväl spelregler som 
ringade in det goda fosterhemmet som det goda utackorderingsområdet 
reglerade i viss mån fosterbarnsmarknadens geografiska utbredning. Men 
marknadens sammansättning, här avses framförallt hur efterfrågan på 
fosterbarn såg ut och var denna efterfrågan fanns, påverkade även 
konstruktionen av spelreglerna.  

I utackorderingsbyråns instruktioner uttrycktes spelregeln att 
fosterhem skulle rekryteras på landet där befolkningen var välbärgad och 
förskonad från epidemier samt där barnen kunde få plats i skolan. Vid en 
tid då en stor andel av befolkningen bodde på landet bör det funnits 
många områden att välja på om endast de formella spelreglerna skulle 
uppfyllas när byrån valde utackorderingsområden.  

Det fanns emellertid andra spelregler, som konstruerades i samspelet 
med byråns sociala praktik. De konkretiserade föreställningen om det 
goda utackorderingsområdet. Kihlqvist förtydligade kraven på 
utackorderingsområdets befolkning. De skulle inte bara vara välbärgade 
och hederliga som i instruktionen, utan de skulle också kunna motta 
livliga barn från staden vilket krävde att de inte var ”trögare till sin 

138 Öberg 1989, s. 184f; Homrighaus 2001, s. 351. 
139 En spännande undersökning vore att fördjupa sig i de olika lokalombuden, undersöka 
vilka de var, hur många fosterhem de rekryterade och så vidare. Men detta har inte varit 
möjligt inom ramen för denna studie. 
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natur”.140 Utackorderingsområdena skulle tillhandahålla mat av god 
kvalité, såsom oskummad mjölk och fisk. Den främsta måttstocken på 
lyckade insatser för barn under tidigt 1900-tal var hur mycket barnen 
ökade i vikt.141 Slutligen omtalade Kihlqvist att bra 
utackorderingsområden borde sakna alltför goda kommunikationer som 
gjorde det möjligt för barnen att rymma tillbaka till Stockholm och 
upprätthålla kontakter med släkt och bekanta med tvivelaktig moral. 

Genom att definiera det goda utackorderingsområdet uttryckte 
Kihlqvist vad han menade var bäst för fosterbarn. Detta gjordes ett 
decennium efter att byrån börjat anlita församlingar i Kalmar län. 
Beskrivningen av det goda utackorderingsområdet stämde väl in på 
Kalmar län. Jag menar att spelregler som uttryckte normer för det goda 
utackorderingsområdet och vad som var bäst för barn kan ha konstruerats 
utifrån de egenskaper som området med flest potentiella fosterföräldrar 
uppvisade. Likväl som spelreglerna kan ha varit avgörande för var byråns 
verksamhet kunde omsättas i praxis, kan praktiken ha gett upphov till nya 
eller modifierade spelregler. På så sätt påverkade praktiken 
normbildningen.142

Tre förutsättningar var viktiga för att byrån skulle utackordera barn till 
ett visst geografiskt område: kommunikationer, engagerade lokalombud 
samt en ekonomisk-demografisk struktur som gav tillgång till 
fosterföräldrar. Kommunikationer var nödvändiga för att 
barnavårdsinspektörerna skulle kunna besöka och kontrollera 
fosterhemmen. Troligtvis utnyttjade utackorderingsbyrån ångbåtstrafiken 
till Kalmarkusten flitigt för såväl utsändandet av barn som för Kihlqvists 
inspektionsresor. Individuella aktörer som tog kontakt med byrån i 
Stockholm och ordnade fosterhem var viktiga för att ett 
utackorderingsområde skulle kunna etableras. Tillgången på engagerade 
lokalombud var vid sidan om tillgången på lämpliga kommunikationer en 
väsentlig faktor i etableringen av ett utackorderingsområde. De sänkte 
informations- och transportkostnaderna för byrån. 

140 §3 i Instruktion för barnavårdsinspektörerna...; Förhandlingarna vid svenska 
fattigvårdsförbundets första barnavårdsmöte i Stockholm den 28–31 mars 1911, s. 129. 
141 På sommarkolonierna fördes en kamp för att få kilona att fästa på kolonibarns kroppar 
eftersom koloniernas effektivitet gärna mättes genom barnens viktökning, visar 
historikern Ann-Charlotte Münger. Det hände att dörrarna till koloniernas dass låstes så 
att barnen inte kunde uträtta sina behov innan de vägt sig en sista gång inför hemresan. 
Münger 2000, s. 247–259. Även Monika Janfelt har påpekat att barnens viktökning var ett 
viktigt mål med krigsbarnplaceringarna under första världskriget. Se Janfelt 1998, s. 171. 
142 Att sociala praktiker påverkat och utmanat dominerande diskurser eller normer 
diskuterar ekonom-historikern Karin Åmossa i sin avhandling om NK:s klädförsäljares 
yrkesidentiteter. Se Åmossa, Karin, Du är NK! Konstruktioner av yrkesidentiteter på 
varuhuset NK ur ett genus- och klassperspektiv 1918–1975, (Stockholm 2004), s. 183f. 
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Slutligen utgjorde god tillgång på fosterföräldrar en självklar 
förutsättning. Den demografiska och ekonomiska strukturen i det område 
som flitigt anlitades av byrån, kan ha haft betydelse för de potentiella 
fosterföräldrarnas incitament att vilja ta emot ett fosterbarn. I Kalmar län 
hade befolkningen minskat och det rådde brist på lantarbetare. Att 
Kalmar län var drabbat av ganska omfattande fattigdom diskuterades inte 
alls av Kihlqvist när han föredrog Kalmarkustens förträfflighet som 
utackorderingsområde på barnavårdsmötet år 1911.143

Att vara fosterförälder som yrke 
En anledning till att det är problematiskt att urskilja vad det var som 
köptes och såldes på en marknad med fosterbarn är att såväl barnen som 
fosterföräldrarnas tjänster bjöds ut. Framförallt var det fostermödrarna 
som utförde arbetsinsatser när hushållet tog emot andras barn. Forskare 
har ställt frågan om fostermödrande ska betraktas som ett betalt eller 
obetalt arbete. Men när denna fråga har berörts har barnen hamnat i 
skymundan. Vilka barn som omhändertogs har också betydelse. Zelizer 
menar att vilka motiv fosterföräldrarna hade påverkade vilka barn som 
efterfrågades.144

Nyberg är den forskare som utförligast har diskuterat fostermödrande 
som ett arbete. Hon menar att just fostermödrande är ett arbete som är 
svårt att definiera som betalt eller obetalt. Svårigheten består i att en del 
fostermödrar inte fick betalt medan andra fick det. Även om ersättning 
utgick var den så låg att den, enligt Nyberg, framförallt räckte till att 
täcka omkostnaderna för barnen. Nyberg utgår från genomsnittliga 
vårdavgifter och diskuterar inte hur ersättningen skiftade i storlek mellan 
olika barn.145

143 Kommuner inom Kalmar län belastades med stora utgifter för fattigvården. 
Emigrationen bidrog till detta, menade fattigvårdslagstiftningskommittén i sin utredning 
från år 1915. Se Fattigvårdslagstiftningskommitténs betänkanden. II 
Fattigvårdslagstiftningen. Del III, Statistiska undersökningar rörande den svenska 
fattigvården…, s. 272–274. I Loftahammar, som var den mest anlitade 
utackorderingsförsamlingen, utgjorde fattighjonen emellertid enbart 2,2 procent av 
befolkningen år 1906 enligt Emigrationsutredningen. Bilaga V…, s. 377. 
144 Så länge fosterföräldrarna var ute efter billig arbetskraft efterfrågade de barn äldre än 
tio år. När motivet utgjordes av en känslomässig önskan om barn blev spädbarn mest 
efterfrågade. I synnerhet ville familjer ha små flickor eftersom föreställningar om flickor 
gjorde gällande att det var lättare att känslomässigt knyta an till en liten flicka än till en 
pojke. Se Zelizer 1994a, s. 173, 189–194. 
145 Nyberg 1995, s. 65f., 71; Nyberg 1996, s. 100–103. 
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Jag menar att det ibland finns en fara i att behandla barn som en 
homogen grupp. Det kan dölja skillnader mellan, och förväntningar på, 
barn av exempelvis olika kön och ålder. En analys av arbetet med att ta 
hand om fosterbarn som enbart utgår från fostermödrarna riskerar att 
förenkla en fråga som är mer komplex. Vilka barn och hur många barn en 
fostermor tog hand om har betydelse. Dels för att barn av olika kön, ålder 
och hälsotillstånd krävde olika mycket arbetsinsatser från fostermodern, 
dels för att barnens kön, ålder och hälsotillstånd avgjorde hur mycket 
arbete barnen själva kunde och förväntades bistå med. Detta 
sammanfattades i byråns ersättningsnivåer till fosterföräldrarna. 
Fosterlegans belopp var olika stort för olika barn. Spelregler kring 
prisbildningen hade att göra med föreställningar om barnens genus, ålder 
och hälsa liksom föreställningar om hur mycket kvinnors arbete var värt.  

Barn – till vilket pris? 
Enligt Beckers teori påverkar kostnaderna för barn i en given kontext 
huruvida människor skaffar barn och hur många det blir i så fall. Enligt 
honom bestäms kostnaderna för barnen av värdet av 
mödrarnas/kvinnornas tid, kostnaderna för barnens utbildning samt hur 
mycket barnen själva arbetar och bidrar till hushållets ekonomi.146

Fosterföräldrarnas kostnader för fosterbarnen kompenserades genom att 
de fick en kontant ersättning, fosterlega. Hur stor fosterlegan var säger 
något om hur lönsamt eller kostsamt det var att ta emot fosterbarn. 

Fosterlegans storlek hörde samman med barnens ålder och kön, visar 
forskning om olika utackorderingsinstitutioner. För små barn fick 
fosterhem mer betalt än för äldre barn. Detta kan förklaras med att yngre 
barn krävde mer vård och därmed mer av fostermoderns tid. Äldre barn 
kunde bistå fosterhemmet med sin arbetskraft och betalade själva på så 
sätt av sin skuld till fosterhemmet. Vanligtvis utgick en högre fosterlega 
för pojkar än för flickor. Tidigare forskning har förklarat detta med att det 
var lättare att finna fosterhem för flickor än för pojkar eftersom flickor 
efterfrågades för hushållsgöromål.147 Av kapitel 7 i denna bok framgick 
att flickor var mer efterfrågade även på utackorderingsbyrån. Barn 
värderades olika, inte utifrån vad de förväntades kosta fosterhemmet, utan 

146 Becker 1991, s. 138–140. 
147 Persson & Öberg 1996, s. 63; Lundberg 2000, s. 288f; Rahikainen 2002, s. 166; Parr 
1980, s. 85f. 
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utifrån vad de förväntades prestera. Detta är ett uttryck för att synen på 
barns värde var instrumentell, för att tala med Zelizer.148

 Tankegångarna tycks också ha haft genomslag på 
utackorderingsbyråns fosterlegor. För små barn betalades en högre 
ersättning än för äldre. För de yngre barnen gjordes emellertid ingen 
skillnad mellan könen. Joseph Müller angav i sin historik över 
fattigvården från år 1906 att utackorderingsbyrån betalade mellan 72 och 
120 kr för alla barn under 12 år. För äldre pojkar betalades högst 100 kr 
och för äldre flickor högst 80 kr.149 År 1911 uppgav Kihlqvist att byrån 
betalade fosterföräldrar 150 kr om året för barn under tre år. Om barnen 
var mellan tre och sex år när de kom till fosterhemmet erhöll 
fosterföräldrarna 120 kr per år till dess att barnet fyllde 15 år om det var 
en pojke. Om fosterbarnet var en flicka sänktes fosterlegan till 100 kr när 
hon fyllt sju år. Att ersättningen sjönk ju äldre barnen var kan förklaras 
med att barnen själva förväntades att bidra allt mer till försörjningen. 

En intressant aspekt av utackorderingsbyråns ersättningssystem är att 
man skilde på när barnen kommit till fosterhemmen. Det tycks som om 
långvariga åtaganden som fosterförälder uppmuntrades. Hade barnen 
vistats där sedan de var små erhöll fosterföräldrarna en högre fosterlega 
än om barnen utackorderats till fosterföräldrarna först i skolåldern.150

Enligt Zelizer var efterfrågan på skolbarn ringa i den amerikanska 
kontexten. Åldersmässigt befann de sig i glappet mellan ekonomiskt 
nyttiga och emotionellt tilldragande barn. De var å ena sidan för unga för 
att kunna bidra med något värdefullt arbete, därtill kom att de tillbringade 
tid i skolan. Å andra sidan var de för gamla för att vara attraktiva för en 
känslomässigt motiverad fosterhemsplacering. Zelizer menar att det 
därför var nödvändigt för utackorderingsinstitutionerna att betala 
ersättning för skolbarn trots att de inte krävde så stora omvårdande 
insatser.151 På utackorderingsbyrån märktes inte att skolbarn skulle vara 
mindre efterfrågade än andra barn (se tabell 15). Byråns 
ersättningssystem kan ha bidragit till detta. På 1910-talet fick man 10–20 

148 Zelizer 1994a, s. 173. 
149 Müller 1906, s. 272. 
150 År 1911 betalade utackorderingsbyrån 100 kr för pojkar som fyllt sex men inte nio år 
när de kom till fosterhemmet. För flickor utbetalades 80 kr fram till deras 15-årsdag. Om 
barnen kom till fosterhemmet någon gång mellan 9 och 11 års ålder betalades 90 kr för 
pojkar och 70 kr för flickor. Var barnen 12 år eller äldre när de kom till fosterhemmet fick 
fosterföräldrarna nöja sig med 80 kr för en pojke och 60 kr för en flicka. Se 
Förhandlingarna vid svenska fattigvårdsförbundets första barnavårdsmöte i Stockholm 
den 28–31 mars 1911, s. 128. 
151 Zelizer 1994a, s. 185. 
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kr mer om året för ett barn under 12 år än ett barn som var äldre.152 På 
1920-talet fick fosterföräldrar till skolpojkar 120 kr mer än fosterföräldrar 
till pojkar som slutat skolan. För skolflickor utgick 100 kr mer i 
fosterlega än för äldre flickor.153 Samtidigt kunde barn under 12 år utföra 
betydande arbetsinsatser. Om de icke etablerade fosterföräldrarnas 
önskemål studeras närmare märks en preferens för äldre barn som 
fortfarande gick i skolan. Sammanlagt efterfrågades 143 barn i åldern 10–
12 år.154 Omkring en femtedel av ansökningarna gällde således barn som 
var så pass stora att de kunde utföra allahanda sysslor samtidigt som de 
fortfarande var så pass unga att utackorderingsbyrån betalade en ordentlig 
fosterlega för dem.155

För vissa barn kunde olika typer av tillägg utgå. Det gällde 
handikappade och sängvätande barn. Utackorderingsbyrån betalade 20 
kronor extra per år till fosterföräldrar som fått ett fosterbarn som kissade 
på sig om natten.156 Med den tidens tvättmöjligheter och 
madrasstoppningar bör sängvätning ha varit ett stort hygieniskt 
problem.157 En högre ersättning kunde vara avgörande för om 
fosterföräldrarna ville behålla barnet eller inte. En fosterfar motiverade 
sina krav på höjd ersättning för sin sängvätande fosterson så här:

152 Förhandlingarna vid svenska fattigvårdsförbundets första barnavårdsmöte i Stockholm 
den 28–31 mars 1911, s. 128. 
153 År 1923 såg ersättningsnivåerna ut så här: för späda barn under två år fick då 
fosterföräldrarna 360 kr om året. Summan sänktes till 300 när barnet fyllt två år och till 
240 när barnet fyllt fyra år. Sedan behölls samma fosterlega under hela skoltiden och 
därefter fick fosterföräldrarna 120 kr om året om barnet var en pojke, och 100 kr om 
barnet var en flicka. Pojkar som kommit till fosterhemmet efter att de fyllt sex år fick 
fosterföräldrarna mellan 220 och 240 kr om året för, så länge de gick i skolan. Därefter 
sänktes fosterlegan till ett belopp mellan 80 och 100 kr. För flickor fick fosterföräldrarna 
mellan 200 och 220 kr under skoltiden, och därefter mellan 60 och 80 kr om året. Bilaga 
444q, Utackorderingsbyråns styrelseprotokoll 1923, A1:26, Utackorderingsbyråns arkiv, 
SSA. 
154 Av dessa önskemål gällde 87 flickor och 55 pojkar samt ett önskemål om ett tio till 
tolvårigt barn oavsett kön. 
155 När barnen passerat sin tolvårsdag sänktes fosterlegan den sista gången. År 1911 var 
fosterlegan för en tolvårig pojke 80 kr och för en flicka 60 kr. Se Förhandlingarna vid 
svenska fattigvårdsförbundets första barnavårdsmöte i Stockholm den 28–31 mars 1911,
s. 128. 
156 Förhandlingarna vid svenska fattigvårdsförbundets första barnavårdsmöte i Stockholm 
den 28–31 mars 1911, s. 128. 
157 Ulf Jönsson som har studerat verksamheten vid en rådgivningsbyrå i Stockholm från 
1933–1950, menar att sängvätning inte genererade många anmälningar dit. Han hänvisar 
däremot till en engelsk undersökning av Deborah Thom där det omvända har konstaterats. 
Sängvätning var ett stort problem i fattigare familjer där man delade säng. Se Jönsson, 
Ulf, Bråkiga, lösaktiga och nagelbitande barn. Om barn och barnproblem vid en 
rådgivningsbyrå i Stockholm 1933–1950, (Linköping 1997), s. 88f, 94. 
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… ligger inte torr en enda natt, man får ha det besveret å vecka honom så 
att jag måste öka på understödet i annat fall får inte gossen stanna i ett 
godt fosterhem.158

Det rätta eller orätta i att göra fostermödrandet till ett yrke 
Hur stor fosterlega byrån betalade ut bestämdes inte bara av tillgången på 
fosterföräldrar och barnens kön, ålder, eventuellt funktionshinder samt 
vistelsetid i hemmet. En viktig aspekt av prissättningen var de moraliska 
spelreglerna. Hur mycket var skäligt att betala till personer som åtog sig 
att ta hand om fosterbarn? Här gällde det att balansera mellan kostnader 
för att barnen skulle få tillräckligt med mat och vård och de förtjänster 
som fosterföräldrar skulle kunna göra på fosterbarnsvården. En tanke var 
att fosterbarnsvården inte skulle bringa fostermodern så mycket pengar 
att det skulle uppfattas som ett yrke. Kihlqvist framhöll fosterlegans 
moraliska dilemma på barnavårdsmötet 1911: 

Lika orätt som det är att betala för litet, lika felaktigt är det att betala mer 
än nödigt. Om blott undersökningen av blivande fosterhem och sedan 
inspektion av desamma är fullt tillförlitlig, så är det snarare bättre att 
betalningen är för låg än för hög. Detta icke för att det minskar 
kommunens utgifter, utan därför att det från början avskräcker dem, som 
vilja taga barnen för förtjänstens skull.159

Kihlqvist menade att om kontrollen över fosterhemmen var tillräckligt 
omfattande skulle man kunna betala ut en lägre fosterlega utan att det 
inverkade på barnens vård. Den lägre fosterlegan skulle avskräcka dem 
som ville tjäna pengar på fosterbarnsvården. Detta kan ses i ett vidare 
sammanhang. Det var inte oproblematiskt att samhället betalade ut 
kontanta understöd till ”vanliga” och kanske fattiga människor. Detta har 
Zelizer uppmärksammat i sin bok The Social Meaning of Money. Hon 
framhåller att 1800-talets amerikanska filantroper ansåg att kontanter 
blev farliga i de fattigas händer. Filantroperna saknade tilltro till de 
fattigas kompetens att hantera kontanter och betalade därför hellre ut 

158 Brev från fosterfadern till utackorderingsbyrån, daterat Wäddö 1913-04-05, Personakt 
E8404, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
159 Förhandlingarna vid svenska fattigvårdsförbundets första barnavårdsmöte i Stockholm 
den 28–31 mars 1911, s. 128. 
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understöd i form av kläder, mat och bränsle.160 Den svenska fattigvården 
var uppbyggd på liknande principer. Fattigvården betalade ut en del 
understöd i form av ved, skor och mat.161 Utackorderingsbyrån lämnade 
också ut naturapersedlar. Varje barn som lämnade utackorderingsbyråns 
barnhem för vistelse i fosterhem fick med sig två omgångar kläder, samt 
huvudbonad och skor. Byrån bekostade också mediciner, läkarvård och 
skolböcker eller liknande. Dessutom fick barnen tyg till en 
konfirmationsdräkt, en huvudbonad, skodon samt en psalmbok och bibel 
när tiden var inne för konfirmation.162 Att bistå barnen med kläder och 
betala för särskilda omkostnader kan ha varit ett sätt att hålla nere den 
kontanta ersättningen till fosterföräldrarna. 

Fosterlegan var även problematisk för att det var en ersättning som 
riktades till kvinnor. Kvinnolöner har baserats på andra kriterier än mäns 
löner. Kulturella uppfattningar om hur mycket pengar kvinnor har behövt 
har varit mer betydelsefulla än kvinnornas produktivitet och effektivitet, 
framhåller den amerikanska historikern Alice Kessler-Harris. Kvinnor har 
inte ansetts behöva lika mycket lön som män eftersom de inte har 
betraktats som familjeförsörjare.163 Synen på vad kvinnors arbete var värt 
kan ha varit en underliggande förklaring till varför fosterlegan skulle 
hållas nere såsom Kihlqvist föreslog. Samtidigt fanns det risker med en 
allt för låg fosterlega, vilket Wawrinsky uppmärksammade redan år 1890. 
En förbättrad fosterbarnsvård skulle åstadkommas genom höjda 
fosterlöner som betalades ut regelbundet och premier till goda 
fostermödrar, föreslog han: 

… de flesta fostermödrar åtaga sig främmande barn för att deraf göra sig 
en förtjenst […]. Men då så är, måste också för barnets skull 
fostermoderns ersättning vara så stor, att hon utan att behöfva draga in på 
något, som barnet ovillkorligen behöfver, kan få något öfver för egen del 
såsom lön för sitt besvär.164

160 Zelizer, Viviana, The Social Meaning of Money, (New York 1994b), s. 126–131. 
161 Sjögren 1997, s. 74f. 
162 Inför resan till fosterhemmet skulle barnen utrustas med ”två omgångar kläder jämte 
hufuvdbonader och skodon, 6 linnen eller skjortor, 6 näsdukar, 3 par kalsonger, 4 par 
ullstrumpor samt därjämte, flickor 2 underkjortlar, 2 underlif, 1 vinterkappa af ylle; och 
gossar 2 underlif af halvylle.” Se §10 i Reglemente för det till Stockholms stads 
fattigvårdsnämnds utackorderingsbyrå hörande barnhemmet. Se även Instruktion för 
lokalombud… §10. 
163 Kessler-Harris, Alice, A Woman’s Wage. Historical Meanings & Social Concequences,
(Lexington 1990), s. 17. 
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Ett betalt eller obetalt arbete? 
När Nyberg diskuterade huruvida fostermödrandet var ett betalt arbete 
eller inte relaterade hon den genomsnittliga vårdavgiften med 
medelinkomsten för olika typer av hushåll. Fosterlegan utgjorde en 
mindre del av hushållens inkomster. Nyberg har dragit slutsatsen att 
ersättningen främst täckte omkostnaderna för barnen.165 Hushållets 
inkomster bygger emellertid på såväl kvinnors som mäns löner. Eftersom 
arbetet med att ta hand om fosterbarn främst var ett kvinnoarbete anser 
jag att det är meningsfullt att relatera fosterlegan till kvinnolöner. I det 
här avsnittet jämförs fosterlegan med en pigas kontanta årslön. Det kan 
ge en uppfattning om hur under- eller välbetalt arbetet med att ta hand om 
fosterbarn var. 

Jag har använt uppgifter om den fosterlega som noterades första året 
under barnens vistelse i fosterhemmen. Jämförelsen mellan fosterlegan 
och piglönen är intressant av två skäl. För det första var vården om 
fosterbarn, liksom pigyrket, ett kvinnoarbete som utfördes inom hushåll. 
För det andra utackorderades många barn till fosterhem på landsbygden 
där kvinnor oftast arbetade oavlönade i sina mäns eller fäders hushåll. 
Pigor var dock avlönade vilket gör dem lämpliga för en jämförelse. Vad 
pigorna tjänade framgår i Meddelanden från K. Kommerskollegii 
afdelning för arbetsstatistik och senare i SOS. Arbetartillgång, arbetstid 
och arbetslön inom Sveriges Jordbruk. Förutom kontant lön fick pigorna 
kost och logi av sina arbetsgivare. Statistiken tar även upp värdet på detta 
och hur det varierade i olika landsdelar. Det mesta av pigornas löner 
utgick i kost och logi. Omkring 40 procent utgjordes av kontant lön.166

Jag har ändå valt att enbart fokusera jämförelsen av fosterlegan med 
pigornas kontanta årslöner. Ett skäl är att det är troligt att kontanter, inte 
kost och logi, var en bristvara i agrara hushåll där de flesta barn 
placerades. Parr och Ransel menar utifrån sina studier av Canada 
respektive Ryssland att kontant betalning för fosterbarns kost och logi var 
ett värdefullt tillskott till agrara hushållskassor, just för att ersättningen 

                                                                                                                       
164 Wawrinsky 1891, s. 17. 
165 Nyberg 1995, s. 66. 
166 Vid de nedslag jag har studerat såg fördelningen mellan kontant lön å ena sidan och 
värdet av kost och logi å andra sidan ut så här: År 1892 fick en piga i genomsnitt 84 kr i 
kontant lön och värdet på hennes kost och logi var i genomsnitt 121 kr. År 1903 var den 
genomsnittliga kontantlönen 122 kr och värdet av kost och logi uppskattades till 167 kr. 
År 1913 fick pigan 197 kr i kontanter och 288 kr i kost och logi. År 1923 fick en piga i 
genomsnitt 423 kr i kontant lön och värdet av hennes kost och logi var i genomsnitt 490 
kr. Källa: se diagram 8. 
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var kontant.167 Ett annat skäl är att ersättningssystemet inte var 
komponerat efter hur mycket kost och logi barnen förbrukade. Då borde 
ersättningen ha stigit när barnen blev äldre, eftersom äldre barn äter mer 
och konsumerar mer kläder. Istället avtog den kontanta ersättningen med 
barnens stigande ålder. Ett rimligt antagande är därför att när byrån 
utackorderade allt fler yngre barn borde ersättningens andel av en pigas 
kontanta årslön öka. 

167 Parr menar att de nybyggarfamiljer i Canada som tog emot fattiga barn från London 
fick möjlighet att tjäna pengar på kost och logi, hushållsproducerade tjänster som annars 
var tämligen litet efterfrågade. Barnen blev på så sätt ”… more valuable as producer 
goods and relatively cheap as consumer goods.” Se Parr 1980, s. 87. Ransel framhåller att 
brist på kontanter var ett problem för vissa delar av den ryska landsbygdsbefolkningen. 
Fosterbarnsutbytet mellan stad och land var en av få aktiviteter som ledde till att kontanter 
strömmade ut från staden till landet istället för tvärtom. Ransel 1988, s. 198–211, 231.  
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Diagram 8. Den årliga fosterlegans andel av den kontanta årslönen för en piga. 
Fosterlega för barn som fosterhemsplacerades genom utackorderingsbyrån i 
Stockholm åren 1892–93, 1903, 1913 och 1923. 
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Källa: Meddelanden från K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik, Stockholm 
1904, s. 24; SOS. Arbetartillgång, arbetstid och arbetslön inom Sveriges Jordbruk 1914,
Stockholm 1915, s. 14; SOS. Arbetartillgång, arbetstid och arbetslön inom Sveriges 
Jordbruk 1923, Stockholm 1924, s. 20; Liggare över utackorderade parallellserien 1891–
1893, D1B:1, Liggare över utackorderade 1903, D1A:4, Liggare över utackorderade 
1913, D1A:14–16, Styrelseprotokoll 1923, ”Förteckning å utackorderade personer”, 
A1:26, Utackorderingsbyråns arkiv; Personakter, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
Anmärkning: Diagrammet omfattar nästan samtliga utackorderade barn 1892–93 (120 av 
122 barn). Den utbetalade fosterlegan varierade mellan 60–250 kr per utackorderat barn 
och årslönen för en piga var då 84 kr. För nedslaget år 1903 har jag haft uppgifter om 
ersättningen för 91 av 95 barn som fosterhemsplacerades det året. Ett barn som togs som 
eget barn utan krav på ersättning har inte räknats med i diagrammet. För de utackorderade 
barnen varierade fosterlegan mellan 36 och 240 kr. En piga fick detta år i genomsnitt 122 
kr i kontant årslön. För år 1913 har jag uppgifter för 100 av 108 barn. Fosterfamiljerna 
mellan 60–300 kr per fosterbarn. En pigas genomsnittliga kontanta årslön var 197 kr. 
Bortfallet är stort för nedslaget år 1923. Då har jag endast haft uppgifter om ersättningen 
för 55 av 120 utackorderade barn. De fosterlegor som betalades ut varierade mellan 60 
och 600 kr. Det året tjänade en piga i genomsnitt 423 kr i kontant årslön. 

Den ersättning som utgick för att vårda ett fosterbarn var inte att betrakta 
som obetydlig. Den utgjorde i de flesta fall mer än hälften av en pigas 
genomsnittliga kontanta årslön. För vissa barn, vilket var särledes vanligt 
åren 1892–93, betalade byrån så mycket att fosterlegan kunde ha räckt för 
att betala en pigas hela kontantlön.168 Ersättningen skulle visserligen täcka 
barnets kost och logi. Men på landsbygden för omkring hundra år sedan 

168 Att fosterlegan täckte så stor del av kontantlönen för en piga ska inte tolkas som att 
ersättningen för ett fosterbarn räckte för att anställa en piga. Pigan skulle även ha kost och 
logi. Värdet av kost och logi har inte räknats med ovan. 
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innebar troligen ett extra barn i hushållet inte att utgifterna ökade så 
mycket. Bostaden fanns redan och maten och kanske även kläderna 
producerades till viss del inom hushållet.169

Även om fosterlegan i en del fall skulle ha räckt till att betala en pigas 
kontanta årslön är det viktigt att komma ihåg att kvinnors arbete har varit, 
och är än idag, sämre betalt än mäns.170 Det innebär att pigor liksom 
fostermödrar antagligen har varit underbetalda i förhållande till hur 
mycket arbete de har presterat. Att vara fostermor var inget välbetalt 
arbete men det var ett sätt för kvinnor att tjäna något på det annars 
obetalda hushålls- och reproduktionsarbetet.  

Lönsamheten för att ta emot fosterbarn har varierat med tiden. Det 
förväntades att lönsamheten skulle stiga när allt fler småbarn (barn under 
fem år) kom att utackorderas efter 1906 eftersom byrån betalade större 
summor för små barn än för äldre. Men det går inte att urskilja något 
direkt samband mellan en större andel utackorderade småbarn och högre 
lönsamhet. Åren 1892–93, då endast äldre barn utackorderades, betalade 
byrån minst hälften av en pigas årslön för varje barn. För knappt hälften 
av barnen fick fosterföräldrarna en ersättning som motsvarade 100 
procent eller mer av en pigas kontanta årslön. Det var ovanligt under de 
övriga åren. Istället förekom det att barn utackorderades mot mindre än 
en halv kontant piglön. Till år 1913 hade ersättningens värde sjunkit 
betydligt, trots att byrån nu fosterhemsplacerade många små barn. En 
dryg fjärdedel av de utackorderade barnens fosterföräldrar fick nöja sig 
med mindre än hälften av en piglön. Så låg ersättning var inte vanlig år 
1923. För nio av tio barn utgick en fosterlega som motsvarade 50–100 
procent av en pigas kontanta årslön. 

Utvecklingen antyder att det blev mindre lönsamt att ta fosterbarn 
under 1900-talets första två decennier men att lönsamheten åter steg på 
1920-talet. Det är dock en slutsats som behöver modifieras. Ett skäl är att 
bortfallet för nedslaget 1923 är stort. Jag saknar uppgifter om hur stor 
ersättningen var för drygt hälften av de barn som utackorderades det året. 
Det betyder att de presenterade siffrorna för 1923 är osäkra. Det som med 
säkerhet kan sägas är att det var lönsammast att ta emot ett fosterbarn vid 
nedslaget 1892–93 och att lönsamheten sedan hade sjunkit till år 1903 
men framförallt till år 1913. Då klagade några fosterföräldrar på att 

169 Ett exempel på detta är att barn som sändes ut till feriehem på landet under första 
världskriget inte behövde ha med ransoneringskort för basföda. Se Ljungdahl Zackrisson, 
Barbro, ”Feriebarn på landet – sommar och sol? Vistelse i feriehem för sommarbarn från 
Stockholm 1904–1920”, opublicerad B-uppsats ht 2002, ekonomisk-historiska 
institutionen, Stockholms Universitet, s. 22. Se även Sjöberg 2004, s. 35f. 
170 Jämförelser mellan kvinnors och mäns löner i äldre tid har bland annat studerats av 
Hedenborg 2004, s. 145–182. 
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ersättningen var för liten.171 Vad som hände därefter är svårare att avgöra. 
Sviterna efter dyrtiden som följde med första världskriget satte sina spår 
på hur många fosterbarn som efterfrågades från byrån.172 Det kan förstås 
som att fosterbarnsvårdens lönsamhet avtog med kriget. 
Utackorderingsavgifterna höjdes flera gånger efter kriget. År 1923 fick 
barnavårdsinspektörerna igenom ett styrelsebeslut om ännu en höjning.173

Det skulle förklara varför det då återigen tycks ha blivit mer lönsamt 
(eller mindre kostsamt) att åta sig ett fosterbarns vård. 

Omvårdnadskrävande barn 
För funktionshindrade, sjuka eller sängvätande barn fick fosterförldrar 
mer betalt. Det fanns inget fastställt schablonbelopp för sjuka och 
funktionshindrade barn som det gjorde för sängvätarna. Men 
omhändertagande av sjuka och funktionshindrade barn genererade de 
högsta noterade ersättningarna. En familj i Stockholm som år 1923 tog 
sig an en syfilissjuk tvåårig pojke, fick 600 kr om året för det, vilket 
nämndes tidigare.174 Det motsvarade 1,4 kontanta årslöner för en piga. 
Rädslan för syfilis var utbredd och Persson menar att det var en av 
anledningarna till att Allmänna barnhuset ibland hade svårt att finna 
fosterhem.175 När pojken skulle byta fosterhem fick Lindhagen nästan 
övertala de nya fosterföräldrarna att ta honom till sig. I ett brev till dem 
skrev hon: 

... antar jag att ni är tveksam, emedan gossen haft syfilis. Vill dock endast 
påpeka att han förklarats frisk, men skall uppvisas en gång om året för 
säkerhets skull ifall sjukdomen ej skulle vara hävd. Han är ovanligt söt 
och näpen. Ni kan få resa hit en av påskdagarna och se honom. Om ni ej 
tänker på [pojkens namn, min anmärkning] finns det även andra små 
gossar. Om ni tar ett barn med eder så betalas resan för en person fram 
och tillbaks samt resa för barnet.176

171 Jag har funnit fyra fall av klagomål på ersättningen år 1913 och tre fall år 1923 men 
bara enstaka missnöjesyttringar vid de andra nedslagen. Fler kan dock ha varit missnöjda 
utan att det lämnat spår i arkivet. 
172 Se kapitel 7. 
173 Styrelseprotokoll 1923-11-29, A1:26, Utackorderingsbyråns arkiv, SSA. 
174 Personakt 12639, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
175 Persson 1991, s. 44. 
176 Brev från Anna Lindhagen daterat 1925-04-08, Personakt 12639, Socialregisterbyråns 
arkiv, SSA. 
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Barn som inte led av smittsamma sjukdomar men som var 
funktionshindrade eller mycket små kunde efterfrågas av personer som 
ville tjäna pengar på fosterbarnsvården. En arbetaränka från Västra Ed i 
Kalmar län önskade 1906 ett ”spädt eller sjukligt barn mot hög avgift”.177

Och för en annan familjs räkning skrev lokalombudet i Västra Ed år 
1903:

Förestående fosterföräldrar äro villiga att mottaga puckelryggiga flickan 
och 3 månaders-idiot-barnet, för hvilka jag å Byrån erhöll anmodan att 
anskaffa hem, mot ersättning af 20 kronor i månaden för hvardera. 
Köttföda och oskummad mjölk dageligen utlofvas; likaså utsökt 
kärleksfull vård. Hemmet rekommenderas på det varmaste. Från hemmets 
sida uppställes såsom villkor att det angifna priset få mottaga båda barnen 
eller liknande, till samma pris, det vill säga de vilja icke mottaga endast 
ett, utan afstå då hellre.178

Båda dessa hem var belägna i Västra Ed. Kanske var lokalombudet där, 
kyrkoherde Brilioth, särledes duktig på att anskaffa fosterhem åt barn 
med särskilda behov. Gemensamt för de båda hemmen, förutom att de låg 
i Västra Ed, var att de efterfrågade små eller handikappade barn som 
byrån kunde betala en hög fosterlega för. Till skillnad från andra 
ansökningar spelade barnets kön, ålder eller personlighet mindre roll. Ett 
”spädt” eller ”sjukligt” barn, ”idiot” eller ”puckelryggig” gjorde 
detsamma bara det fanns ”liknande” barn som utackorderades ”mot hög 
avgift”. Den senare familjen uttryckte de ekonomiska motiven tydligast. 
De ville ha två funktionshindrade barn för vardera 20 kr i månaden, men 
skulle avböja om de endast fick ett barn. Mannen i familjen, som var 
slaktare, hade uppgett att han årligen tjänade 800 kr. Ersättningen för de 
båda förståndshandikappade fosterpojkar som byrån utackorderade till 
denna familj uppgick till 480 kr om året.179 Att ta hand om två 
förståndshandikappade barn får betraktas som ett heltidsjobb, som säkert 
utfördes av slaktarens 57-åriga hustru. Som kvinnligt arbete betraktat var 
det relativt välbetalt. 480 kr motsvarade värdet av 3,7 pigors kontanta 

177 Redogörelse för föreslaget fosterhem nr 1087, Godkända fosterhem F1:3, 
Utackorderingsbyråns arkiv, SSA. 
178 Redogörelse för föreslaget fosterhem nr 133, personakt E5007, Socialregisterbyråns 
arkiv, SSA. 
179 Personakt E5007, personakt E5024, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 



312

årslön i Kalmar läns norra del år 1906.180 Men det skall tilläggas att 
ersättningen skulle täcka kostnader för barnens kost och logi. För en 
slaktarfamilj var troligen maten ingen större utgift. Rikligt med köttföda 
och oskummad mjölk till barnen utlovades i familjens ansökan. 

De personer som erhöll de högsta utackorderingsbeloppen (i diagram 
8) hade blivit fosterföräldrar åt sjuka eller funktionshindrade barn. Om 
man som slaktaren och hans hustru ovan tog emot flera barn fanns det 
möjlighet att göra en ganska god förtjänst på en sådan typ av 
fosterbarnsvård. För byrån var utackordering av förståndshandikappade, 
sjuka och funktionshindrade barn ändå billigare än att placera barnen på 
anstalt. Vid sekelskiftet 1900 fanns, med Kihlqvists beskrivning, ”… mer 
ur affärssynpunkt uppehållna idiotanstalter[na]” som byrån anlitade vid 
sidan av de offentliga institutionerna och fosterhemmen.181 Som exempel 
kan nämnas anstalten vid Hufvudsta som drevs av en fröken Lind och två 
jungfrur. Själva anstalten utgjordes av tre rum och kök. När Kihlqvist 
besökte hemmet år 1902 bodde där nio barn. För dem fick fröken Lind 
400 kr per barn och år men något barn hade mottagits för 240 kr, det vill 
säga samma belopp som utgick till fosterhem för handikappade barn.182

Möjligheten att försörja sig genom att ta hand om sjuka och 
handikappade barn var således inte begränsad till fosterhemmen. Då, 
liksom idag, fanns det små privata institutioner som i sin utformning 
gränsade till fosterhemmen, och som omsatte större ekonomiska 
belopp.183

180 År 1906 var värdet av en pigas kontanta årslön i norra Kalmar län 130 kr. 
Meddelanden från K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik, (Stockholm 1908), s. 
113.
181 Stockholms stadsfullmäktiges Beredningsutskottsutlåtanden och Memorial 1903, 
bihang nr 108, s. 6. 
182 Stockholms stadsfullmäktiges Beredningsutskottsutlåtanden och Memorial 1903, 
bihang nr 108, s. 6f. 
183 Idag finns de så kallade HVB-hemmen som ofta utgörs av små hemlika institutioner i 
gränslandet mellan familjehem och offentlig institution. Marie Sallnäs, som forskar i 
socialt arbete, har visat att HVB-hemmen i allt högre utsträckning drivs av privata aktörer. 
Till skillnad från familjehemmen ger HVB-vården personalen, som också ofta är 
hemmens föreståndare och ägare, full försörjning. Familjehemmen får inte lika mycket 
betalt. Se Sallnäs 2002; Sallnäs, Marie, Som en familj? Om små privata institutioner för 
barn och ungdomar, (Stockholm 2004). 
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Vård av flera fosterbarn 
I fosterbarnskommitténs utredning riktades anmärkningar mot att 
fosterhemmen tog emot flera fosterbarn samtidigt.184 Öberg menar att 
denna bild inte stämde med hur fosterhemmen såg ut i några 
Stockholmsrotar vid samma tid. Få fosterhem som Öberg undersökte 
hade tre eller fler fosterbarn och endast en tiondel hade två fosterbarn 
samtidigt.185 Även utackorderingsbyråns instruktioner från 1902 säger oss 
att det heller inte förefaller troligt att byråns fosterhem var 
”överbefolkade” med fosterbarn. Ett fosterhem fick enligt instruktionerna 
högst ha tre fosterbarn såvida barnen inte var syskon.186 Men genom att ta 
emot två eller tre fosterbarn kunde förtjänsten öka betydligt. 

Tabell 30. Förekomsten av flera fosterbarn i barnens fosterhem. Antal 
utackorderade barn från utackorderingsbyrån i Stockholm 1892–93, 1903, 1913 
och 1923. 

  1892–93 1903 1913 1923 SUMMA 
Fosterfamiljen tog flera fosterbarn samtidigt 21 10 2 6 39 
Fosterfamiljen hade andra fosterbarn 5 9 21 11 46 
Totalt antal barn som kom till familjer 
med flera fosterbarn 

24* 19 23 17 83* 

Summa undersökta fosterbarn 35 70 78 77 260 
* Två barn placerades år 1892 i samma familj som redan hade andra fosterbarn. Totalt 
fanns det alltså 24 barn som kom till familjer med flera fosterbarn nedslaget 1892–93. 
Källa: Personakter, Socialregisterbyråns arkiv; Rotemansarkivet på CD, SSA. 

39 av de barn som utackorderades under de år jag har studerat, kom till 
familjer som blev fosterhem åt två eller flera barn samtidigt. Sammanlagt 
handlade det om 19 fosterfamiljer och i de flesta fall rörde det sig om 
syskon som byrån placerade i samma fosterhem.187 46 barn kom till 
fosterhem som redan hade andra fosterbarn. Två barn som remitterades 
till byrån år 1892, bodde sedan tidigare hos arbetarhustrun Sofia 
Karlsson. Hon hade ytterligare tre fosterbarn samt två biologiska barn.188 I 
Sofia Karlssons hem fanns alltså sju barn. Senare fick ingen familj som 
byrån anlitade ha fler än sammanlagt tre fosterbarn på en och samma 
gång.

184 Underdånigt förslag till ordnande af Fosterbarnsvården…, s. 143f. 
185 Öberg 1989, s. 180. 
186 § 3 i Instruktion för lokalombud... .
187 33 av de 39 barnen kom till ett fosterhem tillsammans med ett syskon. 
188 Barn nr 312, 313. Biografi-ID: 031790020240 och 124180050251, Rotemansarkivet på 
CD, SSA. 
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Det är svårt att uttala sig om någon förändring skedde med tiden 
eftersom förekomsten av andra fosterbarn i familjerna inte alltid går att 
spåra i källorna.189 Det tycks ha varit vanligast att barnen kom till 
fosterhem där det redan bodde andra fosterbarn vid nedslaget 1913. 23 av 
78 barn vars fosterhem vi vet något om, kom till familjer med flera 
fosterbarn det året. Att ta emot flera fosterbarn kan ha varit ett sätt att 
bättra på ersättningen vid en tid då fosterbarnsvårdens lönsamhet hade 
gått tillbaka. Oftast erhöll familjer med två fosterbarn från byrån minst 
hälften av vad det kostade att anställa en piga.190

Sammanfattande diskussion 
Enligt definitionen av vad som karaktäriserar utbyten på en marknad, som 
presenterades i kapitel 1, ska utbytena vara opersonliga, ske via ett 
prissystem och det bör finnas förmodade värden att tjäna på utbytet. I det 
här kapitlet har jag undersökt vilka ekonomiska värden som fanns att 
tjäna på att ta emot fosterbarn. Fokus har riktats mot om fosterbarn 
efterfrågades som arbetskraft och om fosterföräldraskapet var att betrakta 
som ett yrke. 

Alla barn som utackorderades via byrån lämnades inte ut på en 
marknad. Många placerades inom sitt sociala nätverk som oftast fanns i 
Stockholm med omnejd. Personer som hörde till barnens sociala nätverk 
var oftast arbetare eller kvinnliga hushållsföreståndare. De barn som 
saknade ett socialt nätverk kunde utackorderas längre bort från 
Stockholm. Kalmar län var ett ofta anlitat utackorderingsområde. 
Kombinationen av relativt goda kommunikationer, engagerade 
lokalombud och en ekonomisk-demografisk struktur som skapade 
efterfrågan på fosterbarn lade grunden för ett utackorderingsområde där. 
Etableringen av ett utackorderingsområde vidgade fosterbarnsmarknaden 
geografiskt. I denna process hade utackorderingsbyrån en framträdande 
roll.

Olika kvalitativa exempel har belyst att fosterbarns arbetskraft 
efterfrågades av representanter ur samtliga sociala grupper som vände sig 

189 Källäget är särskilt problematiskt för nedslaget 1892–93 då uppgifterna saknas för 
knappt tre fjärdedelar av barnens fosterhem. Därefter utgör bortfallet mellan 26 procent år 
1903, 28 procent år 1913 och 36 procent år 1923. 
190 Detta är en uppskattning som baserar sig på uppgifter om ersättning som utgick för 
utackorderingsbyråns barn. Det är omöjligt att veta hur mycket fosterföräldrarna fick 
betalt för fosterbarn som redan bodde i deras hem.  
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till byrån. Men fosterföräldrar i städer hade troligen inte samma 
möjligheter som agrara hushåll att dra nytta av barnens arbete. Agrara 
hushåll utgjorde den största gruppen av potentiella fosterföräldrar. I 
agrara hushåll kunde fosterbarnen utföra såväl produktions- som 
reproduktionsarbete. För vissa agrara hushåll kan brist på barntillsyn åt de 
egna barnen ha varit ett skäl att ansöka om ett fosterbarn. Fosterbarnen, 
som var en del av barntillsynsproblemet i Stockholm, kunde på så vis bli 
en lösning på landsbygdens barntillsynsproblem. 

Det är möjligt att utackorderingsbyrån i Stockholm uppfattades som en 
arbetsförmedling för drängar och pigor av många potentiella 
fosterföräldrar ute i landet. Liknande slutsatser har dragits utifrån 
forskning om andra utackorderingsinstitutioner. Öberg har beskrivit 
Allmänna barnhuset som en ”leverantör av kommande arbetskraft” till 
landsbygden på 1700-talet.191 Till Stockholms barnhem vände sig 
personer som ville ha tjänstefolk, visar Söderlind.192 I Norge var det ännu 
under mellankrigstiden vanligt att personer från landsbygden efterfrågade 
arbetskraft när de ansökte om fosterbarn. Historikern Astri Andresen 
menar att arbete då fortfarande ingick i landsbygdsbefolkningens syn på 
vad barndomen skulle innehålla. Därför såg potentiella fosterföräldrar 
inget problematiskt i att efterfråga fosterbarns arbetskraft. Det började 
däremot de norska barnavårdsnämnderna göra under mellankrigstiden. 
Personer som bara ville ha arbetskraft fick då avslag på sina ansökningar 
om fosterbarn.193 Samma tendens uppvisade utackorderingsbyrån i 
Stockholm ett par decennier tidigare. Kring sekelskiftet 1900 började 
byråns anställda att avslå ansökningar från familjer som misstänktes vilja 
ha barnpigor. Byrån hade ingen ambition att fungera som 
arbetsförmedling, åtminstone inte för barnpigor. 

Det är viktigt att påpeka att fosterföräldrarnas tillhörighet till den 
jordbrukande och lönearbetande delen av befolkningen inte självklart 
betyder att ekonomisk vinningslystnad motiverade alla att ansöka om ett 
fosterbarn. För många familjer var det nödvändigt att fosterbarnen, 
liksom de egna barnen, hjälpte till med sysslorna i hushållet eller på 
gården.194 Än idag är jordbrukarfamiljers barn delaktiga i arbetet.195

Istället är det värt att uppmärksamma, som Nyberg och Öberg har 
gjort, att även om det var medelklassen som sjösatte många filantropiska 
barnaräddande projekt så utfördes själva arbetet med att ta hand om 
fosterbarn av underklassens kvinnor. Nyberg har till och med 

191 Öberg 1991, s. 85. 
192 Söderlind 1999, s. 268. 
193 Andresen 2004, s. 101f. 
194 Zelizer 1994a, s. 180. 
195 Flygare 2004, s. 203. 
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argumenterat för att fostermödrandet kan ha varit det mest omfattande 
obetalda ideella arbetet under 1900-talets första hälft.196 Såväl Nyberg 
som Öberg håller för troligt att det fanns få materiella fördelar att vinna 
av att vara fosterförälder.

Frågan om arbetet med att vårda fosterbarn var betalt eller obetalt är 
komplex och kan besvaras olika beroende på vems perspektiv som väljs. 
På byrån härskade uppfattningen om att fosterlegan skulle hållas på sådan 
nivå att ingen skulle ta fosterbarn för att tjäna pengar på det. Lika lite som 
byrån ville förmedla barnpigor, lika lite ville man skapa en 
arbetsmarknad för fostermödrar. Det hindrar inte att fostermödrande i 
praktiken fungerade som ett yrke för många. De vårdade barnens antal, 
kön, ålder och hälsotillstånd avgjorde hur mycket pengar som strömmade 
till vårdarens hushåll och hur mycket arbete vården krävde. Att ta hand 
om ett fosterbarn från utackorderingsbyrån innebar vanligtvis att familjen 
fick minst hälften av en pigas kontanta lön. Ersättningen blev högre om 
fosterbarnet var litet. Man fick också mer för en pojke än för en flicka. 
Tog familjen emot ett handikappat eller sjukt barn täckte fosterlegan 
oftast mer än en pigas kontanta årslön. Att ta hand om flera fosterbarn 
samtidigt innebar mer pengar. 

Pengarna skulle räcka till mat, husrum och vissa kläder till 
fosterbarnen. Dessa utgifter var rimligtvis mindre ju yngre barnet var. 
Fosterföräldrar till små barn fick därför inte bara mer betalt, de hade även 
mindre utgifter för barnen. Däremot krävde de små barnen och de 
handikappade och sjuka barnen mer vård och arbete från fostermödrarnas 
sida. Nybergs tes om att fosterbarnsvården kan betraktas som ett oavlönat 
ideellt arbete måste problematiseras utifrån barnens kön, ålder, behov och 
antal. Att ta hand om fosterbarn från utackorderingsbyrån som ännu inte 
börjat skolan eller barn som var sjuka alternativt handikappade var under 
hela perioden ett avlönat arbete. Det var inte välbetalt men det var ändå 
ett sätt att få kontanter för det reproduktionsarbete som kvinnor annars 
utförde oavlönat. Fosterfamiljer som tog hand om skolbarn och äldre barn 
avlönades inte på samma sätt. Ersättningen räckte förmodligen bara till de 
äldre barnens mat och kläder, och kanske inte ens till det. Men skolbarn 
och äldre barn krävde inte så mycket arbete av fostermodern. Därtill är 
det troligt att barnen bidrog med sin egen arbetskraft. Barnens arbete var 
med all sannolikhet oavlönat. På så sätt kanske fosterfamiljen kunde 
spara in en anställning av en piga eller dräng. Det talar emot att ens 
vården om äldre fosterbarn skulle kunna betraktas som ideell.  

Mina resultat skiljer sig något från Nyberg och Öberg som menar att 
fosterbarnsvården rymde få möjligheter att tjäna pengar. Nyberg grundar 

196 Öberg 1989, s. 182–184; Nyberg 1995, s. 66. 
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sina slutsatser på material från 1930-talet och framåt.197 En tendens i mitt 
material var att lönsamheten har varierat med tiden. Det är möjligt att 
fosterbarnsvården, som på 1890-talet genererade tillräckligt mycket 
pengar för att kunna betraktas som ett avlönat arbete, hade blivit ett 
ideellt arbete på 1930-talet. Öberg, i sin tur, uttalar sig enbart om 
situationen för Stockholmska fosterfamiljer i slutet på 1800-talet.198 Som 
jag tidigare har påpekat var det dyrare att bo, leva och ha barn i en stad 
som Stockholm. Fosterlegan täckte kanske bara de utgifter som familjen 
hade för barnet. Möjligheterna att exploatera barnens arbetskraft var inte 
lika stora i staden. Och eftersom merparten av fosterföräldrarna i 
Stockholm (åtminstone från och med år 1903) hade efterfrågat ett barn de 
redan hade en relation till fanns det andra skäl än rent ekonomiska att bli 
fosterförälder i Stockholm. 

197 Nyberg 1995, s. 65f. 
198 Öberg 1989, s. 182–184. 
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11. Känslomässiga och sociala motiv 

Vem äger barnen? 
Den historia Zelizer tecknar av fosterbarnsmarknaden kännetecknas av en 
övergång från ekonomiska till emotionella motiv hos dem som tog emot 
barnen. Under 1900-talets första decennier började barnaräddare och 
utackorderingsinstitutioner ifrågasätta det moraliskt riktiga i att 
ekonomiska motiv låg till grund för fosterhemsplaceringar. För dem hade 
barnen ett heligt emotionellt värde istället för ett ekonomiskt. De 
förespråkade att fosterföräldrar skulle ta sig an barnen av känslomässigt 
engagemang.199 Successivt blev det vanligare att personer som önskade 
ett fosterbarn eller adoptivbarn framhöll att de motiverades av en 
känslomässig längtan efter ett ”eget barn”, ett barn att vårda och älska. I 
USA skedde denna övergång samtidigt som nyttan av barns arbetskraft 
avtog alltmer.200 I detta kapitel undersöks betydelsen av känslomässiga 
och sociala motiv i en svensk kontext vid samma tid. 

Ett biologiskt barn har per definition ansetts vara föräldrarnas ”egna 
barn”. Men hur har det gått till när andras barn har gjorts till ”egna barn”? 
I institutionell teori betonas äganderättigheternas betydelse för hur 
ekonomin och marknader utvecklas. Äganderättigheter är formella 
spelregler som fastställs antingen i ett ekonomiskt eller politiskt syfte för 
att effektivisera utbytet alternativt för att göra utbytet rättvist enligt 
normer som råder i en viss kontext.201 Normer som ringade in vem som 
hade (ägande)rätt till barn förändrades under den tidsperiod jag 
undersöker. Det resulterade i förändrade formella spelregler. Sverige fick 
sin första adoptionslag år 1917. Under stora delar av den tidsperiod som 
jag studerar saknades juridisk möjlighet att få någon annans barn som 
”eget barn”, det vill säga barn som kunde ärva adoptivföräldrarna och 
som inte kunde återtas av sina biologiska föräldrar eller lämnas tillbaka 

199 Zelizer 1994a, s. 175–184. 
200 Zelizer 1994a, s. 170, 189f. 
201 North 1993, s. 86. 
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av adoptivföräldrarna. De första svenska adoptionslagarna höll även 
öppet för att barnet skulle kunna återvända till sin biologiska familj om 
adoptivföräldrarna visade sig vara olämpliga. Barnet skulle också kunna 
återtas av den biologiska familjen om det gynnade barnet ekonomiskt och 
socialt.202

Under större delen av den period som studeras här stod barn och vuxna 
som var fullt försörjda av fattigvården under fattigvårdens målsmans- och 
husbonderätt.203 Det innebar att barn som utackorderades mot ersättning 
av exempelvis utackorderingsbyrån inte fick fosterföräldrarna som 
målsmän utan denna funktion svarade utackorderingsbyråns styrelse 
för.204 I de kontrakt som upprättades mellan byrån och fosterföräldrarna 
förbehöll sig byråns styrelse ”… rätt att, när det finnes skäligt, genast 
återtaga utackorderadt barn.”205 Så länge barnet försörjdes genom 
fattigvården kunde fosterföräldrarna inte vara säkra på att de skulle få 
behålla det fosterbarn de hade fått i sin vård. Det var fattigvården som så 
att säga ägde barnen. 

Om fosterföräldrarna valde att vårda barnet utan ersättning tycks dock 
fattigvårdens målsmanskap ha upphört i de flesta fall. Enligt Louise 
Lönnroth, som har studerat den så kallade legostadgan som reglerade 
relationerna mellan husbönder och tjänstehjon, kunde fosterföräldrar 
överta föräldrars rätt till barnen, om ett kontrakt därom upprättades 
mellan båda parter. Fosterföräldrarna kunde också överta föräldrarätten 
om de biologiska föräldrarna var döda såvida barnet inte stod under 
fattigvårdens administration.206

202 Lindgren, Cecilia, “What is ‘in the best interest of the child’? Notions of biological and 
social kinship in Swedish child adoption policy 1917–1979”, i Söderlind, Ingrid red, 
Uppväxt, familjeformer och barns bästa. Om familjeliv som offentlig angelägenhet och 
vardaglig praktik, (Stockholm 2002), s. 49f, 55. 
203 Sundberg 1903, s. 33f. Se även Plymoth 2002, s. 103. Fattigvårdens målsmansrätt över 
myndiga personer upphörde i och med att den nya fattigvårdslagstiftningen trädde i kraft 
år 1918. För minderåriga barn behöll dock fattigvården målsmansrätt så länge barnen 
försörjdes genom fattigvården även i den nya lagen. Se 
Fattigvårdslagstiftningskommitténs betänkanden. II Fattigvårdslagstiftningen. Del I. 
Förslag till Lag om fattigvården m.fl. författningar afgivna af utsedda kommitterade. Afd 
2. Motiver och reservationer, (Stockholm 1915), s. 411–414. 
204 § 4, Instruktion för styrelsen….
205 § 12, Instruktion för styrelsen…. Lag om fosterbarn vård föreskrev även att barn skulle 
kunna skiljas från sina fosterhem om de inte fick ”tillfredsställande vård”. Se SFS 
1902:63, § 7, mom 1. 
206 Enligt Lönnroth gällde detta i 1805 års legostadga, men vad jag har kunnat se så fanns 
även denna föreskrift med i 1833 års reviderade upplaga. Denna gällde sedan fram till år 
1926. Se Lönnroth 1991, s. 104–106; Lagförslag om adoption och om barn utom 
äktenskap samt betänkanden av 1916 års fastighetsregisterkommission och av 
fattigvårdslagstiftningskommittén, Bihang till Riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen 
i Stockholm år 1917. Samling 2. Avd. 2. Bd 1, (Stockholm 1917), s. 31. 
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Fattigvårdens målsmansrätt fick konsekvenser för fosterföräldrar som 
ville ta ett fosterbarn som ”eget barn”, men också för släktingar. Det 
reciproka systemet utmanades av fattigvårdens inblandning. Ett möjligt 
exempel på båda dessa aspekter rymmer berättelsen om 13-åriga Lilly 
som kom till ett fosterhem i Västsverige i juni år 1903. Hennes 
fosterföräldrar avböjde att få ersättning utbetald för henne. ”Taget som 
eget barn” skrev utackorderingsbyråns föreståndare i sin liggare.207 Lilly 
upphörde att vara ett fosterbarn som byrån ansvarade för och några fler 
anteckningar om henne gjordes inte. Därför saknas upplysningar som 
närmare kan förklara varför arrendatorparet som Lilly kom till ville bli 
mer än fosterföräldrar åt någon annans barn. Kanske hade det betydelse 
att Lillys fosterföräldrar var barnlösa. Det är också möjligt att eventuellt 
släktskap mellan Lilly och hennes fosterföräldrar spelade en avgörande 
roll. Det finns indikationer på att Lilly skulle ha varit släkt med sina 
fosterföräldrar. Fostermodern hade samma, lite ovanliga, efternamn som 
Lillys pappa och båda kom ursprungligen från Älfsborgs län. Nu var 
pappan och även Lillys mamma intagna på arbetsinrättningen i 
Stockholm för att arbeta av en skuld till fattigvården.208 Det innebar att de 
var fråntagna målsmansrätten över Lilly. Att en släkting tog barnet som 
eget barn kan ha varit en strategi för att upphäva fattigvårdens 
målsmanskap och istället föra tillbaka rätten till barnet till, om inte de 
biologiska föräldrarna, så åtminstone till biologiska släktingar. För Lilly 
kapades inte banden till de biologiska föräldrarna utan hon återvände till 
dem som 17-åring.209

I det här kapitlet problematiseras de ekonomiska motiv som ofta sägs 
utgöra aktörers drivkrafter på en marknad. Jag uppmärksammar att 
informella spelregler, sociala relationer och känslor påverkar hur 
människor väljer att handla och behandla varandra, vilket i sin tur präglar 
marknadsutbytena. I de följande avsnitten kommer fosterföräldrarnas 
motiv att diskuteras utifrån vilken betydelse närvaron eller frånvaron av 
biologiska barn hade och vad eventuella släkt- eller bekantskapsrelationer 
till ett behövande barn hade för inverkan på personers vilja att ta emot ett 
fosterbarn.

207 Barn nr 2256, Liggare över utackorderade barn 1903, D1A:4, Utackorderingsbyråns 
arkiv, SSA. 
208 Personakt E5015, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
209 Rotemansarkivet på CD, SSA. 
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Barnlöshet och fosterbarn 
En utgångspunkt i det här avsnittet, hämtad från antropologisk demografi, 
är att barnlöshet inte kan förstås som ett biologiskt faktum utan som ett 
tillstånd som konstrueras utifrån de föreställningar om genus, civilstånd 
och ålder som råder i en viss samhällelig och historisk kontext.210 I 
tidigare forskning har ”naturlig längtan efter barn” beskrivits som en 
förklaring till varför barnlösa personer ville bli fosterföräldrar.211 Hur 
”naturlig” denna längtan var bör dock problematiseras utifrån vad 
barnlöshet betydde i samtiden. I kapitel 10 föreslogs att barnlöshet kan ha 
varit en ekonomisk belastning för agrara hushåll som var i behov av barns 
arbetskraft. Här ska barnlöshetens sociala konsekvenser diskuteras. Först 
och främst handlar detta om vilken betydelse och status som har tillmätts 
blodsband mellan medlemmar av samma familj i en viss social kontext. 
Är det avsaknad av biologiska barn eller avsaknad av barn i hushållet 
som har upplevts som barnlöshet? Även föreställningar om genus, 
civilstånd och ålder har inverkat på huruvida människor har upplevt sig 
eller betraktat andra som barnlösa och hur väsentligt det har varit att ha 
barn.

Blodsband, kontrakt och vikten av att ha ”egna barn” 
För människor i dagens västvärld spelar biologiska band och 
blodsrelationer en väsentlig roll för förståelsen av vad en familj är och 
vad släktskap innebär. Även om många människor lever i andra 
konstellationer än den traditionella kärnfamiljen är idag, liksom även 
tidigare, kärnfamiljen fortfarande ett ideal för de flesta.212

Blod har dock inte varit det enda som har kittat samman personer till 
en familj. Den brittiska historikern Davidoff och hennes medförfattare i 
boken The Family Story, menar att familjemedlemmar även har varit 
länkade till varandra genom relationer som byggde på olika kontrakt. 
Äktenskapet är ett exempel på en sådan relation som faktiskt inte grundar 

210 Townsend, Nicholas, ”Reproduction in Anthropology and Demography” i Kertzer, 
David I & Fricke, Tom red, Anthropological Demography. Toward a New Synthesis,
(Chicago & London 1997), s. 96–114. 
211 Öberg 1989, s. 182. 
212 Disa Bergnéhr visar i ett pågående forskningsprojekt vid Tema Barn, Linköpings 
Universitet, att dagens människors tankar om att skaffa barn och bilda familj präglas av 
kärnfamiljen som ett mål och ideal. Se även Tørnhøj-Thomsen, Tine, ” ’Det føles ikke-
mandligt på en måde’ Mænd og infertilitet” i Kvinnor, køn og forskning, nr 3 (1999), s. 
75f.
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sig i blodsband. Även tjänstefolk och fosterbarn har under 
kontraktsliknande former bundits till familjen.213 Den amerikanska 
historikern Margaret Marsh menar att så länge familjen definierades 
utifrån hushåll där släkt och icke-släkt bodde tillsammans spelade det inte 
så stor roll hur barnen kommit till hushållet. Det var vanligt att barn 
cirkulerade mellan olika hushåll eller blev informellt adopterade. Men i 
samhällen där det gifta paret och deras barn ses som den fundamentala 
enheten har det blivit mer viktigt att ha ”egna barn”.214 Enligt Julie 
Berebitsky, som har skrivit om de amerikanska adoptionernas historia, 
blev det under 1800-talet allt väsentligare för ofrivilligt barnlösa vita 
amerikaner ur medelklassen att legalt kunna adoptera ett barn. På så sätt 
kunde de göra andras biologiska barn till ”egna barn” och leva upp till det 
nya familjeidealet.215

Några juridiska möjligheter till adoption i Sverige fanns inte, som 
påpekats, före år 1917. Men flera barn avskrevs från utackorderingsbyrån 
varje år för att deras fosterföräldrar omhändertog dem som ”egna”.216 I 
mina urval har jag kunnat fördjupa mig i fem fall där fosterföräldrarna 
velat ta barnet som eget barn och därmed avsagt sig ersättningen från 
byrån. I samtliga fall hade fosterföräldrarna haft en relation till barnet. 
För tre fall finns indikationer på att de personer som ville ta barnet utan 
ersättning var släkt med barnen ifråga.217

Ett fall från år 1903 handlar om hur en icke-släkting avsade sig byråns 
ekonomiska ersättning. Den barnlösa änkan Elisabet Forsgren tycks ha 
avstått från fosterlegan för att försäkra sig om att få behålla sin fosterson 
sedan flera år. Pojken, Gustaf, hade bott hos expeditionsförmannen
Forsgren och hans fru Elisabet sedan år 1895 då Gustaf var tre år. Hans 
biologiska föräldrar var döda och troligtvis hade makarna Forsgren tagit 
hand om Gustaf utan att få betalt för vården. År 1902 dog även 
fosterfadern. Elisabet som inte kunde försörja sig och Gustaf ”blott på 
den pension, Kr 58:- pr månad, som hon uppbär efter mannen” valde att 

213 Davidoff m.fl. 1999, s. 4, 80–82. 
214 Marsh 1997, s. 219f. 
215 Berebitsky 2000, s. 21f. 
216 Under åren 1908–1925 omhändertogs sammanlagt 158 barn som eget barn. Detta 
förfarande blev allt vanligare efter att Lag om adoption hade trätt i kraft 1918. Mellan 
åren 1921–25 blev mellan 11 och 19 barn omhändertagna som egna barn varje år. Serie 
Stockholms stads statistik IV. Fattigvård. Statistisk redogörelse för Stockholms stads 
fattigvård år 1906–1920; Berättelse angående Stockholms stads fattigvård år 1921–1926,
tabellen ”Verksamheten vid fattigvårdsnämndens utackorderingsbyrå”. 
217 För såväl barn nummer 2256 som för barn nr 2226 indikerar jämförelser med 
fosterföräldrarnas namn och namnen på personer som ingick i den biologiska familjen på 
att de var släktingar till barnet. Personakten för barn nr 12899 uppger att fosterföräldrarna 
var barnets morföräldrar. 



323

utackordera Gustaf för att hon skulle kunna ta anställning och tjäna lite 
mer pengar.218 Utackorderingen kostade emellertid 25 kronor i månaden 
och Elisabet nödgades att vända sig till fattigvården för att ansöka om 
uppfostringshjälp i september 1903.219 Kontakten med fattigvården ledde 
till att Gustaf remitterades till utackorderingsbyrån den sista september. 
Det är möjligt att det inte var den lösning som Elisabet hade tänkt sig. I 
en PM som skrevs i samband med handläggandet av ärendet framgår att 
Elisabet såg sig som pojkens mamma: ”Hon säger sig vara så fästad vid 
gossen, hvilken uppgifves vara mycket välartad, att hon ej vill upphöra att 
vara honom i moderns ställe…”220 Att få pojken remitterad till 
utackorderingsbyrån och att han därmed skulle bli fullt försörjd av 
fattigvården var kanske för riskabelt för en kvinna som inte ville 
”upphöra att vara […] i moderns ställe”. Målsmanskapet tillkom ju 
fattigvården i händelse av full försörjning. Kanske var det en anledning 
till att Elisabet avsade sig ersättning för vården av fostersonen trots att 
hon hade så lite pengar. Historien om Gustaf slutar i oktober 1903 när 
han antecknades som ”tagen som eget barn” i utackorderingsbyråns 
liggare.221

Det fanns andra sätt att göra fosterbarnen till egna barn än att tacka nej 
till fosterlegan. Genom att erbjuda att barnet skulle få ärva dem försökte 
några fosterföräldrar knyta barnen till sig.222 År 1892 skrev kolaren 
Jansson så här till utackorderingsbyrån: 

Jag får härmed uttrycka mig att Jag önska barn mycket och så vidare När 
vi öfvertager det som vår arfvinge så vidt som att barnet vill trivas Jag får 
hermed säga att det är ju bra för fattiga barn att bli upptagna till arftagare 
Någon Bettre bjudning för eder Barn kan I aldrig få... 223

Det är okänt om Jansson och hans fru var barnlösa, men att de ville göra 
ett fosterbarn till arvinge tyder på det. Det var dock ingen garanti för att 
barnet skulle få stanna i familjen. När mannen fick lungsot blev det tal 

218 PM daterat 1903-09-23, Personakt E 5308, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
219 PM daterat 1903-09-23; Delegerade för beviljande av fattigvård 1903–09–30, 
Personakt E5308, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
220 PM daterat 1903-09-23, Personakt E 5308, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
221 Barn nr 2349, Liggare över utackorderade barn 1903, D1A:4, Utackorderingsbyråns 
arkiv, SSA. 
222 Detta gäller ansökningar med nummer 478, 454 och 874 samt fosterföräldrarna till 
barn nr 394. 
223 Brev från M Jansson daterat 1892-12-18, Personakt E3682, Socialregisterbyråns arkiv, 
SSA. 
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om att flickan, som familjen Jansson fått som fosterdotter 1893, skulle 
skickas tillbaka till Stockholm. Både hon och föräldrarna skrev 
hjärtslitande brev till byrån där de bad om att flickan skulle få stanna i 
hemmet.224

Dessa exempel visar på att osäkerheten kunde var stor för barnlösa 
personer som försökte etablera familjer genom att ta emot fosterbarn från 
en fattigvårdsinstitution som utackorderingsbyrån. Vare sig 
fosterföräldrarna eller barnen kunde veta om placeringen skulle vara för 
evigt eller om byrån skulle flytta barnet om hemmet befanns vara 
olämpligt. En annan aspekt är att fosterföräldrarna hade rätt att återlämna 
barnet om de inte var nöjda. Att ta emot fosterbarn var därför inte 
detsamma som vad det sedermera innebar att adoptera även om motiven 
för att bli såväl fosterförälder som adoptivförälder kunde ha grundat sig i 
barnlöshet. Men varför barnlöshet var ett skäl att ta emot fosterbarn måste 
problematiseras ytterligare. I de avsnitt som följer ska undersökas hur 
uppfattningar om barnlöshet har präglats av föreställningar om genus, 
civilstånd och ålder. 

Barnlöshet och civilstånd i relation till genus 
Föreställningar om kön har haft betydelse för uppfattningarna av 
barnlöshet på flera sätt. Å ena sidan kan biologisk barnlöshet få olika 
konsekvenser för identiteten som man eller kvinna. Enligt Marsh har 
infertilitet betraktats som enbart ett kvinnligt medicinskt problem ända in 
på 1950-talet. Fram till dess har män i princip inte kunnat betraktas som 
infertila såvida de inte har haft impotensproblem. Ofrivillig barnlöshet 
har därför belastat kvinnor mer än män.225 Å andra sidan kan biologisk 
barnlöshet vara mindre förödande i en kontext där kvinnlighet respektive 
manlighet kopplas till andra förmågor än den just biologiskt 
reproduktiva.226

224 Personakt E3682, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
225 Marsh 1997, s. 220; Berebitsky 2000, s. 92f. Idag undersöks inte bara kvinnan utan 
även kvaliteten på mannens spermier testas när heterosexuella par söker hjälp för 
ofrivillig barnlöshet. Den danska antropologen Tine Tørnhøj-Thomsen menar att ett 
besked om dålig sädeskvalitet upplevs av många män som en törn mot deras manlighet. 
Infertilitet definieras inte längre som ett medicinskt kvinnligt problem men i vardagslivet 
är det fortfarande kvinnorna i heterosexuella förhållanden som konfronteras med 
barnlöshet. Se Tørnhøj-Thomsen 1999, s. 79, 82. 
226 Den maskulina identiteten blev under sent 1800-tal förknippad med förmågan att 
försörja hustru och barn. Se Davidoff m.fl. 1999, s. 151. Och även om föreställningar om 
det kvinnliga var starkt knutna till moderskapet, var det inte bara det biologiska 
moderskapet som avsågs.  
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Barnlöshetens genusimplikationer måste även ses i relation till 
individernas civilstånd. Enligt Marsh kunde ofrivillig barnlöshet under 
1800-talet bli en tragedi för gifta kvinnor eftersom moderskapet sågs som 
deras främsta uppgift och förväntningarna har varit stora på gifta kvinnor 
att få barn. Det har även inneburit att gifta kvinnor som medvetet avstod 
från att skaffa barn betraktades som själviska och kalla under sent 1800-
tal. Deras kvinnlighet ifrågasattes.227 Det saknas, enligt den amerikanska 
historikern Stephen M Frank, belägg för att barnlösa gifta män i 
motsvarande grad såg barnlösheten som ett hot mot deras maskulinitet 
under 1800-talet.228

För ogifta kvinnor var biologisk barnlöshet under 1800-talet och en 
större del av 1900-talet däremot inte ett hot mot deras kvinnlighet utan 
snarare en förutsättning för en dygdig kvinnlighet. Normen att ogifta 
kvinnor skulle vara biologiskt barnlösa hindrade inte att de kunde vårda 
barn. Under 1800-talet utvecklades idén om alla kvinnors inneboende 
förmåga att mödra och vårda oavsett om de var gifta, hade fött biologiska 
barn eller inte. Den så kallade samhällsmoderligheten innebar att om 
kvinnan saknade en egen familj att sköta om skulle hon rikta sina insatser 
mot behövande i det omgivande samhället exempelvis genom filantropi. 
Till en början kallades detta för ”andligt moderskap”. Det var en idé med 
lutherskt kristen grund som föddes bland borgerliga kvinnor under tidigt 
1800-tal. Kvinnoöverskott och högre giftermålsåldrar ledde till att alltfler 
kvinnor ur medelklassen förblev ogifta. I Sverige var 
medelklassfamiljerna inte tillräckligt förmögna för att kunna försörja ett 
växande antal hemmadöttrar.229 Det andliga moderskapet blev en del av 
den borgerliga kvinnorörelsens strategi för att ge kvinnor samma 
existensberättigande som män i arbeten utanför hemmet. Det gav dem 
möjligheter att träda ut på en offentlig arena som kvinnor tidigare inte 
hade haft tillgång till.230 Bland annat grundade borgerliga kvinnor 
barnträdgårdar, arbetsstugor, barnkrubbor och barnhem. I styrelserna satt 

227 Marsh 1997.
228 Frank 1998, s. 87. Det bör påpekas att mycket lite av den svenska 
maskulinitetsforskning som har etablerats under det senaste decenniet handlar om vad 
faderskap har haft för betydelse för maskuliniteten. Därför finns det än mindre forskning 
där barnlöshet relateras till maskulinitet. Mig veterligen saknas det helt historisk forskning 
av vad barnlöshet inneburit för konstruktionen av en manlig identitet i Sverige. Ett par 
historiska studier som trots allt relaterar faderskap till maskulinitet är Klinth, Roger, Göra
pappa med barn, (Umeå 2002); Kyle, Gunhild, ”Från patriark till pappa”, i Hwang, Philip 
red, Faderskap i tid och rum, (Stockholm 2000), s. 155–191. 
229 Hatje 1999, s. 63–66; Sommestad 1994, s. 625f. 
230 Manns, Ulla, Den sanna frigörelsen. Fredrika-Bremer-förbundet 1884–1921, (Eslöv 
1997); Hatje 1999, s. 68f; Jordansson 1998, s. 159–162. 
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vanligen fruar ur den högre borgerligheten, men på institutionerna 
arbetade ogifta kvinnor från lägre medelklass eller arbetarklass.231

Under den senare delen av 1800-talet fick socialdarwinismen 
inflytande på idéerna om moderligheten. Denna typ av vetenskap gjorde 
klart att det fanns en artskillnad mellan kvinnor och män och att deras 
sociala och intellektuella förmågor skildes åt av biologin. 
Samhällsdebattören Ellen Key hävdade att kvinnorörelsens 
ansträngningar att bli mer jämlika männen var ”missbrukad kvinnokraft” 
eftersom kvinnor i egenskap av sitt kön besatt förmågan att vårda och ge 
omsorg men var intellektuellt underlägsna män.232

”Samhällsmoderligheten”, som idén kom att kallas efter Key, upphöjde 
moderskapet till alla kvinnors plikt och rättighet. Key satte det biologiska 
moderskapet främst. Men om inte det var möjligt kunde och borde alla 
kvinnor verka som samhällsmödrar eftersom det var det enda rätta sättet 
att bejaka den ”naturliga” kvinnligheten.233 Moderlighetsidén blev inte 
längre bara en emanciperingsstrategi för borgerliga kvinnor. Kvinnors 
förmodade särskilda insikter i hem, barn och familj användes som ett 
argument för att alla kvinnor (oavsett klass) skulle vinna politiska 
rättigheter, till exempel rösträtt eller skydd mot försumliga barnafäder.234

Även om den samhällsmoderlighet som svensk forskning har studerat 
främst uttrycktes av samhällsdebattörer och politiker235 är det möjligt att 
samhällsmoderligheten även påverkade ”vanliga” människors syn på sig 
själva. Till skillnad från medelklassen saknade arbetarklassens kvinnor 
ekonomiska och tidsmässiga resurser att lägga på filantropiskt 
samhällsmödrande i föreningar och sällskap. I föregående kapitel 
ifrågasatte jag att fostermödrar utförde ett ideellt arbete, eftersom vården 
om fosterbarn gav inkomster, även om de var små, till fosterfamiljen. Jag 

231 Söderlind 2002, s. 80, 82; Holmlund 1996, s. 72f. 
232 “Missbrukad kvinnokraft” var titeln på ett föredrag som Ellen Key höll i Stockholm år 
1896. Se Manns 1997, s. 134–138; Wikander 1999, s. 64; Hatje 1999, s. 70–72. 
233 Hatje 1999, s. 71; Wikander, Ulla, ”Sekelskiftet 1900. Konstruktion av nygammal 
kvinnlighet”, i Wikander, Ulla red, Det evigt kvinnliga. En historia om förändring,
(Stockholm 1994), s. 21. 
234 Manns 1997, s. 233–239; Rönnbäck, Josefin, Politikens genusgränser. Den kvinnliga 
rösträttsrörelsen och kampen för kvinnors politiska medborgarskap 1902–1921,
(Stockholm 2004), s. 195–199; Bergman 2003, s. 76–84, 111.  
235 Josefin Rönnbäck belyser hur (samhälls)moderligheten användes som ett retoriskt 
argument i LKPR:s kamp för kvinnlig rösträtt i Sverige, se Rönnbäck 2004. Helena 
Bergman visar vilken betydelse moderskapsideologin hade för fattigvårdsfolk och 
kvinnosakskvinnor som stred för en lag om barn utom äktenskap, se Bergman 2003. Ulla 
Manns studerar hur samhällsmoderligheten kom till uttryck inom Fredrika-Bremer-
förbundet, se Manns 1997. Birgitta Jordansson kopplar samhällsmoderligheten till 
borgerliga kvinnors filantropi i Göteborg, se Jordansson 1998. Ann-Katrin Hatje visar hur 
barnträdgårdspionjärer har byggt upp sina barnträdgårdar och seminarier för att utbilda 
barnträdgårdslärarinnor kring idéer om kvinnors samhällsmoderlighet. Se Hatje 1999. 
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menar istället att ta fosterbarn kunde vara ett sätt för arbetar- och 
jordbrukarklassens kvinnor att verka som lågavlönade samhällsmödrar, 
på samma sätt som barnmorskor, barnhemsföreståndarinnor och 
barnträdgårdsledarinnor.

Berebitsky framhåller att i en kultur som förnekade kvinnors sexualitet 
och fördömde utomäktenskapliga förbindelser, men höjde moderskapet 
till skyarna kunde ensamstående (framförallt ogifta) adoptivmödrar 
förstås som ”the truest of ’true women’”. De levde i celibat men var ändå 
mödrar och utmanade på så sätt inte medelklassens kärnfamiljsideal.236

Samtidigt som det biologiska moderskapet ansågs vara den främsta 
uppgiften för en gift kvinna, var det samhälleliga moderskapet ett sätt för 
en ogift eller ensamstående kvinna att leva upp till kvinnoidealet och göra 
sin plikt som medborgare.237 Moderskapet som en medborgerlig plikt 
användes fram till 1920-talet som argument för att ensamstående 
medelklasskvinnor skulle få adoptera i USA.238 På ett liknande sätt 
argumenterade ogifta Karolina Nilsson, en kvinna som blivit fostermor åt 
11-åriga Carl år 1893 och två år senare även åt hans lillasyster. I ett brev 
som hon skickade till byrån för att tacka för de fosterbarn hon hade fått 
skrev hon: 

… jag tycker att jag är mycket lycklig som har två snälla och älskliga 
barn måtte jag nu blott rätt uppfylla en moders plikter, nu är det min wilja 
att adoptera barnen efter som jag sjelf inga barn har...239

Karolina var ogift men bodde tillsammans med sin bror. Att ta fosterbarn 
eller adoptera var det enda socialt accepterade sättet för henne att få barn 
på. Det var genom att ”rätt uppfylla en moders plikter” Karolina 
hoppades att kunna adoptera de två syskonen. Det är oklart vad 
adoptionen syftade på här eftersom adoption ännu inte existerade som 
juridiskt begrepp. Troligtvis ville Karolina uppnå någon slags 
överenskommelse med byrån att barnen skulle få stanna hos henne för all 
tid och kanske avsåg hon att tacka nej till den ekonomiska ersättningen. 
Tidigare hade hon haft hand om en pojke som hade återtagits av sina 

236 Berebitsky 2000, s. 112f. 
237 Berebitsky 2000, s. 78f. 
238 Berebitsky 2000, s. 55–58. 
239 Brev från Karolina Nilsson, odaterat, personakt E3740, Socialregisterbyråns arkiv, 
SSA. 
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föräldrar när de släppts fria från en 1,5-årig fängelsevistelse.240 Det var 
när den pojken lämnat hemmet hon vände sig till byrån. En telegrafist, 
som Karolina åberopat som referens och som tycks ha hjälpt Karolina att 
skriva ansökningsbrevet till byrån, intygade att ”... hon [Karolina, min 
anm] är en snäll och god qvinna troende, och att hennes bror en mycket 
ordentlig karl, ej supig utan absolutist…”. 241 Genom att peka på att såväl 
Karolina som hennes bror uppfyllde ett skötsamt kvinno- och mansideal 
försökte man argumentera för att Karolina var lämplig som fostermor. 

Det har tidigare uppmärksammats att ogifta kvinnor kunde godkännas 
som fosterföräldrar men inte ensamstående ogifta män. De ogifta män 
som fick fosterbarn hade ansökt tillsammans med en syster. Även om 
byrån helst skulle placera sina barn hos gifta par eller änkor tycks det inte 
ha varit något problem att ett syskonpar etablerades som fosterföräldrar. I 
själva verket kan just syskonparet ha betraktats som den ultimata 
fosterfamiljen. De förmodades inte få egna barn som kunde stjäla 
uppmärksamhet och utrymme från fosterbarnen. Det är möjligt att 
Karolina förkroppsligade vad Berebitsky kallat ”the truest of ’true 
women’”.242

Barnlöshet och ålder 
Innebörden av att vara barnlös förändras med en persons ålder. 
Barnlöshet är en icke-fråga upp till en viss ålder, då förväntningarna ökar 
på (och för) individen att han eller hon ska bilda familj och få barn. I det 
här avsnittet undersöks åldern på de personer var som vände sig till 
utackorderingsbyrån för att ansöka om ett fosterbarn. Åldern förväntas 
säga något om barnlöshet var ett skäl att vilja bli fosterförälder. 

Hur gamla människor har varit när de har skaffat barn har varierat över 
tid och mellan sociala klasser. Vid vilken ålder barnlöshet kan ha 

240 Brev från Karolina Nilsson, daterat 1893-03-14, personakt E3740, Socialregisterbyråns 
arkiv, SSA. 
241 Brev från telegrafisten Svanström, dat 1893-04-14, personakt E3740, 
Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
242 Idag uppfyller inte ensamstående adoptivmödrar eller fostermödrar något sådant 
kvinnoideal. Det ställs högre krav på ensamstående adoptanter och de utreds ofta mer 
ingående än heterosexuella par i adoptionsutredningarna, enligt en offentlig utredning 
som publicerades 2001. Numer finns det inslag av att den ansökande bör bevisa sin 
heterosexualitet på ett sätt som skulle ha stigmatiserat ensamstående fostermödrar vid 
sekelskiftet. I utredningen från 2001 står det ”Att ha – eller tidigare haft – nära relationer 
med någon av motsatt kön väger ofta positivt.” Om civilståndet förr hade betydelse för 
förväntningarna på den person som inte fick egna barn utan tog hand om andras är 
sexualiteten idag av största vikt. Se SOU 2001:10, Barn i homosexuella familjer, s. 119. 
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upplevts som ett problem (om det alls har upplevts som sådant) är därför 
rimligen en kontextuell fråga. För trettio år sedan var till exempel 
förstagångsföräldrarna i Sverige fyra till fem år yngre än vad de är 
idag.243 För den period som är intressant här, 1891–1925, är det svårt att 
veta exakt hur gamla personer var när de fick sitt första barn var eftersom 
sådan statistik saknas. SCB uppskattar dock att kvinnor födda på 1800-
talet var mellan 27 och 28 år när de fick sitt första inomäktenskapliga 
barn, alltså nästan lika gamla som idag.244 En skillnad mot idag är att 
många kvinnor fortsatte att föda barn under hela sin fertila period. Drygt 
tio procent av barnaföderskorna till inom äktenskapet födda barn var 
mellan 40 och 45 år perioden 1881–1910.245 Det är inte alls lika vanligt 
idag.246 Även åldern för när merparten av befolkningen har fått barn har 
varierat.247 Sammantaget kan detta ha påverkat när människor valt att 
finna alternativ till egna biologiska barn såsom att ta emot fosterbarn. 

243 År 2001 var den genomsnittliga förstföderskan 28,5 år och förstagångspappan 30,9 år. 
Trettio år tidigare (1971) var hon 24,1 år och han 26,7 år SCB Demografiska rapporter 
2002:7, Mammor och pappor. Om kvinnor och mäns föräldraskap, tabell 1:2, s. 42. 
Uppgifter om medelålder för första barnets födelse kan även hämtas från SCB: s hemsida 
http://www.scb.se/statistik/BE/BE0701/2004I03/Medelålder%20första%20barn%20regio
nalt%201970-2003.xls. (2005-05-19). 
244 SCB. Demografiska rapporter 2002:5, Hur många barn får jag när jag blir stor? 
Barnafödande ur ett livsperspektiv, s. 29. 
245 SOS, Befolkningsrörelsen. Översikt för åren 1901–1910, (Stockholm 1917), s. 41. 
Historikern Christer Winberg visar i sin avhandling att barnafödande i jordbrukssamhället 
sträcktes ut under en lång period. Genom en åldersmässig spridning av barnen kunde 
föräldrar dra nytta av barnens arbetskraft. En annan fördel med att få barn sent var att 
föräldrarna hade hemmavarande barn när de blev gamla. Se Winberg, Christer, 
Folkökning och proletarisering. Kring den sociala strukturomvandlingen på Sveriges 
landsbygd under den agrara revolutionen, (Göteborg 1975), s. 244f. 
246 Kvinnor födda 1950 fick i genomsnitt 0,05 barn när de var mellan 40 och 49 år. 
Kvinnor som var födda 1850/51 fick i genomsnitt 0,64 barn vid samma ålder. SCB. 
Demografiska rapporter 2002:5, s. 31. 
247 Exempelvis hade 80 procent av alla kvinnor som var födda år 1936 i Sverige fått barn 
när de fyllt 30 år men det gällde bara 56, 8 procent av kvinnorna födda 1971. Se SCB 
Demografiska rapporter 2002:7, tabell 1:3, s. 43. 
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Tabell 31. Medelåldern bland personer som ansökte om ett fosterbarn från 
utackorderingsbyrån i Stockholm åren 1902–1925. 

Medelålder för… Ej etablerade fosterhem Etablerade fosterhem 
 1902–1912 1913–1925 1903 1913 1923 
manliga sökande 46,0 44 45,8 46,9 46,3 
barnlösa män 42,1 41,5 39,5 43,0 44,6 
kvinnliga sökande 45,3 41,5 45,4 47,5 45,1 
barnlösa kvinnor 42,4 41,2 38,1 42,0 43,0 
Källa: Godkända fosterhem, F1:3, Icke godkända fosterhem, F1:1, F1:4, 
Utackorderingsbyråns arkiv; Fosterhemsredogörelser, F2D:1, Sociala avdelningen 
vårdbyrån, Barnavårdsnämndens arkiv 1; Personakter, Socialregisterbyråns arkiv, 
Rotemansarkivet på CD, SHD, SSA. 

De som vände sig till byrån för att ansöka om ett fosterbarn var i 
genomsnitt mellan 41 och 48 år. Kvinnorna var i allmänhet något yngre 
än männen. Ett undantag är år 1913 då kvinnorna var äldre. Barnlösa 
personer som ville ha ett fosterbarn var yngre än den genomsnittliga 
ansökningspersonen. Barnlösa män var mellan 40 och 44 år och barnlösa 
kvinnor mellan 40 och 43 år. Medelåldern för barnlösa personer som 
etablerades som fosterföräldrar ökade emellertid med tiden. De barnlösa 
männen som etablerades som fosterfäder var knappt 40 år (39,5 år) 1903, 
men nära 45 år (44,6 år) 1923. De barnlösa kvinnorna var knappt 38 år 
(38,1 år) 1903, men 43 år 1923. 

Den genomsnittliga barnaföderskan var drygt 30 år under 1900-talets 
två första decennier.248 Tabellen ovan visar att den genomsnittliga 
fostermodern var omkring tio år äldre när hon ansökte om ett fosterbarn. 
Berebitsky har funnit samma mönster bland amerikanska adoptivföräldrar 
kring sekelskiftet 1900.249 En förklaring till denna diskrepans, menar 
Berebitsky, är att gifta par valde att adoptera först sedan deras hopp om 
att få biologiska barn var ute. Många, men inte alla, barnlösa kvinnor som 
vände sig till utackorderingsbyrån gjorde det i slutet av sin fertila period. 

248 Mellan åren 1901–1910 var barnaföderskornas medelålder 30,8 år. Mellan åren 1911–
1920 var den genomsnittliga barnaföderskan 30,33 år gammal. Se SOS, 
Befolkningsrörelsen. Översikt för åren 1921–1930, (Stockholm 1939), tabell N s. 39. 
249 Berebitsky 2000, s. 149. 
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Tabell 32. Barnlösa kvinnors ålder vid ansökan om fosterbarn från 
utackorderingsbyrån i Stockholm 1902–1925. 

 Ej etablerade fosterhem Etablerade fosterhem 
 1902–12 1913–25 1903 1913 1923 
20–29 år 11 4 2 1 5 
30–39 år 13 8 8 11 1 
40–49 år 10 8 3 11 7 
50 år – 19 7 1 7 4 
Okänt 1 0 2 0 1 
TOTALT 54 27 16 30 18 
Källa: Godkända fosterhem, F1:3, Icke godkända fosterhem, F1:1, F1:4, 
Utackorderingsbyråns arkiv; Fosterhemsredogörelser, F2D:1, Sociala avdelningen 
vårdbyrån, Barnavårdsnämndens arkiv 1; Personakter, Socialregisterbyråns arkiv, 
Rotemansarkivet på CD, SHD, SSA. 

Det förekom i relativt stor utsträckning att barnlösa kvinnor som 
fortfarande befann sig i sin mest fertila ålder (20–39 år) vände sig till 
utackorderingsbyrån för att ansöka om ett fosterbarn. Bland de icke 
etablerade barnlösa kvinnorna var drygt två femtedelar mellan 20–39 år. 
Detsamma gällde 10 av 16 barnlösa kvinnor som fick ett fosterbarn år 
1903, 12 av 30 barnlösa kvinnor som fick ett fosterbarn år 1913 och sex 
av 18 barnlösa kvinnor som etablerades som fostermödrar år 1923. Dessa 
kvinnor var nödvändigtvis inte äldre än barnens biologiska mödrar. I 
synnerhet inte eftersom barnen kunde vara flera år gamla när byrån 
upprättade kontrakt med fosterföräldrarna. Att barnlösa kvinnor i fertil 
ålder ville bli fostermödrar skulle kunna indikera att fosterbarn inte sågs 
som den sista utvägen för att förverkliga moderskap/föräldraskap. En 
annan möjlig tolkning är att barnlöshet inte var en anledning till att dessa 
kvinnor ville ha fosterbarn eftersom de ännu inte betraktades som 
barnlösa (de hade bara ännu inte fått egna barn). Kanske spelade 
ekonomiska faktorer, eller släktskapsband en större roll. 

Merparten av de barnlösa kvinnorna var 40 år eller äldre när de vände 
sig till utackorderingsbyrån för att ansöka om ett fosterbarn. De befann 
sig i slutet av sin fertila period eller var för gamla för att kunna få egna 
biologiska barn. Berebitskys förklaring att adoptiv- eller fosterbarn blev 
en lösning för barnlösa par som in i det sista försökt få egna barn men 
misslyckats, kan stämma på den gruppen av kvinnor. Det gäller under 
förutsättning att kvinnorna var gifta och levde tillsammans med en man, 
vilket de flesta gjorde.250
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Fosterbarn som substitut för ett förlorat barn 
Ytterligare ett skäl till varför barnlösa personer uppsökte byrån var att de 
hade mist det biologiska barn de en gång haft. Spädbarns- och 
barnadödligheten sjönk kraftigt i Sverige under 1800-talet.251 Men det var 
många fler barn som dog under tidigt 1900-tal än idag.252 I mitt material 
har jag funnit fyra ansökningar där det uttryckligen anges att fosterbarnen 
skulle ersätta ett biologiskt barn som familjen hade förlorat. Två av 
ansökningarna kom från samma familj som gjorde upprepade försök att 
få fosterbarn i sin avlidna dotters ställe.253 Detta avsnitt kommer därför att 
handla om tre familjer som alla hade förlorat en varsin dotter. Det fanns 
säkert fler som tog fosterbarn av det skälet, men som aldrig uppgav det i 
sin ansökan.254

Bara några månader efter sin treåriga dotters död år 1908, lämnade 
hemmansägarparet Mattsson in en ansökan till utackorderingsbyrån om 
att få ta emot två fosterbarn. Lokalombudet motiverade deras önskemål 
på ansökningsformuläret: 

Fosterfadern vill ha en tioårig gosse som kan vara honom behjälplig med 
fiske och fostermodern en två à treårig flicka såsom en tröst och 
ersättning för den enda som de nu förlorade. Det finns knappt hopp om att 
de få några egna barn. Frun önskar sig en riktigt treflig och snäll flicka, 
som hon vill uppta såsom vore det hennes eget barn.255

Det verkar som om mannen och kvinnan sade sig ha olika skäl till att 
vilja ha fosterbarn. Kvinnan ville ha en två- eller treårig flicka som tröst 

                                                                                                                       
250 Av 78 barnlösa kvinnor som var 40 år eller äldre när de lämnade in sin ansökan om ett 
fosterbarn var 45 gifta och samboende med en man vid ansökningstillfället. 
251 Spädbarnsdödligheten som var ca 200 promille under 1800-talets början hade sjunkit 
till knappt 100 promille år 1900. Se Bengtsson 1996, s. 251. För studier av hur 
spädbarnadödligheten sjönk i Stockholm, som hade dubbelt så hög dödlighet som övriga 
landet under 1800-talet, se Hedenborg 2004, s. 99–144; Gerlach, Friederike, 
”Spädbarnsdödlighet i Tyska S:t Gertruds församling och Mosaiska församlingen i 
Stockholm 1875–1920, opublicerad magisteruppsats, Ekonomisk-historiska institutionen, 
Stockholms Universitet, vt 2003. 
252 År 1900 låg spädbarnadödligheten i Sverige på 100 promille. År 2003 var 
spädbarnsdödligheten tre promille. Se Bengtsson 1996, s. 251; SCB Demografiska 
rapporter 2004:3, Barn och deras familjer 2003, tabell 3.4, s. 45 
253 Redogörelse för föreslaget fosterhem nr 1677 och 2237, Godkända fosterhem F1:3, 
Utackorderingsbyråns arkiv, SSA. 
254 Jag känner till ytterligare fem fall där det framgår att familjen hade förlorat egna barn. 
Redogörelse för föreslaget fosterhem nr 426, 6348, 7221, 7386, 12882.  
255 Redogörelse för föreslaget fosterhem nr 1677, Godkända fosterhem F1:3, 
Utackorderingsbyråns arkiv, SSA. 
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och substitut för sitt döda barn. Något sådant behov av att ersätta sin 
förlorade dotter uppgavs inte för mannen. Han ville ha en tioårig pojke 
som kunde hjälpa honom med fisket. Makarna fick inget fosterbarn 1908 
eftersom kvinnan var svag efter sin egen dotters död.256

Det är möjligt att sorgen efter ett barn ansågs vara svårare att bära för 
modern än för fadern och att fosterbarn därför betraktades som en tröst 
för mödrar som förlorat sina barn. Wendy Simonds, som har studerat hur 
kvinnor uttryckte sorgen efter sina döda barn i brev till det amerikanska 
kvinnomagasinet True Story 1920–1985, menar att många av skribenterna 
beskrev hur ett annat barn skulle kunna hjälpa dem ur sorgen. Genom att 
adoptera eller ta hand om andras barn hoppades dessa kvinnor att göra 
om sorgen från en destruktiv till en konstruktiv kraft även om ett nytt 
barn aldrig kunde ersätta det förlorade. I Simonds undersökning tycks 
kvinnornas makar och tillika fäder till de avlidna barnen inte haft lika 
svårt att hantera sorgen efter ett dött barn.257 Men det var inte fäderna som 
skrev de brev som Simonds har studerat. Därför är det svårt att utifrån 
hennes studie uttala sig om hur fäder sörjde sina avlidna barn.258

I makarna Gustafssons ansökan om en två till fyra-årig fosterflicka 
som skulle ersätta deras egna avlidna dotter gjordes ingen skillnad mellan 
mannens och hustruns sorg och behov av fosterbarn. I deras ansökan från 
år 1916 skrev lokalombudet: 

De hade en vacker och trevlig egen flicka som dog för 7 månader sedan i 
ryggmärgslidande. Sorgen efter henne är stor, men nu hoppas de att kunna 
fästa sig vid detta barn, om de får ett från byrån så att det skall ersätta 
dem deras flicka. Det bör därför vara ett barn som ingen frågar efter 2–4 
år. Herrskapet Gustafsson önskar att få om möjligt flickan till Jul.259

256 Redogörelse för föreslaget fosterhem nr 2237, Godkända fosterhem F1:3, 
Utackorderingsbyråns arkiv, SSA. 
257 Simonds, Wendy, “Confessions of loss: Maternal Grief in ‘True Story’ 1920–1985”, I 
Gender & Society, vol 2:2 (1988), s. 161f. 
258 Även om fäder inte beskrev sorgen efter förlorade barn förekom det faktiskt att även 
fäder skrev brev till magasin, radioprogram och rådgivningsbyråer på 1920- och 30-talen, 
enligt den amerikanska historikern Ralph LaRossa. Fäderna skrev och bad om råd och tips 
om hur de skulle ta hand om sina barns fysiska och psykiska hälsa. LaRossa tolkar det 
som ett uttryck för att det fanns fäder som brydde sig och var mer involverade i vården av 
barn än vad som hittills varit känt. Se LaRossa, Ralph, The Modernization of Fatherhood. 
A Social and Political History, (Chicago & London 1997), s. 69–85, 144–169, 195. 
259 Redogörelse för föreslaget fosterhem nr 4972, Fosterhemsredogörelser F2D:1, Sociala 
avdelningen vårdbyrån, Barnavårdsnämndens arkiv 1, SSA. 
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Att ett fosterbarn var ett sätt att hantera sorgen av ett biologiskt barn 
framgår tydligt i citaten ovan. Och det finns många likheter mellan 
familjerna. Såväl makarna Mattsson som Gustafsson vände sig till byrån 
ganska snart efter förlusten av sina döttrar. Båda paren hade förlorat sina 
enda barn vid en ålder då det knappast fanns något hopp om att de skulle 
kunna få några fler biologiska barn. Fru Gustafsson var 45 år och fru 
Mattsson 42 år vid första ansökningstillfället. Männen var 53 respektive 
39 år. Båda familjerna önskade att fosterbarnet som skulle ersätta det 
förlorade barnet skulle bli som deras ”eget barn”. 

Att det var små flickor familjerna önskade är kanske inte så konstigt 
med tanke på att de hade förlorat döttrar. Men flickor ansågs även vara 
mer lätta att känslomässigt knyta an till. Enligt Zelizer kännetecknas 
övergången från instrumentella till emotionella adoptioner av en ökad 
efterfrågan på små söta flickor, särskilt blonda och blåögda, som inte var 
ekonomsikt användbara men känslomässigt ovärderliga.260 Att flickorna 
skulle ha vissa karaktärsdrag framkommer även i de ansökningar som 
diskuteras här. Fru Mattsson ville ha ”en riktigt treflig och snäll flicka”261

och makarna Gustafsson ansökte om ”En liten trevlig blåögd flicka.”262

Liknande önskemål inkom från en änka i Norrköping 1924 som också 
hade förlorat en dotter ett par år tidigare. Hon ville ha ”En flicka om 4 à 5 
år, frisk, välartad (’goda anlag’)”263, enligt fosterhemsredogörelsen. 

Dessa ansökningar antyder att familjerna inte ville ha sitt fosterbarn 
för barnets egen skull. Fosterbarnet var en lösning på fosterföräldrarnas 
känslomässiga behov av tröst. Känslomässiga motiv kan ur det 
perspektivet förstås som primärt en lösning för de vuxnas själsliga bästa, 
men knappast för barnets bästa. Kanske var det därför som ingen av dessa 
tre familjer faktiskt fick något fosterbarn från byrån. 

Fosterbarnet som sällskap – sociala motiv att ta 
emot fosterbarn 
Alla familjer som vände sig till byrån för att ansöka om ett fosterbarn 
saknade inte egna barn. Mellan en tredjedel och två femtedelar hade egna 
barn under 15 år hemma (se tabell 27). De försökte inte kompensera 

260 Zelizer 1994a, s. 193f. 
261 Redogörelse för föreslaget fosterhem nr 1677, Godkända fosterhem F1:3, 
Utackorderingsbyråns arkiv, SSA. 
262 Redogörelse för föreslaget fosterhem nr 4972, Fosterhemsredogörelser F2D:1, Sociala 
avdelningen vårdbyrån, Barnavårdsnämndens arkiv 1, SSA. 
263 Redogörelse för föreslaget fosterhem nr 7386, Fosterhemsredogörelser F2D:1, Sociala 
avdelningen vårdbyrån, Barnavårdsnämndens arkiv 1, SSA. 
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frånvaron av egna barn med fosterbarn men det utesluter inte att dessa 
familjer hade sociala eller känslomässiga motiv till att ta fosterbarn. Det 
har dock sällan uppmärksammats i tidigare forskning.264 I 
utackorderingsbyråns material finns exempel på att personer vände sig till 
byrån för att skaffa kamrater till sina egna barn. År 1906 inkom en 
ansökan från en arrendatorfamilj som önskade ”en flicka om 7 år till 
kamrat åt deras egen”.265

Andra sökte efter ”sällskap” till de egna barnen. Det är ett mer 
svårtolkat uttryck. Att önska ett fosterbarn som sällskap till de egna 
barnen skulle även kunna vara en omskrivning för efterfrågan på en 
barnpiga. Fru Svensson, som hade en ettårig dotter, skrev i ett brev till 
byrån år 1918 att hon och hennes man önskade ” … en liten rar flicka i 
ålder mellan 9 o 11 år till sällskap med vår lilla flicka. Vi vill hava en fri 
från alla fel o ärlig o snäll…”266 Åldersskillnaden mellan det egna barnet 
och den önskade fosterflickan talar emot att de skulle sällskapa med 
varandra som kamrater. Det är troligare att fosterflickan skulle se efter 
familjens lilla dotter. Även med en mindre uppenbar åldersskillnad kan 
formuleringar om sällskap till de egna barnen inte utesluta att familjen 
önskade barnpassning. Familjen Mård ville år 1891 ha en femårig flicka 
som ”sällskap till deras treårige son”.267 Med tanke på att passning av 
småsyskon kunde bli en uppgift för flickor redan vid fyra års ålder268 är 
det inte en orimlig tolkning att den femåring som skulle hålla en treåring i 
sällskap i själva verket skulle få passa densamme. 

Som vi tidigare har sett var utackorderingsbyrån inte intresserad av att 
utackordera flickor som barnpigor. Varken familjen Svensson eller Mård 
tycks ha fått något fosterbarn, åtminstone inte omgående. Familjen 
Svensson godkändes enbart som fosterhem åt en pojke. En 

264 Ett undantag är ekonomhistorikern Barbro Ljungdahl Zackrissons magisteruppsats om 
feriehem. Hon har funnit att det fanns familjer som tog feriebarn för att skaffa lekkamrater 
till sina egna barn på 1960-talet. Se Ljungdahl Zackrisson, Barbro, ”En värdefull tid med 
barn. Stockholms barnavårdsnämnds feriehem 1942–1974, opublicerad magisteruppsats, 
Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms Universitet, vt 2005, s. 44f, 50. Även 
Julie Berebitsky har påpekat att amerikanska par med ett eget barn ansökte om 
adoptivbarn som kunde fungera som kamrat till familjens enda barn. Se Berebitsky 2000, 
s. 150. 
265 Redogörelse för föreslaget fosterhem nr 1155, Godkända fosterhem F1:3, 
Utackorderingsbyråns arkiv, SSA. 
266 Brev från M. Svensson daterat 1918-03-15, i Redogörelse för föreslaget fosterhem nr 
5388, Fosterhemsredogörelser F2D:1, Sociala avdelningen vårdbyrån, 
Barnavårdsnämndens arkiv 1, SSA. 
267 Brev daterat 1891-03-17, Inkomna skrivelser E1:1, Utackorderingsbyråns arkiv, SSA. 
268 Liliequist 1994, s. 108. 
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blyertsanteckning på baksidan av deras ansökan antyder att de senare 
ansågs vara ”Ej användbara”.269

Dessa exempel visar att uttalade motiv som liknar varandra, här 
exemplifierat med familjer som önskade en lekkamrat eller sällskap till 
sina egna barn, inte behövde ha samma innebörd. Sällskap kunde vara en 
omskrivning för barnpassning. Exemplen visar att personer som ville ha 
fosterbarn inte bara utgick från att tillfredsställa sina egna ekonomiska 
eller känslomässiga behov. En vilja att kompensera de egna barnens 
behov av en lekkamrat med ett fosterbarn förekom också. De egna barnen 
är tämligen osynliga i forskning som rör fosterbarn, än idag.270 Som jag 
förstår Zelizer bygger hon sin dikotoma uppdelning mellan instrumentella 
och emotionella motiv på vuxensamhällets behov av antingen ekonomisk 
profit eller känslomässig längtan efter barn. De egna barnens behov av 
lekkamrater ryms inte i en sådan uppställning. Vuxnas emotionella motiv 
måste kompletteras med hushållsmedlemmarnas sociala behov. I 
exemplet med familjen som önskade en lekkamrat skulle fosterbarnet 
fylla en social funktion för hemmets eget barn. 

Det fanns även förhoppningar om att fosterbarn skulle fylla en social 
funktion för äldre människor. Kombinationen av hjälp och sällskap till 
gamla personer framhölls i ett par ansökningar. En lärarinna ansökte år 
1909 om en tioårig fosterflicka. Flickan skulle hjälpa lärarinnans gamla 
mor om dagarna. Den gamla modern skötte hushållet, men som 
lokalombudet påpekade behövde hon hjälp och sällskap då dottern 
undervisade i skolan eller ville vara ledig.271 Fru Lundberg, vars egna 
barn hade flyttat utomlands, önskade en nio eller tioårig fosterflicka på 
liknande grunder. Hon skrev till byrån år 1892 att hon  

… arbeta än lite, men jag är klen till helsan, så jag vill ha henne att passa 
mig upp, ock gå ärende, ock roligt att ha någon, om hon hade vänligt, och 
lydit, sinnelag.272

I båda fallen skulle en fosterdotter kompensera frånvaron av de egna 
barnens hjälp på ålderns höst. 

Fosterbarn kunde slutligen syfta till att balansera könsfördelningen i 
familjens barnaskara. En förmögen handlarfamilj i Ukna (Kalmar län) 

269 Redogörelse för föreslaget fosterhem nr 5388, Fosterhemsredogörelser F2D:1, Sociala 
avdelningen vårdbyrån, Barnavårdsnämndens arkiv 1, SSA 
270 Vinnerljung, Bo, Svensk forskning om fosterbarnsvård. En översikt, (Stockholm 1996), 
s. 135. 
271 Redogörelse för föreslaget fosterhem nr 1779, Godkända fosterhem F1:3, 
Utackorderingsbyråns arkiv, SSA. 
272 Brev från E. Lundberg daterat 1892-05-21, Inkomna skrivelser E1:1, 
Utackorderingsbyråns arkiv, SSA. 
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med tre egna pojkar ansökte år 1902 om en fosterflicka. Hon skulle 
ersätta den dotter familjen hade hoppats på att få men aldrig fått:  

Fosterflicka önskas i synnerhet såsom någon ersättning för saknaden af 
egen dotter. Hon önskas derför vara treflig och bildbar samt helst 
föräldralös.273

Byrån tillmötesgick familjens önskemål. År 1903 sändes 10-åriga Hilma, 
som var föräldralös, till familjen. Eftersom denna familj var välbeställd 
var det förmodligen inte behovet av en flickas arbetskraft som lockade 
fosterföräldrarna. En jämn könsfördelning mellan barnen kan ha varit 
eftersträvansvärd av sociala skäl. 

Släkt, bekantskap och plikt 
När Polanyi lanserade begreppet reciproka principer år 1944 var det en 
del av kritiken mot ekonomer som betraktade alla handlingar som 
ekonomiskt motiverade. Reciproka principer bygger på att ekonomiska 
relationer är inbäddade i sociala relationer. Marknadssystemet har inte 
alltid varit nödvändigt för att allokera resurser, menade Polanyi.274 Det 
har i denna avhandling förståtts som att barn som placerades hos personer 
inom det sociala nätverket inte släpptes fria på en fosterbarnsmarknad. 
Enligt definitionen fungerade sådana lösningar inom ramen för ett 
reciprokt system där ömsesidiga plikter istället för vinstmaximering 
utgjorde fosterföräldrarnas motiv. Men det är oklart hos Polanyi vad som 
händer med det reciproka systemet om pengar blandas in i utbyten inom 
det sociala nätverket. För att komma vidare i resonemangen tar jag hjälp 
av feministiska ekonomer. 

Termen reciprokt system har inte haft genomslag bland ekonomer,275

men däremot har betydelsen av och förekomsten av ett altruistiskt 
beteende diskuterats. Det har konstaterats att altruism är en väsentlig del 
av det mänskliga handlandet. Det har oftast kopplats till hur vi beter oss 
gentemot familjemedlemmar och släktingar.276 Men altruism kan även 

273 Redogörelse för föreslaget fosterhem nr 173, personakt E5331, Socialregisterbyråns 
arkiv, SSA. 
274 Polanyi 2002, s. 54–68. 
275 North 1977, s. 158. 
276 Se till exempel Becker 1991, kapitel 8. Folbre för en kritisk diskussion mot dem som 
menar att människor främst är altruistiska mot sina släktingar eftersom det gynnar 
överlevnad och reproduktion av altruistens gener. Folbre menar att ett sådant genetiskt 
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existera utanför blodsbanden. Feministiska ekonomer har velat upphäva 
distinktionen mellan själviskt beteende på marknaden å ena sidan och 
altruism inom familjen å andra sidan eftersom både egenintresse och 
altruism kan ta plats på marknaden såväl som inom familjen/släkten.277

Dessutom har feministerna diskuterat grunden för altruism. Det har 
påpekats att det som uppfattas som ett altruistiskt beteende i själva verket 
är uttryck för plikter som framförallt åläggs kvinnor gentemot 
familjemedlemmar.278 Polanyi utgick från att reciproka system byggde på 
symmetri.279 Men de feministiska ekonomerna avtäcker asymmetriska 
plikter inom släktnätverket. I det här avsnittet studeras betydelsen av 
ekonomiska motiv, altruism och plikt när personer inom barnens sociala 
nätverk ansökte om att omhänderta släktingars och bekantas barn. 

Det sociala nätverket var en viktig resurs för mödrar som behövde 
skaffa informella fosterhem åt sina barn.280 Släkt och bekanta till de 
biologiska familjerna anlitades även som formella fosterhem av 
utackorderingsbyrån. Att många fosterföräldrar i själva verket var 
släktingar till barnen har också uppmärksammats av annan forskning.281

Hittills har mindre vikt lagts vid andra relationer såsom vänskap och 
grannskap, som här med ett gemensamt ord kallas bekanta.282 Jag studerar 
en aspekt som tidigare forskning sällan har problematiserat. Nämligen 
vilka dessa släktingar och bekanta var, och varför de blev fosterföräldrar. 

                                                                                                                       
egenintresse är omöjligt att urskilja eftersom mänskligheten delar de flesta gener med 
varandra och även med många andra arter. Se Folbre 1994, s. 71–73. 
277 Folbre & Nelson 2000, s. 131; England 2003, s. 52. 
278 Folbre 2001, s. 11–13; England 2003, s. 36. 
279 Polanyi 2002, s. 60f. 
280 Mellan en femtedel och hälften av de tidigare utackorderade barnen bodde hos andra 
anhöriga än föräldrarna före remissen till byrån. Se tabell 10. 
281 Flera nordiska studier om fosterbarn har visat att mellan en fjärdedel till hälften av de 
undersökta barnen kom till släktingars hushåll. Se Persson 1991, s. 58; Osa 2002, s. 51–
65; Gunnlaugsson 1993, s. 348. Att föräldralösa barn i Frankrike framförallt 
omhändertogs av släktingar visas i två franska studier. Se Fauve-Chamoux 1996, s. 1–13; 
Bideau, & Brunet & Foroni 2000, s. 322f. 
282 Att grannskap och vänner nyttjades för att klara vardagen i fattiga hushåll under 
tidigmodern tid har historikern Robert Jütte diskuterat. Han menar att nätverken inom 
släkt och hushåll är det som har uppmärksammats mest av historikerna, men att andra 
grupper, såsom vänner, grannar, arbetskamrater har varit minst lika betydelsefulla för att 
få vardagen att gå ihop. Se Jütte, Robert, Poverty and Deviance in Early Modern Europe,
(Cambridge 1994), s. 83–99. Även den engelska historikern Leonore Davidoff och hennes 
medarbetare har påvisat att vänner har varit en åsidosatt kategori i analysen av sociala 
nätverk. Se Davidoff m.fl 1999, s. 81. 
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Lagen och plikten 
1871 års fattigvårdsförordning har beskrivits som den strängaste av 1800-
talets fattigvårdslagar.283 Bland annat för att försörjningsplikten mellan 
familjemedlemmarna stärktes.284 Det stadgades att: 

En hwar, som är arbetsför, skall utan fattigwårdssamhälles betungande 
försörja sig sjelf och sina minderåriga barn […] åliggande i öfrigt 
föräldrar och barn att i mån af behof, å ena, och förmåga, å andra sidan, 
hwarandra försörja.285

Såväl föräldrar som barn var skyldiga att försörja varandra. Men 
försörjningsplikten sträckte sig inte över fler än två generationer. Mor- 
eller farföräldrar hade ingen skyldighet att försörja sina barnbarn. Syskon 
hade inga förpliktelser gentemot varandras barn.286 På lokal nivå kunde 
försörjningsplikten till utsträckas att innefatta fler anhöriga.287 Även om 
den nationella lagstiftningen inte föreskrev någon formell 
försörjningsplikt för mor- och farföräldrar, mostrar, fastrar, morbröder- 
och farbröder gentemot släktingars barn kan det ha funnits en allmän 
föreställning, en informell spelregel, om att släkten hade en plikt att 
omhänderta varandras barn.288

Åtminstone fanns det en idé om att släktingar skulle ha större rätt än 
andra till anhörigas barn. Släktingars vård om anhörigas barn var inte lika 
omgärdat av formella spelregler. Som har framgått tidigare, omfattades 
inte barn som fostrades av sina styv- far- eller morföräldrar och laga 
förmyndare av Lag om fosterbarns vård.289. Även byrån ställde mindre 
krav på släktingar och barnens tidigare fosterhem. Släktingar eller 
personer som vårdat barnen före remissen till byrån kunde godkännas 
även om de inte uppfyllde alla normer för ett gott fosterhem.290 Kanske 

283 Plymoth 2002, s. 104. 
284 Plymoth 2002, s. 103. 
285 3 § SFS 1871:33. 
286 Särskilda utskottets utlåtande n:o 5, Civildepartementet konseljakt 1902-06-06 nr 17, 
RA, s. 4.  
287 Engberg 2005, s. 251. 
288 Ett liknande resonemang för Kjersti Osa i sin hovedfagsuppgave om norska fosterbarn. 
Se Osa 2002, s. 51. Att släkten hade ansvar att hjälpa sina nödställda anhöriga även om 
detta inte uttrycktes i några stadgar och förordningar finner Gena Weiner i sin studie av 
praktiken på barnavårdsbyrån i Solna. Barnavårdbyrån försökte först och främst ordna 
hjälp till nödställda familjer genom att kontakta deras släktingar. Se Weiner 1995, s. 211. 
289 § 1 SFS 1902:63. 
290 Se kapitel 8. 
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utgick byrån från att det var mindre risk att fosterföräldrarna bara tog 
barnen för egen vinnings skull om de var släkt med dem eller kände 
barnen sedan tidigare. Frågan är om önskemål om en släktings, bekants 
eller på annat sätt namngivet barn utesluter alla ekonomiska motiv. I 
synnerhet när barnet förmedlades av en institution som betalade för 
fosterbarnsvården. Jag har tidigare visat hur informellt anlitade 
fosterföräldrar vände sig till fattigvården sedan de biologiska föräldrarna 
slutat betala fosterlega. Pengar var viktiga även för dem som hade en 
relation till barnen. 

De kända barnen 
De som uppgav namnet på ett särskilt barn i sin ansökan godkändes och 
etablerades vanligtvis som fosterhem, vilket uppmärksammades i kapitel 
7. Genom att kombinera ansökningsbreven med uppgifter som finns om 
de utackorderade barnen och deras fosterföräldrar i personakterna och i 
rotemansarkivet har jag funnit att en tredjedel av de barn som 
utackorderades 1892–93 kom till personer de hade en relation till vid 
ansökningstillfället. Detsamma gäller de barn som utackorderades år 
1903. Åren 1913 och 1923 visar källmaterialet att hälften av de 
utackorderade barnen kom till personer de hade en relation till.291 Vilken 
relation hade då fosterföräldrarna till de kända barnen? 
Tabell 33. Relation mellan fosterföräldrar och namngivna fosterbarn som 
efterfrågades genom utackorderingsbyrån i Stockholm åren 1892–1925. 
Namngivna barn i absoluta tal och i (procent). 

Relation till barnet Antal Procent 
Tidigare fosterhem (utan släkt- eller bekantskapsband) 77 (35) 
Släkt 94 (42) 
Bekanta till biologisk eller tidigare fosterfamilj 22 (10) 
Okänd relation 29 (13) 
SUMMA 222 (100) 
Källa: Godkända fosterhem, F1:3, Icke godkända fosterhem, F1:1, F1:4, 
Utackorderingsbyråns arkiv; Fosterhemsredogörelser, F2D:1, Sociala avdelningen 
vårdbyrån, Barnavårdsnämndens arkiv 1; Personakter, Socialregisterbyråns arkiv, 
Rotemansarkivet på CD, SHD, SSA. 

Sammanlagt hade 222 efterfrågade barn en relation till fosterföräldrarna. 
Drygt två femtedelar var släktingar. En tiondel var bekanta till barnens 

291 Se bilaga 12. 
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biologiska familjer eller föregående fosterfamiljer. Det framkommer inte 
av tabellen, men 68 ansökningar från släktingar och bekanta gällde barn 
som redan bodde i dessa personers hem. En tredjedel av de namngivna 
barnen bodde sedan tidigare i fosterhemmet utan att något släkt- eller 
bekantskapsband har kunnat påvisas. Det är givetvis möjligt att många av 
dessa hem också förestods av släkt eller bekanta till barnens biologiska 
föräldrar utan att detta noterades.

Bekantskapskretsen
Bekantskapsrelationer har sällan gjort avtryck i källmaterialet. Det beror 
på att dessa relationer inte varit lika formellt reglerade som släktskap och 
därför heller inte tillräckligt intressanta för fattigvårdsnämndens eller 
byråns anställda att notera.292 Några gånger framskymtar bekantskap i 
lokalombudens eller inspektörernas utlåtanden som ett argument för att 
vissa personer skulle få omhänderta ett barn. När 13-åriga Sofia hade 
remitterats till byrån skrev Lindhagen att ”Familjen Mattsson var nära 
bekant med modern och önska därför taga hand om flickan”.293 I ett par 
fall rörde det sig också om personer som redan hade fosterbarn men som 
ville omhänderta ett biologiskt syskon till detsamma. 

Även grannar har ställt upp som fosterföräldrar. Jag har jämfört de 
biologiska föräldrarnas adresser med fosterföräldrarnas med hjälp av det 
digitaliserade rotemansarkiv som finns för Stockholm. Elva barn var 
utackorderade till personer som bodde på samma adress där de biologiska 
föräldrarna en gång varit skrivna.294 Just grannkvinnor var en viktig resurs 
för varandra. I händelse av sjukdom eller när mödrarna var på arbete 
kunde grannkvinnor hjälpa till med hushållsarbete och barnpassning.295

Genom kvinnornas sociala nätverk kunde även fosterhem anskaffas. En 
del mödrar såg till att vidtala någon i bekantskapskretsen i samband med 
att de sökte upp fattigvården för att få barnen utackorderade. Den 
frånskilda fabriksarbeterskan Alma skrev ett brev till sin väninna Hulda i 

292 Davidoff m.fl. 1999, s. 81. 
293 Redogörelse för föreslaget fosterhem nr 3422, personakt E8488, Socialregisterbyråns 
arkiv, SSA. 
294 Det gäller barn nr 322, 418, 419, 420 och 431 som utackorderades åren 1892–93. År 
1903 hade barn nr 2271 placerats hos personer som den biologiska familjen tidigare varit 
inneboende hos. År 1913 utackorderades barn nr 7066 till tidigare grannar och barn nr 
7318 till mannen som modern var inneboende hos. Även barnen med nr 13020 och 13026 
utackorderades 1923 till personer där deras mödrar tidigare varit inneboende. Samma år 
kom barn nr 12680 kom till den biologiska familjens tidigare granne. 
295 Weiner 1995, s. 211. 
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Göteborg när hon låg för döden i oktober 1913. Huldas svar finns bevarat 
i Almas personakt.  

Bästa väninna Alma. Ett hjärtligt tack för brefvet vari jag ser att du lefver 
men fortfarande är lika skral till hälsan vilket är mer än ledsamt att du 
skall behöfva vara fjättrad vid sjukläger utan hopp att ej mer komma upp. 
Jag hör i ditt bref att du vill att jag skall åtaga mig att taga hand om Greta 
o Erland vilket jag vist skall göra om du tror att du ej kommer upp mer. 
[...] Hälsa dem så gott ifrån Tanten o farbro samt Elin o säg dom är 
hjärtligt välkomna om du vill att dom skall komma.296

Av brevet förstår vi att Alma hade bett sin väninna att ta hand om hennes 
två barn eftersom hon befarade att hon själv snart skulle dö. Hulda lovade 
att göra detta. Tre dagar efter att Hulda besvarat brevet remitterades 
åtminstone Greta till utackorderingsbyrån och båda barnen skickades till 
Göteborg. En månad senare avled Alma i sviterna av den ”buk- och 
underlivskräfta” som hon lidit av i många år.297 Exemplet visar att de 
biologiska föräldrarna kunde påverka vem som blev fosterförälder åt 
deras barn. Med vänners hjälp undvek föräldrar att barnen blev helt 
ensamma och utlämnade åt fattigvårdens val av fosterföräldrar. Det visar 
också att vänskap, kanske framförallt mellan kvinnor, kunde leda till 
förpliktiganden att ta hand om varandras barn. Vänskap kunde vara ett 
skäl till att bli fosterförälder.298

Släkten
De barn som redan före remissen till byrån var placerade hos släktingar 
bodde framförallt hos personer med anknytning till mödrarna. Detsamma 
gällde sedan barnen blivit placerade genom byrån. 

296 Brev från Hulda N daterat 1913-10-17, Personakt E 8687, Socialregisterbyråns arkiv, 
SSA. 
297 Personakt E 8687, Socialregisterbyråns arkiv, SSA 
298 Jämför Davidoff m.fl. 1999, s. 206. 
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Tabell 34. Släktrelationer mellan barn och fosterföräldrar. Släkt som ansökte om 
barn från utackorderingsbyrån i Stockholm utan att etableras som fosterhem 
1902–1925 samt etablerade fosterhem åren 1892–93, 1903, 1913 och 1923. 
Antal ansökningar i absoluta tal. 

Släktrelation Icke etablerade fosterhem Etablerade fosterhem Summa 
Släkt till mor 2 60 62 
Släkt till far 3 13 16 
Syskon 1 7 8 
Släkt utan vidare precisering 3 5 8 
Totalt 9 85 94 
Källa: Godkända fosterhem, F1:3, Icke godkända fosterhem, F1:1, F1:4, 
Utackorderingsbyråns arkiv; Fosterhemsredogörelser, F2D:1, Sociala avdelningen 
vårdbyrån, Barnavårdsnämndens arkiv 1; Personakter, Socialregisterbyråns arkiv, 
Rotemansarkivet på CD, SHD, SSA. 

Av 94 släktingar som jag har kunnat spåra i materialet härstammade 62 
från moderns sida. Endast 16 var släkt med barnens fäder. Åtta barn 
efterfrågades av sina syskon. Ytterligare åtta barn efterfrågades av 
släktingar som jag inte har kunnat precisera närmare. Det var framförallt 
kvinnliga släktingar till mödrarna som tog sig an barnen. Endast sex barn 
hade efterfrågats av sina morbröder. 34 barn placerades hos morföräldrar; 
flera av dem var ensamstående mormödrar.299 17 barn hade efterfrågats av 
sina mostrar varav endast en hade fått avslag på sin ansökan. 

Per Bolin Hort har påpekat att den hjälp med barntillsyn som utgick 
mellan systrar har fått lite uppmärksamhet i forskningen. Att låta mostrar 
men även mormödrar bli formella vårdnadshavare kunde vara en strategi 
för att få fattigvården eller filantropiska sällskap att betala ut understöd 
för utomäktenskapliga barn, menar han. De ogifta mödrarna betraktades 
med misstänksamhet och beviljades därför sällan understöd för att kunna 
vårda sina egna barn. En mormor eller moster hade i det avseendet lättare 
att få understöd genom att ta barnet som fosterbarn. I själva verket var det 
inte omöjligt att modern bodde i hemmet och i praktiken ändå tog hand 
om barnet, menar Bolin Hort.300 Jag kan inte belägga huruvida detta var 
ett vanligt arrangemang för de barn som utackorderades genom byrån. 
Men det tycks ha förekommit att några mödrar levde i samma släktingars 
hushåll som deras barn var utackorderade till.301 Det kan dock ha haft 

299 Av de 34 barn som placerades hos morföräldrar kom 10 barn till ensamstående 
mormödrar.
300 Bolin Hort 1998, s. 87f; Plymoth 2002, s. 179. 
301 Ulla och hennes ogifta mor Teresia från Skövde utgör ett exempel. När dottern var 
knappt ett år flyttade Teresia in hos sin syster i Stockholm år 1920. Tyvärr saknas 
personakten för Ulla och Teresia så vi kan inte veta varför Ulla år 1923 remitterades till 
utackorderingsbyrån. Rotemännen antecknade dock att såväl Ulla som Teresia fortfarande 
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andra orsaker än rent ekonomiska. Ett exempel är syskonen Per och 
Hulda som år 1913 blev utackorderade till en morbror i Jämtland. I en 
egen stuga i närheten bodde även deras tuberkulösa mor som hade 
ordinerats lantvistelse för sin sjukdom.302 Att modern bodde där hennes 
barn blivit utackorderade var snarare resultatet av hennes sjukliga 
tillstånd än en strategi för att få understöd för barnen.  

En annan möjlighet var att bli fosterförälder till sitt eget barn. En pojke 
blev utackorderad till sin egen mor år 1903. I en annan studie, av 
Reuterskiöldska barnhuset i Norrköping, har jag uppmärksammat att det 
var relativt vanligt att barn fosterhemsplacerades hos sina biologiska 
mödrar under 1800-talet. Utackorderingen fungerade då som en slags 
förtida moderskapspenning för ensamstående mödrar. I Norrköping 
upphörde denna praxis när en person som var ledamot i barnhusets 
styrelse och tillika i fattigvårdsstyrelsen uppmärksammade att det fanns 
familjer som uppbar dubbla bidrag.303 I Stockholm inrättade F.V.O. ett 
fattigvårdsregister bland annat just för att undvika att personer erhöll 
understöd från flera håll samtidigt.304 Därför var det antagligen tämligen 
svårt att bli fostermor åt sitt eget barn i Stockholm om inte särskilda skäl 
förelåg. Men byrån utackorderade ändå vissa barn till sina biologiska 
mödrar.305 Det kan ha berott på teknikaliteter kring hemortsrätten om 
modern bodde på annan ort.306 Men det kan ha varit en slags förtida 
moderskapspenning. Det hände även flera gånger att en storebror eller 

                                                                                                                       
bodde kvar hos Teresias storasyster ända fram till 1925. Det var förmodligen systern, 
Ullas moster, som antogs som fostermor åt Ulla trots att även modern bodde i hemmet. 
Barn nr 13115. Se Rotemansarkivet på CD, SHD, SSA.  
302 Delegerade för beviljande av fattigvård 1912-08-28, personakt E8681, 
Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
303 Sköld vt 2000, s. 18f, 21. Se även Rahikainen 2002, s. 169.
304 Sjögren, Mikael, ”Mellan privat och offentligt. Föreningen för Välgörenhetens 
Ordnande i Stockholm kring sekelskiftet 1900” i Vammen, Tinne red, Den privat-
offentliga gränsen. Det sociala arbetets strategier och aktörer i Norden 1860–1940,
(Köpenhamn 1999), s. 28. 
305 Lindhagen uppgav i sina årsberättelser att mellan 4–11 barn var utackorderade till sina 
mödrar under åren 1902–1909. Under åren 1910–1912 var antalet över 20. De flesta var 
då utackorderade till mödrar i Solna eller Bromma, vilket kan haft att göra med 
hemortsrätten. År 1914 var nio barn utackorderade till sina mödrar och åren därefter 
gällde detta bara enstaka barn. Se Stockholms stadsfullmäktiges 
Beredningsutskottsutlåtanden och Memorial, 1903–1922.
306 Pojken, i mitt material, som utackorderades till sin mor ägde antagligen hemortsrätt i 
Stockholm där hans fattige far fortfarande bodde kvar. Modern bodde i Karlskrona. 
Hemortsrätten i Stockholm innebar att pojken inte fick ligga fattigvården i Karlskrona till 
last. När modern ansökte om understöd, skickades ärendet till Stockholm. Först skulle 
pojken utackorderas till någon annan. Men modern motsatte sig detta och fick slutligen 
behålla sonen mot 36 kr om året, vilket var den lägsta ersättning som registrerades år 
1903. Uppgifter från personakt E5110, Socialregisterbyråns arkiv samt Rotemansarkivet 
på CD, SHD, SSA. 
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storasyster fick omhänderta sina föräldralösa minderåriga syskon mot full 
betalning. Sju barn utackorderades till sina syskon. En syster tycks inte ha 
fått vårdnaden om sin halvbror, vilket hon hade ansökt om.307

På fädernas sida var det framförallt fastrar (åtta fall) och farbröder (sju 
fall) som var villiga att ta hand om sina bröders barn. Det är möjligt att 
tänka sig att det var föräldrarnas barnlösa syskon som tog hand om 
barnen. Men av sammanlagt 38 fastrar, farbröder, mostrar och morbröder 
var bara 14 dokumenterat barnlösa. Syskonbarnen kan ha varit ett 
alternativ till egna barn för dem. Merparten av släktingarna hade dock 
egna barn.308

Att farföräldrar ansökte om att få omhänderta sina barnbarn var ytterst 
ovanligt. Jag har endast funnit ett sådant fall.309 Det är anmärkningsvärt 
att så många morföräldrar men så få farföräldrar finns i materialet. Det 
kan till viss del förklaras med att många mödrar var ogifta eller 
ensamstående. Mödrarna använde sitt sociala nätverk för att ordna 
informella fosterhem till sina barn. Även andra forskare har 
uppmärksammat att moderns släktingar och framförallt morföräldrarna 
många gånger tog hand om barnen när mödrarna inte kunde göra det 
själva. Det gäller dock framförallt utomäktenskapliga barn.310 Men långt 
ifrån alla barn som placerades hos moderns släktingar genom byrån var 
födda utom äktenskapet. Drygt hälften (31 av 60) var födda inom 
äktenskapet. Rent hypotetiskt borde dessa barn ha haft samma tillgång till 
fädernas släkt som till mödrarnas. Men av någon anledning var det 
mödrarnas släktingar, och framförallt barnens morföräldrar, som tog sig 
vård om barnen.311 Kanske indikerar detta en matrifokal 
familjeorganisation där morföräldrarna och i synnerhet mormödrarna 
förväntades ta hand om sina döttrars barn även om döttrarna var gifta. 
Förväntningarna tycks åtminstone inte ha vilat lika starkt på 
farföräldrarna. Det är möjligt att vi här skymtar reciproka principer som 
var starkare på mödernet än på fädernet.312 Det kan ses som en förlängd 

307 Redogörelse för föreslaget fosterhem nr 3100, Fosterhemsredogörelser F2D:1, Sociala 
avdelningen vårdbyrån, Barnavårdsnämndens arkiv 1, SSA. 
308 Av sammanlagt 94 släktingar i materialet hade 61 dokumenterat egna barn. 23 uppgavs 
vara barnlösa. Uppgifter om förekomsten av egna barn saknas i 10 ansökningar. 
309 Det finns emellertid några fler farföräldrar i materialet. De hade antingen haft vård om 
barnen tidigare eller trätt in som barnens andra fosterhem genom byrån. Tabellen ovan 
avser dock bara det första fosterhem byrån administrerade. Se barn nr 415, 416 och 2253. 
310 Andresen 2006, s. 93. Bengtsson 1996, s. 181f, 233f; Bolin Hort 1998, s. 29, 83; 
Bergman 2003, s. 246. 
311 Av de barn som utackorderades till morföräldrarna i mitt material var hälften födda 
inom äktenskapet (17 barn) och hälften var födda utom äktenskapet (17 barn).  
312 Jämför vad Polanyi säger om det reciproka systemets utformning på Trobriandöarna. 
Se Polanyi 2002, s. 59. I boken Land och stad berörs matrifokala familjebildningar i 
Stockholm. Se Löfgren 1974, s. 269. 
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konsekvens av att många fäder i materialet var frånvarande, antingen för 
att de hade dött eller för att de hade övergivit sina hustrur och barn. 

Känslor och pengar 
Oavsett om bekantas, släktingars eller tidigare fosterhems 
omhändertagande av barnen grundade sig i plikt eller inte, finns det 
uttryck för såväl ömmare känslor och altrusim som ekonomiska motiv i 
materialet. 

Det är framförallt när byrån övervägde att flytta barnen som 
tillgivenheten mellan barn och fosterföräldrar har dokumenterats. Marias 
morföräldrar bodde i Hagalund, som omkring sekelskiftet 1900 beskrevs 
som en förslummad förstad till Stockholm.313 Dit ville byrån vanligen inte 
utackordera några barn. Lindhagen tyckte dock att morföräldrarna borde 
godkännas som fosterföräldrar…  

... emedan barnet vårdas väl (intygadt af lärarinnan) och fosterföräldrarna 
äro i behof af ersättning för barnet, men troligen ej kunna förmås att 
lämna flickan ifrån sig, hvid hvilken de äro mycket fästade.314

Lindhagen menade att morföräldrarna, som hade vårdat Maria sedan hon 
föddes, behövde det understöd som byrån skulle kunna bistå med. Men 
känslorna för barnbarnet var så starka så att de förmodligen inte skulle 
släppa henne ifrån sig även om de fick avslag på sin ansökan. Byråns 
föreståndare, Beckman, var av en annan uppfattning. Han hänvisade till 
ett beslut om att avslå en annan Hagalundfamiljs ansökan om ett 
fosterbarn med anledning av att befolkningen där uppfattades som 
olämplig.315 Maria fick slutligen bo kvar med morföräldrarna sedan de 
lovat att flytta ifrån Hagalund. 

Även fosterföräldrar som inte var släkt men som vårdat barnen en tid 
innan remissen till byrån, kunde ha sådana känslor för barnen att de 
vägrade släppa dem om byrån fordrade det. Gottfrid var 11 år när han 
remitterades till byrån år 1923. Han hade bott hos städerskan Persson 
sedan han var ett år. Där hade även modern, som var ångbåtskokerska, 
varit inneboende tidvis. År 1923 hade fru Persson blivit änka och i en 

313 För en beskrivning av Hagalund och familjerna där, se Weiner 1995, s. 43–57. 
314 Redogörelse för föreslaget fosterhem nr 541, personakt E20167, Socialregisterbyråns 
arkiv, SSA. 
315 Utdrag af protokoll hållet hos styrelsen för Stockholms Utackorderingsbyrå den 12 
mars 1903, personakt E20167, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
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inspektionsredogörelse påpekades att hon hade det svårt ekonomiskt. Det 
föreslogs att Gottfrid skulle placeras någon annan stans. Men 
fostermodern gjorde klart att hon ”vill[e] ej på villkor släppa gossen”.316

Det är möjligt att känslorna för de informellt fosterhemsplacerade 
barnen växte fram efter hand.317 Från att ha varit ett medel för 
försörjningen blev fosterbarnen omistliga familjemedlemmar. För 
arbetarhustrun Johansson var kanske fosterbarnsvården till en början en 
del av försörjningen. Sedan 1915 hade hon haft hand om sammanlagt sju 
fosterbarn varav en flicka, Viktoria, hade tillbringat tre år i hemmet. När 
fru Johansson år 1923 fick veta att byråns ersättning för Viktoria skulle 
bli 180 kr lägre än vad den lokala fattigvårdsstyrelsen hade betalat ut, 
ville hon först inte behålla Viktoria. Flickan lämnades in på byråns 
barnhem den 11 juli 1923. Men vistelsen där blev inte långvarig. 
Barnhemmets föreståndarinna antecknade att ”Flickan vistades endast 10 
dagar på barnhemmet [...] Fostermodern var mycket fäst vid flickan och 
tog henne tillbaka.”318 Det var visserligen föreståndarinnans slutsats att 
fostermodern tog tillbaka Viktoria för att hon var fäst vid henne, men att 
fru Johansson behöll Viktoria som fosterbarn mot en ringare summa 
pengar, indikerar ändå att pengarna inte var allt. 

För andra släktingar, bekanta eller tidigare fosterföräldrar, tycks 
fosterlegan ha varit ytterst väsentlig. Jag har tidigare visat att anhöriga 
fick ersättning av sina döttrar för att ta hand om deras barn. När barnen 
remitterades till utackorderingsbyrån var det en självklarhet för släktingar 
eller andra som hade en relation till barnen att byrån skulle betala 
fosterlega. Byrån såg inte alltid hur viktig ersättningen var för 
släktingarna och dröjde med betalningen. Det var något som filhuggaren 
Svensson klagade på. Han var morbror och fosterfar till knappt femåriga 
Hilda. Fosterfamiljen, som bodde i Gävleborgs län, hade fått Hilda i sin 
vård någon gång under hösten 1913 sedan hennes mor avlidit. I januari 
1914 skrev morbrodern följande brev till byrån: 

Eftersom jag ej hört något från Eder sedan jag tog Hilda [barnets 
efternamn] till oss, och som jag då begärde ärsättning för henne. […] För 
som vi ser nu kan vi ej hafva henne. Utan att ni får taga henne tillbaks 
eller skaffa henne ett annat fosterhem. Och att jag begär ärsättning för den 
tid vi haft henne nu. Och som jag hört så skall ju hennes Fader vistas i 
Avesta och då så tycker jag att han kan ersätta Eder för det ni tagit hand 
om barnen och att de som har barnen får hjälp av Utackorderingsbyrån. 

316 Inspektionsredogörelse odaterad, personakt E1177, Socialregisterbyråns arkiv; 
Rotemansarkivet på CD, SHD, SSA. 
317 Jämför Kertzer & Koball & White 1997, s. 216. 
318 Anteckningar 1923-07-06; Inspektionsredogörelse odaterad, personakt E1228, 
Socialregisterbyråns arkiv; Rotemansarkivet på CD, SHD, SSA. 
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Jag hörde av min syster och svåger i Bollnäs att dom ej heller fått någon 
ersättning [för Hildas lillebror, min anm] och att de vara missnöjda med 
det. War vänlig att svara på detta brev och försök att hämta Flickan från 
oss så fort sig göra låter. Eller om ni fordrar att vi skall resa till 
Stockholm med henne. Wi tycker att det är för tråkigt för oss sedan vi tog 
henne, och för mycket arbete för min Hustru så hon orkar ej med i 
längden och för litet uppmuntran från Er sida.319

Brevet visar med all önskvärd tydlighet att denna morbror inte kunde 
tänka sig att omhänderta sin systerdotter utan att få betalt. Han begärde 
att byrån skulle återta flickan ”... så fort sig göra låter”. Någon utpräglad 
pliktkänsla gentemot släktingars barn är svår att skymta bland 
formuleringarna. Däremot är kritiken mot byrån och flickans far påtaglig. 

Även andra släktingar hörde av sig till byrån för att de var missnöjda 
med ersättningen. Detta gäller i synnerhet dyrtidsåren under och efter 
första världskriget.320 Från Margits morfar kom flera brev. De handlade 
om utlägg som han hade haft för flickan och ville ha ersättning för. År 
1913, när morföräldrarna hade haft Margit hos sig ett par månader, gällde 
det bland annat kläder och ”resan, det gick 25 kronor tillsamman, och 
dessutom 10 kronor till terminsafgift ...”321 År 1919 ville man ha 
kompensation för flickans sjukhusvistelse och morfadern skrev även: ”Nu 
skulle vi fråga om Styrelsen ville sända något pengar till hjälp i 
dyrtiden.”322 Att släktingar försökte förhandla med byrån om mer pengar, 
ibland under hot om att återlämna barnet om de inte fick igenom sina 
krav,323 säger mer om vilka strategier fattiga människor använde sig av i 
mötet med myndigheterna än om deras egentliga känslor gentemot 
anhörigas barn. 

Men det är viktigt att uppmärksamma att släktingars och bekantas 
omhändertagande av barnen inte var helt oproblematiskt. Att ta hand om 
barnen var inte ett åtagande som de anhöriga, bekanta och tidigare 
fosterföräldrar som kom i kontakt med byrån, ansåg att de skulle utföra 

319 Brev från J Svensson daterat 1914-01-05, personakt E8237, Socialregisterbyråns arkiv, 
SSA. 
320 Förutom klagomål på betalningen för barn nr 7424 som citerades ovan har jag funnit 
missnöje med ersättningen för barn nr 7398, nr 7205, nr 7477, nr 7042 
321 Brev från PJ Pettersson daterat 1913-12-14, personakt E8649, Socialregisterbyråns 
arkiv, SSA. 
322 Brev från PJ Pettersson daterat 1919-02-16, personakt E8649, Socialregisterbyråns 
arkiv, SSA. 
323 Även Margits morföräldrar hade uttryckt sitt missnöje med ersättningen och bett 
barnavårdsinspektören att ordna ett annat hem åt flickan. Inspektionsredogörelse 1914, 
1915, personakt E8649, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
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helt ideellt. Liksom främmande personer ibland gjorde, kunde även de 
som kände barnen ha dragit nytta av barnens arbetskraft.324

Sammanfattande diskussion 
Förekomsten av en marknad för fosterbarn vilar inte bara på barns 
ekonomiska värde utan även på kulturella uppfattningar om relationer 
mellan barn och vuxna. Vuxnas relationer till barn bygger på 
förväntningar eller spelregler kring vuxnas genus, civilstånd, ålder och 
eventuella släkt- eller bekantskapsband till barnen. Sådana förväntningar 
påverkar efterfrågan på barn och därmed även utrymmet för en 
fosterbarnsmarknad. I detta kapitel har motiv kopplade till barnlöshet, 
hushållsmedlemmars behov av sällskap och släkt- eller bekantskapsband 
diskuterats. Gemensamt för dem är att de kan säga något om hur känslor 
och sociala relationer kan ha påverkat efterfrågan på fosterbarn.

Biologisk barnlöshet kan ha haft olika inverkan på personers motiv till 
att bli fosterföräldrar. Det är inte självklart att känslor och önskan om 
”egna barn” utgjorde incitament för barnlösa personer att vända sig till en 
utackorderingsinstitution. Förutom de ekonomiska konsekvenser som 
barnlöshet kunde föra med sig måste frånvaron av biologiska barn 
relateras till den sociala kontexten. I det här kapitlet har jag diskuterat 
huruvida biologisk barnlöshet var ett problem och om det i så fall kunde 
lösas med fosterbarn. Hur biologisk barnlöshet upplevs påverkas av kön, 
civilstånd och ålder. För kvinnor har biologisk barnlöshet varit en större 
belastning än för män. Det har funnits höga förväntningar på gifta 
kvinnor att de skulle få egna barn, medan ogifta kvinnor inte förväntades 
föda barn, under den studerade perioden. Men oavsett civilstånd ansågs 
alla kvinnor, i kraft av sitt kön, besitta vårdande egenskaper. Kvinnor 
som inte hade biologiska barn ansågs både kunna och böra ta hand om 
andras barn. Det kan vara en förklaring till att ogifta kvinnor vände sig 
till byrån för att få fosterbarn och varför flera av dem också godkändes. 
Ogifta män var däremot sällsynta bland de ansökande på byrån och de få 
som fanns godkändes inte (såvida de inte ansökte tillsammans med en 
syster). 

Ålderssammansättningen bland de barnlösa pekar inte mot några 
entydiga resultat. Å ena sidan vände sig många kvinnor till byrån i slutet 

324 Åren 1892–93 och 1903 var alla barn som kom till personer de hade en relation till, 
äldre än sex år. År 1913 var 29 av 54 barn som utackorderades till personer de hade en 
relation till äldre än sex år. 25 barn var fem år eller yngre. År 1923 utackorderades 58 
barn till personer som kände dem. 30 barn var då äldre än sex år, 28 barn fem år eller 
yngre. 
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av sin fertila period, vilket skulle kunna tyda på att de hade börjat 
uppleva sin barnlöshet som ett problem. Å andra sidan fanns det kvinnor 
som ansökte om fosterbarn fastän de fortfarande bör ha varit fertila, 
åtminstone av åldern att döma. En anledning till det kan ha varit att deras 
biologiska barn hade dött. Men det är också möjligt att barnlöshet inte 
alls var orsaken till kontakterna med utackorderingsbyrån. 

Fosterbarn kunde vara en känslomässig eller social resurs för andra 
individer än fosterföräldrarna i ett hushåll. Materialet ger exempel på 
familjer som efterfrågade lekkamrater till sina biologiska barn eller 
sällskap till äldre personer inom hushållet. Detta har mig veterligen inte 
uppmärksammats i tidigare forskning om fosterbarn.  

Barn som utackorderades genom fattigvården var inte alltid i avsaknad 
av sociala nätverk. Många barn blev formellt utackorderade till släktingar 
och bekanta som därmed fick betalt för att ta hand om sina anförvanters 
barn. Enligt svensk gällande fattigvårdslagstiftning var inga andra 
släktingar än föräldrarna skyldiga att försörja barnen. Härvidlag skilde sig 
de svenska formella spelreglerna från ett europeiskt mönster. Som 
jämförelse kan nämnas fransk rättspraxis där släktingar förväntades 
omhänderta föräldralösa barn i utbyte mot barnens arbetskraft, men utan 
ekonomisk ersättning. Om barnen helt saknade ett socialt nätverk kunde 
de lämnas in på något av nationens barnhus och därigenom utackorderas 
till främlingar.325

Barnens sociala nätverk kunde se ut på olika sätt. Förutom släktingar, 
som uppmärksammats av tidigare forskning, märks i materialet från 
utackorderingsbyrån vänner och grannar till de biologiska föräldrarna, 
samt bekanta till barnens tidigare fosterhem eller syskons fosterhem. 
Barnens sociala nätverk var främst spunna runt deras mödrar. Det var 
oftast mödrarnas vänner eller släktingar som fick vården om barnen. 
Merparten av de släktingplacerade barnen kom till sina morföräldrar. 
Delvis förklaras detta av att hälften av barnen var födda utom 
äktenskapet.326 Att även inom äktenskapet födda barn placerades hos 
morföräldrarna och inte hos farföräldrarna kan ses som ett uttryck för en 
matrifokal familjeorganisation. Banden kan ha varit starkare till 
mödrarnas släktingar eftersom så många fäder var frånvarande. Det kan 
också ses som ett uttryck för att reciproka principer inte fungerade 
symmetriskt. Plikterna tycks ha varit ojämnt fördelade inte bara mellan 
mödrar och fäder, utan också mellan släktingar på mödernet och fädernet. 

325 Fauve-Chamoux 1996, s. 9–11. 
326 Lite tillspetsat kan man säga att många utomäktenskapliga barn saknade släktingar på 
fädernet eftersom de i princip inte hade någon far. 
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Att uppfylla sin plikt var inte synonymt med att vara altruist. En del 
anhöriga och bekanta till barnens familjer som kom i kontakt med byrån 
ville ha ekonomisk ersättning för sina insatser. Det ska inte förväxlas med 
att de saknade känslor för barnen. I materialet finns många exempel på 
hur släktingar och andra gjorde motstånd när byrån ville flytta barnen 
ifrån dem. Känslomässiga motiv uteslöt inte att barnen borde bidra till 
familjerna ekonomiskt.327 För många fattiga familjer var någon form av 
ekonomisk kompensation en förutsättning för att kunna ta hand om 
anhörigas eller bekantas barn. Vid sekelskiftet 1900 fungerade inte alla 
reciproka principer utan pengar.  

327 Zelizer 1994a, s. 180. 



352



 353 

Del V. Barnen och fosterhemmen 



354

12. Vara barn i fosterhem 

Inledning
Livet som fosterbarn har beskrivits som en tillvaro kantad av hårt arbete och 
en ständig utsatthet för övergrepp.1 Bilder av en fosterbarnsindustri å ena 
sidan och människokärlek å den andra, har förmedlats via vuxna 
observatörer, antingen samtida debattörer, myndighetspersoner och 
fosterföräldrar eller nutida forskare. I detta kapitel ska barnens perspektiv 
och berättelser vägleda diskussionen om fosterbarnsverksamheten var 
uttryck för en industri eller för människokärlek. 

I avhandlingen har begrepp som utbud, efterfrågan och marknad haft en 
framträdande roll. I kapitel 1 argumenterade jag för fördelarna med att 
använda dessa begrepp, men redogjorde även för vilka begränsningar 
marknadsretoriken för med sig. En sådan begränsning, som Radin beskriver, 
är att marknadsretoriken, genom att behandla människor och mänskliga 
relationer som varor, osynliggör att människor inte kan behandlas som 
objekt eller varor utan att det påverkar våra känslor och erfarenheter.2 Dessa 
känslor och erfarenheter konstituerar en personlig historia. Dessa historier 
bör inte gå förlorade i analysen. 

 I det här kapitlet riktas blicken mot barnen och hur det kunde vara att 
växa upp i fosterhem. En del av barnperspektivet är att sträva efter att få 
tillgång till barnens egna röster eftersom barn tillför kunskap om barn. Jag 
kommer att utgå ifrån brev, inspektionsrapporter och i Ivan Oljelunds 
självbiografiska roman om uppväxten i ett av byrån anskaffat fosterhem i 
Småland. Men hur alla barn upplevde sin tid i fosterhemmen går inte att 
komma åt. I synnerhet inte eftersom få barn har lämnat brev efter sig i 
personakterna. Andra frågor ställs till annat material för att belysa hur det 
var att vara fosterbarn. Hur många familjer ett fosterbarn fick bo hos säger 
något om hur barnet behandlades. Om barnen hade kontakt med eller 
återvände till sina biologiska familjer säger något om hur definitiv flytten till 
ett fosterhem var. Slutligen studeras vad som hände när barnen hade skrivits 

1 Rahikainen 2002; Parr 1980, s. 82–96, 114. 
2 Radin 1996, s. 86–88. 
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ut från byrån. Om barnen stannade i sina fosterhem, betydde det att de hade 
rotat sig i fosterfamiljerna? 

Ett eller flera fosterhem? 
I såväl svensk som internationell forskning har påtalats att fosterbarnen fick 
erfara många uppbrott och flytta från en fosterfamilj till en annan.3 Andra 
forskare ger en annorlunda bild. De antropologiska demograferna Kertzer, 
Koball och White har studerat förflyttningar av barn som utackorderades av 
barnhuset i Bologna under 1800-talet. Deras studie visar på att placering i 
fosterhem var relativt stabila arrangemang. När barnen hade uppnått 15 års 
ålder hade 62 procent av dem som utackorderats i mitten av 1800-talet bott 
hos endast en familj. Andelen en-familjsplaceringar var lägre vid 
forskargruppens andra nedslag (1809–1810 och 1869–1870) men författarna 
konstaterar att majoriteten av barnen ändå inte hade bott i fler än två 
fosterhem.4 Hur var det med de stockholmsbarn som fosterhemsplacerades 
genom utackorderingsbyrån? 

Tabell 35. Antal fosterhem per barn under utackorderingstiden. Barn som 
fosterhemsplacerades genom utackorderingsbyrån i Stockholm första gången 1892–
93, 1903, 1913 och 1923 i absoluta tal och (procent). 

Antal fosterhem genom byrån År 1892–93 År 1903 År 1913 År 1923 
1 77 (64) 63 (66) 73 (68) 52 (67) 
2 35 (29) 25 (26) 23 (21) 17 (22) 
3 eller fler 9 (7) 7 (7) 12 (11) 9 (12) 
SUMMA 121 (100) 95 (99) 108 (100) 78 (101) 
Källa: Liggare över utackorderade parallellserien 1891–1893, D1B:1, Liggare över 
utackorderade barn 1903, D1A:4, Liggare över utackorderade barn 1913, D1A:14–16, 
Utackorderingsbyråns arkiv; Personakter, Socialregisterbyråns arkiv; Rotemansarkivet på CD, 
SSA. 
Anmärkning 1: På grund av avrundning har den procentuella summan inte alltid blivit 100. 
Anmärkning 2: Uppgifter om antalet fosterhem saknas för ett barn som utackorderades 
1892–93 (urvalet bestod av 122 barn) och för 41 barn som utackorderades 1923 (urvalet 
bestod av 119 barn). För de övriga två nedslagen saknas inga uppgifter eftersom antalet 
fosterhem noterades i liggarna som finns bevarade från de åren. Någon liggare för 1923 har 
inte kunnat påträffas varpå bortfallen har blivit stora vid detta nedslag.  

Även byråns placeringar får betraktas som relativt stabila. Omkring två 
tredjedelar av barnen förblev i det fosterhem som byrån från första början 
utackorderat dem till. Två-familjsplaceringarna minskade något med tiden 

3 Se exempelvis Persson 1991, s 61f; Parr 1980, s. 88; Ransel 1988, s. 203. 
4 Kertzer & Koball & White 1997, s. 222. 
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samtidigt som flerfamiljsplaceringarna (tre eller fler fosterhem) ökade. Av 
de barn som utackorderats 1892–93 och 1903 hade en dryg fjärdedel (29 
respektive 26 procent) bott i två olika fosterhem under den tid de var 
inskrivna vid byrån. Åren 1913 och 1923 hade tvåfamiljsplaceringarna 
avtagit till en dryg femtedel (21 respektive 22 procent). En större andel barn 
än tidigare (11 respektive 12 procent) upplevde tre eller fler fosterhem under 
sin tid på byrån. 

Barnen kan ha passerat fler fosterfamiljer under sin uppväxt än vad som 
anges ovan. Det är möjligt att barnen hade varit informellt 
fosterhemsplacerade flera gånger innan de skrevs in vid 
utackorderingsbyrån. Kanske tryggades tillvaron genom 
utackorderingsbyrån. I vilket fall saknas stöd i materialet för att merparten 
av de inskrivna barnen skulle ha levt ett kringflackande liv mellan olika 
fosterfamiljer. En tredjedel av barnen fick dock byta fosterhem minst en 
gång under sin tid vid byrån. Varför? 

Att byta fosterhem 
Anledningen till att ett barn förflyttades från ett fosterhem till ett annat 
antecknades bara ibland i byråns liggare. Utifrån noteringar i 
inspektionsrapporterna och brev från fosterföräldrar och lokalombud har jag 
försökt finna orsaker till varför barnen flyttades från sitt första fosterhem. Av 
sammanlagt 137 omplacerade barn har jag lokaliserat skälen till varför 53 
barn förflyttades från sitt första fosterhem.  

Flera barn (17 av 53) tycks ha flyttats från sitt första fosterhem när 
fosterfamiljen fick ändrade familjeförhållanden. Vanligtvis innebar det att 
någon av fosterföräldrarna hade dött eller blivit sjuk. Men även 
fosterföräldrarnas flytt, skilsmässa eller att fler biologiska barn föddes i 
familjen var skäl att placera barnen i nya fosterhem.5

Barn flyttades även för att fosterföräldrarna var missnöjda med dem (12 
av 53 barn).6 Missnöjet handlade oftast om att barnen upplevdes som 
dumma, lata och svåruppfostrade. Inte sällan beskrevs barnen i hårda ordalag 
som bör ha varit kränkande för dem. De hårda omdömena återfinns ibland 

5 Nio barn förflyttades sedan en fosterförälder dött eller blivit sjuk. Fyra familjer kunde inte 
behålla sina fosterbarn för att de själva skulle flytta. Två familjer hade fått tillökning och 
ansågs därmed inte ”lämpliga” för fosterbarnen längre. Ett barns fosterföräldrar skulle skiljas 
och ett barn flyttades mellan olika generationer av sin egen släkt. Hon var först skriven hos 
morföräldrarna men när morbrodern tog över gården fick han även ta vård om flickan. 
Morföräldrarna som var gamla skulle bo kvar på gården på undantag. Flickan förflyttades 
alltså inte i egentlig mening, men hade på pappret flera fosterföräldrar. Se personakt E8263, 
Socialregisterbyråns arkiv, SSA.  
6 En familj var egentligen inte missnöjd med barnet utan på att byrån dröjt med fosterlegan. 
Se Brev daterat 1914-01-05, personakt E8237, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
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även i barnavårdsinspektörernas anteckningar om barnen. Fosterfadern till 
två syskon som utackorderats till honom år 1903 skrev året därpå till byrån 
att han var missnöjd med de barn han hade fått. Han hade anhållit om två 
intelligenta barn men upplevde att han hade fått två barn som var ”ovanligt 
klent begåfvade”.7 Barnavårdsinspektören noterade vid sitt besök i 
fosterhemmet att flickan var ”ovanligt dum och otreflig”.8 Syskonen 
omplacerades på hösten år 1904. 

Barn som gav merarbete var en källa till missnöje. Sängvätare betraktades 
som besvärliga. Omkring fem procent av de barn Kihlqvist inspekterade 
under åren 1902–1916 ”vätte under sig” eller beskrevs som ”osnygga”, 
vilket var andra ord för sängvätare.9 Ett annat problem var svåruppfostrade 
barn. Hot om flytt kunde även fungera som uppfostringsmedel. Om Karl 
skrevs att han hade uppfört sig illa i det fosterhem han bodde i innan han 
remitterades till byrån år 1893. Han stal småsaker och kissade ofta på sig, 
enligt fostermodern. I ett brev skrev hon att hon inte ville göra Karl illa, men 
enda sättet att få Karl att lyda var att göra allvar av hotet om flyttning.10

Hotet om att bli förflyttad var ständigt närvarande för fosterbarn som inte 
uppförde sig på det sätt som omgivningen krävde. Barnavårdsinspektören 
Kihlqvist skrev att fosterföräldrarnas hot om att inspektören skulle ta med 
sig barnen från fosterhemmen var så vanligt ”… att många barn äro rädda 
och vilja springa sin väg, då jag kommer.”11 Fosterföräldrarna ansåg att de 
var ansvarsfulla när de lämnade bort fosterbarn som de inte klarade av att 
uppfostra. Fosterföräldrarna till en åttaårig pojke, som de tyckte var ”svår”, 
ansåg att det vore bäst…

... att han får komma till ett annat ställe der han kan få bättre och mera tukt än 
här! Förty det är ej det bästa men dock det ansvarsfullaste att tukta och 
uppfostra andras barn.12

Barn kunde även förflyttas om fosterföräldrarna befanns vara olämpliga (15 
av 53 barn). Trots att utackorderingsbyrån kontrollerade alla fosterhem innan 
barnen formellt placerades där hände det att man efterhand upptäckte att 
fosterföräldrarna inte var passande som fostrare. Hemmet kunde beskrivas 
som ”ej snyggt” och fosterföräldrarna som ”lättsinniga”, ”råa” och ”hårda”.13

Ibland låg utförligare beskrivningar av hur barn misshandlades, utsattes för 

7 Brev daterat 1904-04-19, personakt E4997, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
8 Inspektionsredogörelse, personakt E4997, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
9 Sängvätarna utgjorde minst fyra och som mest sju procent av de barn som Kihlqvist 
inspekterade under dessa år. Stockholms stadsfullmäktiges Beredningsutskottsutlåtanden och 
Memorial år 1903–1917. 
10 Brev daterat 1892-04-24, personakt E3617, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
11 Stockholms stadsfullmäktiges Beredningsutskottsutlåtanden och Memorial år 1903, bihang 
108, s. 8. 
12 Brev daterat 1893-07-10, personakt E3626, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
13 Citaten är hämtade från inspektionsredogörelser för barn nr 2209, nr 2311, nr 2397 och nr 
7244.
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övergrepp eller exploaterades som arbetskraft till grund för att byrån 
bedömde hemmet som olämpligt och flyttade barnen. Barnens utsatthet i 
fosterhemmen diskuteras mer ingående i ett avsnitt längre fram i detta 
kapitel.

Mindre vanliga flyttorsaker var att barnet fick arbete eller lärlingsplats i 
ett nytt fosterhem (fyra barn), att barnet inte trivdes eller rymde (två barn) 
eller att barnet flyttades till släkt som ville ta hand om barnet (tre barn). Till 
skillnad från annan forskning har jag inte funnit något stöd för att 
fosterföräldrarna skulle ha lämnat tillbaka barnen när barnen passerat 
åldersgränsen för en viss ersättningsnivå.14 Byråns fosterföräldrar tycks inte 
ha behandlat barnen som mänskliga sparbössor som man gjorde sig av med 
när skramlet av mynt hade tystnat. Barnen kan dock ha exploaterats 
ekonomiskt och fysiskt i andra avseenden. 

Livet i fosterhemmet 
En spridd föreställning om livet som fosterbarn för omkring hundra år sedan 
är att fosterbarnen exploaterades i sina fosterhem. Hur välgrundad den 
föreställningen var är egentligen okänt. Hur fosterbarn behandlades i 
svenska fosterhem har knappast undersökts mer systematiskt.15 I det här 
avsnittet söker jag efter indikationer på att barnen användes som arbetskraft, 
att de var utsatta för våld eller sexuella övergrepp och vilka strategier barnen 
själva tillämpade för att undkomma fosterföräldrar som inte behandlade dem 

14 Persson 1991, s. 61f; Parr 1980, s. 88; Ransel 1988, s. 203. 
15 Birgit Persson, som har skrivit flera artiklar om barn som utackorderades från Allmänna 
barnhuset, har listat vårdkvaliteten i nio typer av fosterhem som hon menar att barnen kunde 
komma till. De fosterhem Persson tror att barnen fick bäst fysisk och känslomässig vård i var 
hos släktingar som kontinuerligt fick fosterlegan betald av barnhus eller fattigvårdsstyrelse. 
Sämst vård fick barn som utackorderades av sina mödrar till fattiga familjer som såg 
fosterbarnsvården som en inkomstkälla. Listan är intressant men problematisk av flera skäl. 
Persson bygger den på ”hypoteser och antaganden” som hon säger sig ha inhämtat utifrån sina 
studier av fosterbarnsvården. Läsaren får inte veta om hennes indelning av fosterhemmen 
baseras på ett större antal av henne undersökta fosterhem eller om hon dragit sina slutsatser 
utifrån den samtida fosterbarnskommitténs utredning. Att utredningen var färgad av ett 
manligt medelklassperspektiv på arbetarkvinnors förmåga att omhänderta små barn, har 
Öberg visat. Därför speglar utredningen bättre läkarnas syn på fosterhemmen än fosterbarnens 
faktiska tillvaro. Genom att ta del av före detta fosterbarns egna berättelser har Torsten 
Ingeborn kunnat dra slutsatser om förhållandena i fosterhemmen. Ingeborn menar att 
informanterna har gett fosterhemmen både positiva och negativa omdömen men att de 
negativa har övervägt. Dessvärre gör Ingeborn ingen skillnad på vad informanterna sade sig 
ha upplevt själva och deras mer generaliserande uttalanden om tillvaron för de flesta 
fosterbarn. Det är problematiskt eftersom vittnesmål från fosterhemmen blandas med 
allmänna föreställningar om att fosterbarn exploaterades. Se Persson 1995, s. 117–121; Öberg 
1989; Ingeborn 1989, kapitel 7. 
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väl. Jag söker även efter möjliga motbilder till de dystra skildringarna av 
livet i fosterhemmet.

Fosterbarnens arbete 
Hur barnen upplevde fosterhemmen påverkades säkert av om de kom till 
välbekanta eller främmande människor. Dessutom gestaltade sig livet 
annorlunda för barn som var utackorderade i staden och på landsbygden. 
Fosterföräldrar som var verksamma inom jordbruk och hantverk hade 
troligen större användning för barns arbetskraft än arbetare i staden.  

Det var inte bara fosterbarn som arbetade för omkring hundra år sedan. 
Många arbetarklassbarn arbetade även om de levde med sin biologiska 
familj och oavsett om de bodde i en stad eller på landet. Enligt en 
undersökning från 1910 som utfördes på folkskoleöverstyrelsens uppdrag 
hade 4,5 procent av stockholmsbarnen i åldrarna 7–15 år någon form av 
löneanställning. Fyra år tidigare hade en tiondel av barnen haft ett 
lönearbete. Många Stockholmsbarn var anställda som springpojkar eller 
springflickor eller som tidningsbud. En del jobbade på rakstugor, på fabriker, 
som mjölkbud, utkörarbiträden eller på biografer. Enligt undersökningen 
arbetade barnen i genomsnitt 24 timmar per vecka.16 Många barn, i synnerhet 
flickor, utförde även oavlönat arbete i hemmen. Att handla och springa 
ärenden var sysslor som barn ofta fick hjälpa till med. På landsbygden och i 
jordbruket varierade barnens arbetstid efter säsong. År 1907 utgjordes 19 
procent av den tillfälliga arbetskraften i jordbruket år av barn under 15 år.17

Under skördetiden var det vanligt att barnen inte kom till skolan utan 
arbetade hela dagarna på åkrarna istället. Även under resten av året var det 
en självklarhet för jordbrukarna att barnen deltog i arbetet.18 Arbetsdagarna 
kunde vara långa och sysslorna varierande. 

I materialet finns flera antydningar om att barnen förväntades arbeta och 
att de också gjorde det. De flesta barn som arbetade var placerade på 
landsbygden.19 Jag har inte funnit några anteckningar om att 
Stockholmsplacerade barn utförde något särskilt arbete.20

Utackorderingsbyråns inställning till barnarbete var inte direkt avvisande. 
Visst arbete i fosterhemmen godtogs om arbetet ansågs fostrande och barnen 

16 Förhandlingarna vid svenska fattigvårdsförbundets första barnavårdsmöte i Stockholm den 
28–31 mars 1911, s. 437–439. 
17 Sjöberg 2004, s. 30f. 
18 Sjöberg 1996, s. 136. 
19 Se not 36. 
20 Barnen kan givetvis ha arbetat utan att inspektörerna fick reda på det eller valde att notera 
det. Det är troligt att barnen utförde allehanda sysslor i hushållet utan att detta 
uppmärksammades. Om barnen däremot skickats iväg på olika arbeten borde detta ha noterats 
av inspektören om hon fick kännedom om det. 
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var tillräckligt gamla. Lindhagen såg inget problem i att fosterföräldrar till 
flickor i åldern 13–15 år kunde räkna med att ha nytta av barnen eftersom 
flickorna då kunde uppfostras till ”tjänarinnor”.21 Enligt Söderlind 
betraktades tjänarinneyrket som ett framtidsyrke för barnhemsflickor. 
Barnhemmens undervisning anpassades för att flickorna skulle utbildas till 
dugliga tjänarinnor.22 Utackorderingsbyrån hade samma visioner för ”sina” 
flickor, men de skulle utbildas i privata fosterhem. Någon gång på 1920-talet 
fick flickor med särskild fallenhet fortsätta sin utbildning på särskilda 
hushållsskolor.23

Även pojkar förväntades utföra och lära sig arbete i fosterhemmen. 
Arbetsuppgifterna var av annat slag än flickornas. Hantverk och 
jordbruksarbete ansågs vara lämpliga sysselsättningar. En tonårig pojke som 
vistats på landet en tid skulle exempelvis kunna köra häst. 14-åriga Harry 
hade inte lärt sig detta riktigt efter tre år som fosterbarn hos en lantbrukare. 
Inspektören antecknade efter sitt besök i fosterhemmet år 1927 att Harry 
visserligen var snäll och ville hjälpa till men att han: 

”Sysslar helst med korna men kan ej med hästarna. Kan ännu ej köra. Bär sig 
bakvänt åt.”24

Att sköta och köra hästarna var en manligt kodad arbetsuppgift. Kornas 
skötsel var fram till mellankrigstiden kvinnors ansvar.25 År 1927 var det inte 
lika otänkbart som under 1800-talet att låta en pojke sköta korna, som Harry 
gjorde. Men helt oproblematiskt var det nog inte att Harry helst sysselsatte 
sig med de ”kvinnliga” korna istället för de ”manliga” hästarna. 

Fosterföräldrarna visade att de förväntade sig att barnen skulle arbeta. Det 
framgår av deras klagomål på barnen. Barn som sades ha klen begåvning 
eller klent förstånd skickades tillbaka från fosterhemmen när de inte kunde 
utföra alla göromål som fosterföräldrarna krävde. Fosterföräldrarna till en 
14-årig flicka som utackorderades år 1893 skrev till byrån efter en tid:  

Vi har dröjt lenge med att skrifva för att se hur dan flickan skulle bli men hon 
er all deles omöjlig att lera henne nå godt jöromål intet kan hon tvetta sig 
eller kamma sig vi skall försöka ha henne i vinter för då får vi se hur dan hon 

21 Stockholms stadsfullmäktiges Beredningsutskottsutlåtanden och Memorial år 1903, bihang 
108, s. 10. 
22 Söderlind 1999, särskilt kap 3. 
23 Se exempelvis barn nr 7068, nr 12695, nr 12702 och nr 13094. 
24 Inspektionsredogörelse 1927, personakt 259952, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
25 Morell 2001, s. 49, 52; Östman, Ann-Catrin, ”Den betydelsefulla och betydelsefyllda 
mjölken. Om ett möte mellan kön, arbete och modernisering” i Niskanen, Kirsti red, 
Föreställningar om kön. Ett genusperspektiv på jordbrukets modernisering, (Stockholm 
1998), s. 105; Löfgren 1974, s. 245. 
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blir hon er så dum att hon intet kan rensa en potatis och er så gammal såm på 
15 året... 26

Att flickan inte kunde lära någon syssla eller rensa potatis la grunden för 
dessa fosterföräldrars missnöje med fosterdottern. I september år 1893 
meddelade fosterfadern att de ämnade skicka tillbaka flickan till Stockholm 
med ångbåt.27 Andra barn vägrade utföra det arbete som ålades dem och blev 
då kallade lata och klent begåvade.28 14-åriga Viktoria var ett av dessa barn. 
Hon ”sade sig ej behöfva göra något, enär Sthlm betalde för henne”.29

Viktoria uppfattade fosterlegan som en garanti mot att bli utnyttjad i arbete. 
Hennes tolkning av vad som kunde förväntas av henne skilde sig från 
fosterföräldrarnas. Konsekvensen blev att fosterföräldrarna inte ville ha 
henne kvar.30 Viktoria placerades i sammanlagt fem fosterhem under sin nio 
år på byrån.31

Hur svårt det kunde vara att komma från staden och ställas inför allt 
arbete som skulle utföras i ett jordbruk, vittnar Ivan Oljelund om i sin 
skildring av uppväxten i fosterhemmet hos en hemmansägarfamilj på 
Tjustbygdens kust. Redan samma dag som den 11-årige Mikael (som 
Oljelund kallar sig själv i boken) och hans bror anlände fick de följa med 
Mikaels fosterfar och hacka torv. Oljelund skriver:  

Pojkarna hade aldrig arbetat förut och hade inga krafter. […] De hann inte 
ner till Småland förrän de skulle hugga i och arbeta! Innan de visste ens om 
de fick vara tillsammans eller inte! Det var avigt och orättvist på alla sätt.32

Att Oljelund fick arbeta i fosterhemmet råder inget tvivel om. I boken 
beskrivs gårdens olika sysslor detaljerat. Oljelund, som flyttade från 
fosterhemmet vid 16 års ålder för att bli verkstadsarbetare och sedermera 
redaktör för den anarkistiska tidskriften Brand samt författare, fick 
erfarenhet av ett jordbruks skötsel i fosterhemmet. Han fick bland annat själv 
ansvaret för att mocka och rykta hästarna och oxarna varje morgon, hålla 
undan tjuren när mjölkerskorna mjölkade i hagen, samt hugga ved och bära 

26 Brev odaterat, personakt E3986, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
27 Brev daterat 1893-09-27, personakt E3986, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
28 Jämför Ödman & Hayen 2004, s. 295. Se även barn nr 7330. 
29 Inspektionsredogörelse odaterad, personakt 15499, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
30 Inspektionsredogörelse odaterad, personakt 15499, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. Jämför 
Sundkvist 1994, s. 192. 
31 Viktoria blev fortsatt utackorderad efter att hon hade fyllt 15 år eftersom hon ansågs vara 
”klent begåvad”. Se personakt 15499, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
32 Oljelund, Ivan, Stockholmsbarn, (Stockholm 1952, 1971) s. 26f. 
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vatten.33 Arbetsdagen började vid sextiden på morgonen och slutade inte 
förrän efter att djuren blivit fodrade, mockade och vattnade någon gång vid 
åtta på kvällen.34

Ett påstående som återkommer flera gånger i boken är att bönder tog ”… 
stockholmsbarn för att få drängar och slippe betale.”35 Även i 
inspektionsredogörelserna finns kommentarer om att barnen användes som 
drängar och pigor i vissa fosterhem. De flesta exempel härrör från 1900-
talets första decennium och gäller barn som utackorderats till främmande 
människor. Barnen var vanligtvis i åldrarna elva till sexton år.36 Men två 
pojkar var bara åtta respektive tio år när det uppdagades att de arbetade. 
Åttaåringen förflyttades på morfaderns begäran sedan inspektören vid sitt 
besök i fosterhemmet år 1905 upptäckte att pojken var ”… mer dräng än 
fosterbarn”.37 Tioåringen var utackorderad till en stenhuggare i Skaraborgs 
län. Inspektören noterade 1905 att pojken deltog i stenarbete. Om 
inspektören ansåg att det var bra eller dåligt att pojken deltog i det tunga och 
dammiga arbetet framgår inte. Troligtvis uppvägde utsikterna att pojken 
skulle få lära sig hantverket att arbetet kunde vara skadligt. Pojken fick 
stanna i fosterhemmet. Även 14-åriga Adolfina fick stanna trots att hon 
”torde vara mer piga än fosterbarn” i sitt fosterhem.38 Att hon inte 
förflyttades berodde troligen på att hon hade slutat skolan och ansågs vara 
tillräckligt gammal för att tjäna i fosterföräldrarnas hushåll. Hur dessa barn 
själva upplevde fosterhemsvistelsen framgår inte av källmaterialet.  

Fosterbarnens utsatthet för våld och sexuella övergrepp 
Det hände att barn förflyttades sedan de blivit misshandlade eller utnyttjade i 
fosterhemmen. Vad som uppfattades som misshandel är en kontextuell fråga. 
Visst fysiskt våld mot barn accepterades eftersom aga var ett tillåtet och 

33 Tillsammans med de andra på gården fick han efter säsong räfsa och bärga hö, ta upp och 
kärva råg, leda oxarna när rågen skulle bråkas, kvista i skogen, plöja, gödsla och sätta potatis 
på åkern, bråka lin, tillverka vidjor till en gärdesgård, fiska, plocka sten från åkern, köra hem 
ved från skogen om vintern och assistera vid grisslakt. Ensam hände det att han fick passa 
fosterfamiljens lilla dotter eller åka till stadens marknad och sälja gårdens varor. 
34 Oljelund 1971, s. 36, 47, 279. 
35 Oljelund 1971, s. 68. Se även s. 278. 
36 Se exempelvis barn nr 372 12 år utackorderad till främmande i mindre ort, nr 2208 11 år 
utackorderad till främmande på landsbygden, nr 2209 11 år utackorderad till främmande på 
landsbygden, nr 2216 10 år utackorderad till främmande på landsbygden, nr 2219 14 år 
utackorderad till främmande på landsbygden, nr 2225 14 år utackorderad till främmande på 
landsbygden, nr 2298 8 år utackorderad till främmande på landsbygden, nr 7223 13 år 
utackorderad till främmande på landsbygden, nr 12922 13 år utackorderad till främmande på 
landsbygden, nr 12923 16 år utackorderad till främmande på landsbygden. 
37 Inspektionsredogörelse 1905, personakt E5227, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
38 Inspektionsredogörelse 1905, personakt E5137, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
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utbrett uppfostringsmedel.39 Enligt Gordon gick gränsen mellan aga och 
misshandel vid nyttjandet av tillhyggen för barnaräddare i 1880-talets 
USA.40 Det är möjligt att personalen på utackorderingsbyrån resonerade på 
ett liknande sätt. 

Innan barnavårdsinspektörerna anställdes och rutinerna för 
fosterhemsrekryteringen arbetades om 1902 tycks grannar och andra i 
fosterfamiljernas omgivning upprätthållit den sociala kontrollen över hur 
barnen vårdades. Jag har funnit fyra fall där grannar eller andra hade reagerat 
på hur fosterbarnen behandlades och låtit höra av sig till byrån som då 
förflyttade barnen.41 Tre av dessa gällde barn som fosterhemsplacerades 
1892–93.  

De anställda vid hemmansägarparets Janssons gård skrev i ett brev till 
byrån år 1896 att Janssons misshandlade sin fosterdotter. Det skedde enligt 
de anställda genom fostermoderns ”slag, sparkar och nypor” och 
fosterfadern hade ”tillochmed tillåtit sig begagna tillhyggen af jern för att 
bestraffa henne för ett litet missförstånd”.42 Det påpekades vidare att 
fostermodern använde ”de gröfsta skymford och svordomar” mot flickan och 
att fosterföräldrarna inte brytt sig om att söka vård för en sjukdom flickan 
hade råkat ut för. Misshandeln hade pågått i flera år, kanske sedan flickan 
placerats i fosterhemmet år 1893. Men som även några grannar till familjen 
skrev hade ingen vågat anmäla missförhållandena eftersom det skulle ha 
inneburit att man utsatte sig för fru Janssons ”… allmänt fruktade onda 
tunga.”43

Sundkvist har uppmärksammat att anmälningar till barnavårdsnämnden i 
Norrköping om misshandlade barn oftast gjordes av grannar och andra i 
omgivningen.44 Det exempel som refererats ovan visar att den sociala 
kontroll som kunde utövas av grannar och anställda inte alltid var effektiv. 
Även om misshandeln av denna flicka kom till byråns kännedom och hon 
förflyttades en dryg månad senare, skedde detta efter flera år av slag och 
sparkar. Det är troligt att fosterföräldrarnas status som arbetsgivare hade en 
hämmande inverkan på dem som kunde vittna om övergreppen. Om 
förövarna hade en tillräckligt stark maktposition kunde barn utsättas för 
övergrepp utan att någon vågade reagera. Missförhållanden i välbärgade hem 

39 Liliequsit 1994, s. 127–137; Söderlind 1999, s. 232f; Sundkvist 1994, s. 178–181. I Sverige 
blev det förbjudet att aga barn på skyddshem eller barnhem år 1946, i folkskolan år 1958 och 
slutligen i hemmet år 1979. Se SOU 1998:97, s. 108f. 
40 Gordon 2002, s. 180. 
41 Barn nr 344, nr 411, nr 426 och nr 2311. Exemplen gäller barnens första omplacering. Det 
är möjligt att barn som flyttade fler gånger gjorde det efter ytterligare anmärkningar av 
grannar och omgivning. 
42 Brev daterat 1896-10-08, personakt E3899, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
43 Brev daterat 1896-10-08, personakt E3899, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
Kronofjerdringsmannen på orten intygade dock själv att han nästan varje år sedan flickan kom 
till hemmet mottagit anmälningar om misshandel av flickan av tjänstehjonen. Varför han inte 
agerade förrän år 1896 är dock oklart. 
44 Sundkvist 1994, s. 116. 
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har sällan blivit fall för myndigheterna.45 Grannar kan också ha varit 
tveksamma till att ange personer i lokalsamhället för att rädda främlingars 
barn.46 Det är möjligt att det fanns fler barn som led ont i sina fosterhem utan 
att byrån fick kännedom om det.  

Förutom misshandel riskerade barn i fosterhem att utsättas för sexuella 
övergrepp. Sexuella övergrepp associerades enbart till flickor, menar den 
brittiska historikern Louise A Jackson. Pojkar utsattes också men det syns 
inte i den offentliga debatten. Få fall där pojkar blivit sexuellt utnyttjade 
avhandlades i rätten.47 Parr menar att emigrerade fosterflickor från 
Storbritannien var mer utsatta än andra unga kvinnor på den kanadensiska 
landsbygden eftersom fosterflickorna levde nära medlemmarna i ett hushåll 
men utanför rådande incesttabu. Risken för sexuella övergrepp ledde till 
diskussioner i Storbritannien om flickor överhuvudtaget skulle placeras i 
fosterhem.48 Söderlind har funnit att föreståndarinnan för 
uppfostringsanstalten för flickor i Stockholm intog en liknande hållning 
sedan hon upptäckt att några av anstaltens utackorderade flickor hade 
utnyttjats sexuellt i fosterhemmen.49 I såväl Söderlinds som Sundkvist 
undersökningar påpekas att uppfostringsanstalten och barnavårdsnämnden 
inte tycks ha anmält övergrepp som barnen råkade ut för i fosterhemmen till 
polisen.50

På utackorderingsbyrån uppdagades få fall av sexuella övergrepp. 
Barnavårdsinspektörerna nämner inte i någon årsberättelse att det skulle ha 
förekommit. De diskuterade inte öppet att sexuella övergrepp var något 
barnen riskerade att utsättas för. Men övergrepp skulle kunna döljas bakom 
anmärkningar som ”Klander anförts mot fosterf. lefverne” eller ”olämplig 
behandling”.51 En flicka, som utackorderades genom byrån år 1923, blev 
sexuellt utnyttjad i sitt första fosterhem. Misstankar om att något inte stod 
rätt till i fosterhemmet noterades år 1927, men det var först år 1929 som 
flickan förflyttades till ett nytt fosterhem. Hon var då åtta år gammal. Efter 
en inspektion av det nya fosterhemmet år 1930 gjordes följande 
anteckningar:

Den vid föregående insp. beslutade flyttningen har visat sig välgörande för 
flickan. Det gamla fosterhemmet var icke blott fattigt, utan de sedliga 
förhållandena där torde också vara mindre tillfredsställande. Den första tiden, 

45 I sin studie av familjevåld i Boston påpekar Linda Gordon att de som vanligtvis anmäldes 
till myndigheterna var fattiga immigranter. Förövarna kan ha funnits i andra grupper och 
klasser men de fattiga immigranterna var de som oftast ”åkte fast”. Se Gordon 2002, s. 8. 
46 Parr 1980, s. 106f. 
47 Jackson, Louise A, Child Sexual Abuse in Victorian England, (London 2000), s. 4f, 100. 
48 Parr 1980, s. 114. 
49 Söderlind 1999, s. 192–196. 
50 Söderlind 1999, s. 195; Sundkvist 1994, s. 151. 
51 Jag har gått igenom barnavårdsinspektörernas årsberättelser för åren 1902–1920 samt för år 
1924 i Stockholms stadsfullmäktiges Beredningsutskottsutlåtanden och Memorial.



 365 

flickan vistades i det nya hemmet, skrev och ritade hon otäcka saker på plank 
och väggar. Det har gått rykten om att förra fosterfadern skulle hava 
behandlat flickan otillbörligt. Men bevis kunna icke förebringas. I det nya 
hemmet har flickan fått det bra. Fosterföräldrarna, som endast hava ett eget 
barn, hava med kärlek och nit tagit på sig uppgiften att uppfostra flickan. 
Sängvätare.52

Rykten i omgivningen och flickans klotter antydde att fosterfadern i det 
första hemmet skulle ha ”behandlat flickan otillbörligt”. Några bevis för att 
detta stämde fanns inte år 1930, men året därpå kom fallet att behandlas i 
häradsrätten. Vem som anmälde övergreppen mot denna flicka är oklart, 
men det kan ha varit barnavårdsnämnden, som vid den här tiden hade tagit 
över byråns verksamhet.53 För sin nya fostermor hade flickan talat om  

… att den häktade [första fosterfadern, min anm] varit elak mot henne under 
den tid, hon bott hos den häktade, och att det därvid känts som om den 
häktade använt en kniv.54

Om fosterfadern blev dömd eller inte framgår inte av handlingarna i flickans 
personakt. Hon kom dock att stå under myndigheternas överinseende även i 
vuxen ålder.55

Fosterbarnens strategier 
Vad gjorde barnen själva för att undkomma fosterföräldrar som behandlade 
dem illa? På vilket sätt kunde byrån hjälpa dem? År 1902 stärkte byrån 
kontrollen över fosterhemmen genom att anställa två barnavårdsinspektörer 
och ge lokalombuden preciserat ansvar. Då fick barn som for illa i 
fosterhemmen möjlighet att själva berätta om sin situation för vuxna som 

52 Anteckningar 1930, personakt 135172, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
53 Anmälan kan inte ha gjorts av den nya fostermodern. Först efter att flickans gamla fosterfar 
häktats hade hon ”kommit att tänka på” att saker som flickan hade berättat tydde på att ”… 
den häktade jämväl övat otukt med [flickans namn]”. Utdrag av domboken, hållen vid urtima 
ting med Gotlands norra härad å kronohäktet i Visby den 28 december 1931, personakt 
135172, Socialregisterbyråns arkiv, SSA.  
54 Utdrag av domboken… , personakt 135172, Socialregisterbyråns arkiv, SSA 
55 Fosterföräldrarna fick understödet förlängt flera gånger sedan flickan hade fyllt 15 år. När 
hon var 20 år blev hon gravid och lokalombudet menade att ”Under sådana förhållanden torde 
hon väl ej kunna klara sig på egen hand.”(Brev daterat 1941-03-22). Hon fick därför stanna i 
fosterhemmet. Två år senare påbörjades diskussioner om man skulle låta sterilisera henne. 
Hon lät då meddela genom sin fosterfar att hon inte ville det. Steriliseringsplanerna lades på is 
”Enär hon icke anses sakna förmåga att lämna giltigt samtycke till sådan åtgärd, torde det 
således för närvarande icke vara möjligt att få henne steriliserad.” (Tjänsteutlåtande 1943-03-
18). Personakt 135172, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
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stod i direkt förbindelse med byrån.56 Det är emellertid svårt att avgöra om 
barnen kände ett sådant förtroende för lokalombuden och inspektörerna. 
Barnavårdsinspektören Kihlqvist påpekade själv att barnen var rädda för 
honom och sprang iväg när han kom.57 Jag har bara funnit ett fåtal exempel 
på att barnen i mina urval själva sökte hjälp från byråns anställda.58 Magnus 
var 18 år när han år 1926 skrev till ”H.hr Inspektör” om den misshandel han 
hade fått utstå i ett fosterhem som i inspektionsrapporterna hade fått högsta 
betyg.59

… jag har blivit illa behandlat mot inga orsaker i hans [fosterfadern, min 
anm] onyktra tillstånd. Bland annat fick jag en grep i huvudet så jag höll på 
att dåna utav. Så har det varit åtskilliga gånger. Så det är jag ju inte nöjd med 
men dom företer det att det är mitt fel i alla fall, fast dom försöker ju försvara 
sej. Men det säger jag Inspektörn att tro inte för mycket på vad dom säger, för 
folk härikring vet nog hur dom är mot mig. Varför jag då ber Inspektörn om 
jag kan få tillstånd att flytta, för jag kan inte vara kvar.60

Enligt Magnus hade fosterfadern misshandlat honom många gånger. Om 
misshandeln hade pågått sedan han placerades i fosterhemmet år 1913 
framgår inte av brevet. Några tecken på missförhållanden hade inte 
upptäckts under de tre inspektioner som gjordes av fosterhemmet de första 
åren.61 Kanske började fosterfaderns våld mot Magnus först när Magnus 
blivit äldre och förväntningarna på honom ökade. Gordon menar att oenighet 
mellan föräldrar och barn om hur mycket barnen skulle arbeta och bidra till 

56 Under 1890-talet hade Allmänna barnhusets resinspektör uppdraget att på sina resor även 
tillse de av utackorderingsbyrån fosterhemsplacerade barnen. Av hans inspektionsrapporter att 
döma tycks han inte ha hunnit besöka alla barn årligen såsom byråns barnavårdsinspektörer 
kom att göra i de flesta fall. Ett par hundra av byråns barn besöktes av barnhusinspektören 
varje år under 1890-talet. Barnavårdsinspektörerna Kihlqvist och Lindhagen genomförde 
tillsammans inspektioner av 730 barn det år de anställdes vid byrån, år 1902. Lokalombuden 
skulle enligt instruktionerna från 1902 besöka fosterhemmen två gånger i kvartalet. Se 
Inspektionshandlingar 1893–1902, F2:1, Utackorderingsbyråns arkiv, SSA; Stockholms 
stadsfullmäktiges Beredningsutskottsutlåtanden och Memorial år 1903, bihang 108, s. 6–12; 
§ 7 i Instruktioner för lokalombud… . 
57 Stockholms stadsfullmäktiges Beredningsutskottsutlåtanden och Memorial år 1903, bihang 
108, s. 8. Se även Stockholms stadsfullmäktiges Beredningsutskottsutlåtanden och Memorial 
år 1908, bihang nr 94, s. 12. 
58 Det är givetvis möjligt att många fler barn gjorde lokalombuden och inspektörerna 
uppmärksammade på missförhållanden i fosterhemmen, men att detta inte noterades.  
59 Varför Magnus var kvar i fosterhemmet när han var på sitt 18:e år är oklart. Byrån 
eftersträvade dock att barnen skulle stanna kvar i fosterhemmen efter sin femtonårsdag. När 
Magnus skrev sitt brev år 1926 hade utackorderingsbyråns verksamhet tagits över av 
barnavårdsnämnden. Denna hade enligt 1924 års Lag om samhällets barnavård, rätt att gripa 
in i fosterbarns liv upp till 18 års ålder. Se Förhandlingarna vid svenska fattigvårdsförbundets 
första barnavårdsmöte i Stockholm den 28–31 mars 1911, s. 129; Koch 1927, s. 154. 
60 Brev daterat 1926-09-15, personakt E10550, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
61 Inspektionsredogörelser, personakt E10550, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
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familjeekonomin var den vanligaste konflikten som ledde till 
barnmisshandel före andra världskriget.62

Att Magnus var 18 år när han berättade om misshandeln kan också ha 
berott på att han inte vågade yppa något tidigare. Vid 18 års ålder såg han 
värvning i militären som en utväg från fosterhemmet.63 Yngre barns 
möjligheter att själva föreslå någon lösning var säkert mer begränsade.64 14-
åriga Josefina tvekade inför att avslöja vad hon fått utstå i sitt fosterhem. 
Enligt lokalombudet Henning Dahlberg hade Josefina länge visat ”påtaglig 
rädsla att afgiva några yttranden” om hur hon trivdes i fosterhemmet. 
Slutligen sökte hon upp Dahlberg tillsammans med en äldre syster våren 
1906 och bad om att få flytta samma dag 

... ty hon vågade inte återvända, enär [fosterföräldrarnas namn, min anm] 
blefve så onda på henne. Och när hon fick beskedet att förflyttning icke nu 
genast kunde äga rum bad hon under påfallande förskräckelse, att jag icke 
skulle nämna att hon begärt förflyttning eller besökt och talat vid mig.65

Josefina var rädd för repressalier från fosterföräldrarna om de skulle få veta 
att hon besökt lokalombudet. Hon hade fått arbeta hårt med utearbete och 
mjölkning i fosterfamiljens jordbruk. Dessutom fick hon sällan träffa sina 
systrar som var utackorderade i närheten. Annan forskning har funnit att 
barns rädsla att berätta om missförhållanden i fosterhemmen gjorde 
inspektörernas besök ineffektiva. Inspektionssystemet erbjöd barnen ett litet 
skydd.66 Rädslan för att berätta kan ha grundat sig i att barnen inte hade 
några garantier för att det de talade om skulle tas på allvar och leda till 
förändringar. Gordon konstaterar i sin studie om familjevåld att det var 
lättare för kvinnor än för barn att bli hjälpta av barnaräddande föreningar och 
myndigheter. Som klienter var kvinnorna aktiva och visste vad de ville ha 
för hjälp, till exempel pengar för att kunna flytta från en misshandlande 
make. Barnen hade inte alltid själva lösningen på problemet. Pengar var inte 
tillräckligt för ett barn som ville fly undan misshandlande föräldrar.67

62 Gordon 2002, s. 181, 183. 
63 I början på sitt brev skrev Magnus: ”Jag har havit tanke på att flytta och taga värvning i 
höst”, se Brev daterat 1926-09-15, personakt E10550, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
64 Det yngsta barn som i mina urval hade förslag på hur byrån skulle kunna förbättra hennes 
situation var en 13-årig flicka som ville byta fosterhem. År 1893 skrev hon till byrån 
(troligtvis till föreståndarinnan) att hon sett en man annonsera efter en fosterdotter i DN. 
Flickan tyckte att ”det lät så bra” och skickade med annonsen i hopp om att det skulle hjälpa 
henne att bli förflyttad. Hon kom senare till ett nytt hem men om det var till mannen i 
annonsen är oklart. Se Brev daterat 1893-07-25, personakt E3891, Socialregisterbyråns arkiv, 
SSA. 
65 Brev daterat 1906-08-06, personakt 20267, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
66 Parr 1980, s. 106. 
67 Gordon 2002, s. 298. 
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Josefina fick ett nytt fosterhem omkring ett år efter att hon hade berättat 
om sin situation för lokalombudet.68 När hon besökte Henning Dahlberg 
hade hon velat flytta samma dag, men fick stanna i fosterhemmet flera 
månader på grund av den strid som utbröt mellan lokalombudet och 
fosterfadern.69 Ur barnets perspektiv var byråns agerande i det fallet inte 
särskilt effektivt. 

Istället för att berätta hur de trivdes valde några barn att rymma. Fem barn 
(pojkar) som ingår i mina urval rymde någon gång från byråns barnhem eller 
fosterhem. Att så få rymningsfall finns med i materialet kan tyda på att 
strategin inte var särskilt vanlig bland fosterbarn. Av annan forskning att 
döma rymde anstaltsplacerade barn oftare.70 Det är troligt att 
rymningsförsöken noterades mer noggrant på uppfostringsanstalter och 
skyddshem. Det är möjligt att fler barn, även flickor, försökte rymma från 
sina fosterhem än vad som framgår här.71

Att rymma var ett sätt för barnen att försöka förändra sin situation.72 De 
pojkar som rymde var vanligtvis äldre än tio år, men åtminstone en pojke bör 
ha varit omkring sex år.73 Efter några dagar på byråns barnhem rymde han år 
1923 hem till sin morfar. Där hade han bott före remissen till byrån och han 
längtade tillbaka. Pojkens önskan om att återförenas med morfadern 
uppfylldes inte. Han skickades som fosterbarn till en lantbrukare i 
Västsverige.74 En annan pojke som var 11 år hade levt som uteliggare i 
Stockholm sedan han rymt från sitt fosterhem år 1893. Han omhändertogs av 
polisen och blev utackorderad till ett nytt fosterhem på landet samma år.75

68 Det nya fosterhemmet godkändes 1907-02-16. Se Redogörelse för föreslaget fosterhem nr 
1238, personakt 20267, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
69 När Dahlberg konfronterat fosterfadern med uppgifterna om att flickan arbetade för mycket 
och att hon skulle förflyttas om ingen bättring skedde tog fosterfadern kontakt med en jurist i 
Stockholm. Dahlberg menade att han hotades att bli stämd av fosterfadern: ”Det kan ju hända 
att jag [...] verkligen blir stämd – för mina åtgärdanden som ombud, ty karlen är nog så 
intelligensfri , att han kan gå åstad med sådana saker.” (Brev daterat 1906-08-06). Därför 
vågade Dahlberg inte ingripa mer själv, utan han skrev till barnavårdsinspektören Kihlqvist: 
”Jag kan icke gräla med karlen och bruka kraftåtgärder är för mig obehagligt. Karlen är ju 
oresonlig. Det vore därför bäst om någon komme hit och afhämtade henne.”(Brev daterat 
1906-08-07). Enligt Kihlqvists inspektionsredogörelse hade styrelsen beslutat att Josefina 
skulle förflyttas. Men då det skulle ske ville hon inte flytta. Varför är oklart, men kanske hade 
Josefina blivit skrämd av alla turer som hade gått runt henne. Hon fick lov av styrelsen att bo 
kvar. I december 1906 återlämnade dock fosterfadern henne ”… enär hon börjat visa tecken 
till sinnesförvirring.” (Inspektionsredogörelse, odaterad). Se personakt 20267, 
Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
70 Sundkvist 1994, s. 226; Thuen, Harald, I foreldrenes sted. Barneredningens 
oppdragelsediskurs 1820–1900, (Oslo 2002), s. 316–319. 
71 Flickor rymde bland annat från uppfostringsanstalten för flickor, men det var ovanligt. Se 
Söderlind, Ingrid, Barnhem för flickor, s. 212. 
72 Sundkvist 1994, s. 226. 
73 De andra pojkarna var 14, 13 och 11 år gamla. En pojke var minst åtta år vid 
rymningstillfället, men exakt ålder går inte att fastställa. 
74 Personakt E11671, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
75 Anteckning 1893-12-07, personakt E3768, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
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Andra barn lyckades hålla sig undan bättre. Olof var 14 år när han stal en 
summa pengar och rymde från fosterhemmet i Värmland i juli 1916. Ingen, 
varken hans fosterfar eller biologiska syster i Dalarna, sade sig veta vart han 
hade tagit vägen. Fosterfadern trodde att pojken hade tagit sin tillflykt till sin 
syster och beskyllde henne för att undanhålla information om pojken.76

Systern sade sig heller inte veta var Olof höll hus. Han hade visserligen 
besökt henne och berättat att ”... han på inga vilkor ville tillbaks... ” till 
fosterhemmet.77 Men systern lovade att göra sitt bästa om Olof lugnade sig 
och reste tillbaks till fosterhemmet. Hon skrev ett brev till byråns 
föreståndarinna som Olof skulle lämna när han bytte tåg i Stockholm.
Varken brevet eller Olof infann sig på byrån.78

När systern fick reda på detta erbjöd hon sig att fara till Stockholm och gå 
runt i Vasaparken för att försöka finna någon som kände hennes bror.79 Det 
är oklart om hon lyckades hitta honom, men en odaterad anteckning, troligen 
av byråns föreståndare, avslöjar att Olof hade fått anställning hos en 
plåtslagare mot 14.75 kr i veckolön.80 Därmed slutade Olof vara ett ärende 
för byrån. Han placerades inte i något nytt fosterhem utan avskrevs från 
byrån 1916 då han fortfarande var 14 år efter att han hade fått arbete och 
kunde försörja sig själv. 

Berättelserna om barnen som rymde eller som anförtrodde sig åt byråns 
anställda illustrerar att barnen själva försökte påverka sin situation. 
Utsikterna att lyckas påverkades dock av barnens ålder. Sexåringen som 
rymde återbördades till barnhemmet och fick inte bo hos morfadern som han 
själv önskade. 11-åringen, som levde som uteliggare i staden, togs av 
polisen. Olof däremot, som var 14 år, hade hittat ett arbete. Det gjorde att 
han inte längre var beroende av byrån för att få mat och husrum. Sundkvist 
menar att barn som var ekonomiskt oberoende av vuxna kunde betraktas som 
vanartade.81 Det är möjligt att Olofs självständighet balanserade på gränsen 
till vanart men att byrån lät saken bero eftersom han ändå snart skulle fylla 
15 år. Olofs ålder gjorde det möjligt för honom dels att få ett arbete, dels att 
undslippa vuxenvärldens kontroll. Magnus, som var 18 år såg en utväg i att 
ta värvning i militären. Sådana möjligheter saknade såväl den sexårige som 
den elvaårige pojken och 14-åriga Josefina.  

76 Brev daterat 1916-08-20; 1916-09-01; 1916-09-04; 1916-09-13, personakt E8240, 
Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
77 Brev daterat 1916-08-29, personakt E8240, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
78 Brev daterat 1916-08-29, personakt E8240, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
79 Brev daterat 1916-09-03, personakt E8240, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
80 Anteckningar odaterat, personakt E8240, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
81 Sundkvist 1994, s. 170. 
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En i familjen 
I sin självbiografi beskriver Oljelund att han och många andra fosterpojkar 
tjänade som drängar på fosterföräldrarnas gårdar. Men samtidigt berättar han 
även om fosterbarn som mötte andra öden i fosterhemmen. Oljelunds bror, 
som i boken kallas Peter, kom till en fiskare. Han behövde inte arbeta 
mycket alls.82 Och pojken Gustav som bodde hos släktingar till Mikaels 
fosterfar behövde inte arbeta överhuvudtaget:  

Gustav skulle inte behöva arbeta, om han inte ville. Han var fosterson, men 
de hade tagit honom så tidigt att han räknades som eget barn.83

Fosterbarn som betraktades som egna barn behövde inte arbeta lika mycket 
som andra fosterbarn. Även i utackorderingsbyråns inspektionsredogörelser 
noterades att en del barn behandlades som egna.84 Formuleringen betecknade 
att inspektören ansåg att barnen vårdades väl i fosterhemmen. Barn som 
hade bott i fosterhemmen sedan späd ålder visste inte alltid om att de var 
fosterbarn. De trodde att de var fosterföräldrarnas biologiska barn: ”flickan 
som icke vet annat än att hon är dotter på stället”.85 Andra beskrivningar som 
inspektörerna använde för att belysa att barnen behandlades som en 
familjemedlem var exempelvis ”Fosterföräldrarna mycket fästade vid 
ifrågavarande barn”86 eller ”Får alltid räkna fosterhemmet som hem”87. Till 
och med skjuts till skolan kunde tolkas som ett ömhetsbevis:  

Som bevis, med hvilken ömhet flickan vårdas, får jag meddela; att ehuru det 
endast är omkring 1/4 timmars väg till skolan, flickan i allmänhet skjutsas dit 
och derifrån hvarje dag.88

Med dylika beskrivningar målade inspektörerna vanligtvis upp en ljus bild 
av hur barnen fick det i fosterhemmen. Inspektörerna noterade att flera barn 

82 Oljelund 1971, s. 72. 
83 Oljelund 1971, s. 275. 
84 Se exempelvis barn nr 12654, 12694, 12706, 12768. Fosterföräldrarna till barn nr 459 
uppgav själva att de såg fostersonen som ett eget barn när det blev tal om att pojken skulle 
återlämnas till byrån. ”Wi älskar Gossen som vårt eget barn”, skrev de i ett odaterat brev till 
byrån. Personakt E3724, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
85 Inspektionsredogörelse 1918, personakt E8233, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. Se även 
barn nr 7072, 12980, 13081 och 13102. 
86 Redogörelse för föreslaget fosterhem nr 3426, personakt E1333, Socialregisterbyråns arkiv, 
SSA. 
87 Inspektionsredogörelse 1930, personakt 76278, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
88 Inspektionsberättelse 1896, Inspektionshandlingar F2:1, Utackorderingsbyråns arkiv, SSA. 
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uppgav att de trivdes.89 Om barnen menade det, eller om de bara sa vad de 
trodde inspektören ville höra, kan vi inte veta. Av brev från tre flickor som 
skulle flyttas från sina respektive fosterhem framgår att de var nöjda där de 
var.90 De trodde inte att de skulle kunna få det bättre i några nya hem. Selma 
var 12 år när hon skrev till sin moster att  

… jag vill helst vara där jag är, om jag får, ty här har jag det så bra att jag 
icke bättre kan önska mig och jag tror att jag icke får bättre på något annat 
ställe. Och för resten att det icke så roligt att flytta från det ena ställe till det 
andra…91

13-åriga Hulda uttryckte sig på ett liknande sätt efter att byrån föreslagit att 
hon skulle flytta från sitt fosterhem då fosterfadern hade fått lungsot:  

… jag ej vill flytta ifrån min pappa och mamma, för jag har så bra hos dom, 
så att det är omöjligt att jag kan få det bettre någon annan stans.92

Elvira var även hon 13 år när hon skrev följande till byrån: 

Jag finner mig belåten på den platts jag har. Så att jag vill ej flytta på något 
annat ställe. Jag har min lilla bror på samma ställe. Jag har ej varit borta från 
skolan en dag på 3 år.93

Dessa flickor hade funnit sig tillrätta, och Hulda kallade sina fosterföräldrar 
till och med pappa och mamma. Elvira var nöjd med sin plats, kanske 
framförallt för att hennes lillebror bodde där. Han var utackorderad genom 
Allmänna barnhuset. Citaten visar att det fanns barn som trivdes i sina 
fosterhem. Men barnen var utlämnade åt byråns normer för ett gott 
fosterhem. De kunde inte vara säkra på att få stanna. I de här fallen kan det 
ha lönat sig för flickorna att protestera mot byråns föreslagna åtgärder. Det 
finns inga indikationer på att vare sig Selma eller Hulda flyttade ifrån sina 

89 Hur många barn som sa detta är svårt att avgöra utifrån mina excerpter. Jag har inte haft 
möjlighet att gå igenom alla inspektionsredogörelser så grundligt att alla gånger en inspektör 
noterade att ett barn sades sig trivas, har kommit med. Dessutom kan barnen ha sagt att de 
trivdes utan att det fästes på pränt. Jag har noterat att 12 barn uppgett att de trivdes i 
fosterhemmen, enligt inspektörerna. Barn nr 439, 313, 444, 329, 412, 332, 358, 7500, 7027, 
12948, 12923 och 12922. 
90 Jämför Weiner 1995, s. 253. Det går emellertid inte att vara säker på att barnen skrev 
breven utan påverkan av fosterföräldrarna. 
91 Brev daterat 1894-06-28, personakt E3769, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
92 Brev daterat 1899-09-22, personakt E3682, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
93 Brev daterat 1896-01-22, personakt E3592, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
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fosterhem den närmaste tiden efter att de hade skrivit sina brev. Elvira blev 
förflyttad någon gång under sin inskrivna tid vid byrån, men det är oklart när 
det skedde. 

Liksom en del fosterföräldrar med tiden blev fästade vid sina fosterbarn 
kunde fosterbarnen ömma för sina fosterföräldrar. Pojken som rymde hem 
till sin morfar, som jag berättade om tidigare, fann sig efter en tid tillrätta i 
det fosterhem som byrån skickade honom till. När fostermodern blev sjuk år 
1936 avbröt han sina studier på en lantmannaskola och flyttade tillbaka till 
fosterhemmet. I ett brev till byrån förklarade han: ”Nu är Mamma sjuk, å 
ligger på Bäckefors sjukhus [...] så jag behöver allt vara hemma nu.”94

Utskrivning från utackorderingsbyrån 
Ännu ett sätt att utforska hur det var att vara fosterbarn är att studera vad 
som hände efter utskrivningen från utackorderingsbyrån. Hur gamla barnen 
var när de skrevs ut från byrån kan säga något om hur definitivt 
fosterbarnsödet var. Om barnen flyttade tillbaka till sina biologiska familjer 
eller hade kontakt med dem kan säga oss något om hur definitivt uppbrottet 
från den biologiska familjen var. 

Barnens ålder vid utskrivningen 
Enligt byråns instruktioner skulle barnen i regel inte utackorderas efter att de 
hade fyllt 15 år. I tabellen nedan ser vi att det hände att barn upphörde att 
vara utackorderade såväl före som efter sin 15-årsdag. 

94 Brev daterat 1936-03-01, personakt E11671, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
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Tabell 36. Fosterbarnens ålder vid utskrivning från utackorderingsbyrån i 
Stockholm. Barn som utackorderades år 1903 och 1913. 

Barnens ålder vid utskrivning Utackorderad år 1903 Utackorderad år 1913
0–6 år 0 7
7–14 år 8 9
15–16 år 71 66
17 år och mer 11 5
okänt 5 21
Summa 95 108
Källa: Liggare över utackorderade barn 1903, D1A:4, Liggare över utackorderade barn 1913, 
D1a:14–16, Utackorderingsbyråns arkiv, SSA. 
Anmärkning: Anteckningar om när barnen skrevs ut gjordes i byråns liggare. Av de nedslag 
jag har gjort har endast liggarna för barnen som utackorderats 1903 och 1913 innehållit 
fullständiga uppgifter om utskrivningsår. 

Merparten av barnen skrevs ut när de hade fyllt 15 år. För en del barn som 
utackorderades 1913 hade denna åldersgräns höjts till 16 år i och med att 
1924 års lag om samhällets barnavård hade trätt i kraft. Men elva respektive 
fem barn var 17 år eller äldre när de skrevs ut från byrån. Det kunde bero på 
att barnen ännu inte var förmögna att försörja sig själva.95 En del var 
funktionshindrade och andra skulle fortsätta sin utbildning.96 Barn som 
avskrevs före sin 15-årsdag kunde antingen ha avlidit, tagits som eget barn 
av fosterföräldrarna eller omhändertagits av de biologiska föräldrarna eller 
annan släkt.97 Att vissa barn återkom till sina biologiska föräldrar visar på att 
fosterhemsplaceringen inte var ett definitivt uppbrott från den biologiska 
familjen för alla. Hur vanligt var det att föräldrarna försökte återfå 
vårdnaden om sina utackorderade barn? 

Åter till föräldrarna 
Fram till 1918 var föräldrarna berövade målsmansrätten över sina barn om 
barnen omhändertogs av fattigvården. Om barnen skulle bo i fosterhem, på 
barnhem eller om de fick återvända till föräldrarna, avgjorde fattigvården. I 

95 Inspektörerna skrev i sina årsberättelser att de fortfor utöva tillsyn över barn som fyllt 15 år 
om de inte kunde försörja sig. Se exempelvis Stockholms stadsfullmäktiges 
Beredningsutskottsutlåtanden och Memorial år 1904, bihang nr 118, s. 12. 
96 Av de som utskrevs först efter 17 års ålder led nr 2407, 2338, 6983, 7534 av någon sjukdom 
eller handikapp. Barn nr 2275 och 2307 skulle fortsätta sin utbildning i hushållsskola 
respektive normalskola. 
97 Barn nr 87578, 7026 hade avlidit före 15 års ålder. Barn nr 2226, 2256 och 7590 hade tagits 
som eget barn. Barn nr 2245, 2415, 7478, 7205, 7318, 7477, 7144, 7591 återtogs av föräldrar 
eller släktingar. För sju barn i tabellen ovan saknas uppgifter om varför de avskrevs före 15 
års ålder. 
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den nya fattigvårdslagstiftningen utgick emellertid bestämmelsen om 
målsmansrätten. Att barnet försörjdes av fattigvården var inte längre en 
tillräcklig grund.98

Föräldrar som ville återfå vårdnaden om sina utackorderade barn fick 
ansöka om detta till byrån. Troligen var det inte särskilt vanligt att föräldrar 
ansökte om att återfå vårdnaden på 1890-talet eftersom många utackorderade 
barn var föräldralösa då. Från och med år 1902 behandlades föräldrarnas 
ansökningar av Lindhagen. Hon samlade in uppgifter om föräldrarnas 
levnadsförhållanden genom fattigvårdens skrivelser, fattigvårdsinspektören, 
asylföreståndare, lärare, diakonissor och föräldrarnas arbetsgivare. Vidare 
besökte hon föräldrahemmen där hon talade med föräldrarna och 
inspekterade om bostaden var ordentlig.99 Kontrollen förefaller ha varit 
ingående. Lindhagens utlåtanden låg till grund för styrelsens beslut om att 
avslå eller bifalla föräldrarnas ansökan om att återfå vårdnaden om sina barn.  

 Diagram 9. Föräldrar som ansökte om att återfå vårdnaden om sina barn. Antal 
bifallna och avslagna ansökningar perioden 1902–1920. 
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Källa: Lindhagens årsberättelser i Stockholms stadsfullmäktiges 

Beredningsutskottsutlåtanden och Memorial år 1903–1921.

98 Koch 1927, s. 273. 
99 Stockholms stadsfullmäktiges Beredningsutskottsutlåtanden och Memorial år 1903, bihang 
nr 108, s. 12. 
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Antalet föräldrar som ville återfå vårdnaden om sina barn ökade med tiden 
även om vissa variationer mellan olika år förekom. Ökningen kan förklaras 
av att allt fler barn utackorderades. Men det kan också vara ett resultat av att 
allt fler små barn, under fem år, fosterhemsplacerades med tiden. 
Utackorderingsbyrån kan ha fungerat som en tillfällig lösning på bostads- 
och barntillsynsproblem för ensamförsörjande mödrar med små 
vårdkrävande barn.100 Under 1900-talets första decennium inkom aldrig fler 
än 20 ansökningar per år från bilogiska föräldrar som ville återta sina egna 
barn. Efter 1913, då antalet utackorderade hade ökat mycket och då de små 
barnen på byrån var många, ansökte mellan 30 och 50 föräldrar varje år om 
att återfå vårdnaden om sina barn. Antalet ansökningar utgjorde mellan 
knappt en procent och dryga två procent av de utackorderade barnen under 
perioden 1902–1920.101

Merparten av ansökningarna bifölls och barnen fick flytta hem till sina 
föräldrar. För barnen kan flytten hem till föräldrarna ha inneburit ännu ett 
uppbrott. När 11-årige Ragnar skulle skickas med tåget hem till sin far efter 
åtta år i fosterhem skrev Lindhagen så här till fadern: ”Han kan ju ha en vit 
bindel om armen som igennkänningstecken.”102 Enligt Lindhagen var de 
biologiska föräldrarnas omhändertagande inte alltid till fördel för barnen om 
barnen kommit till särskilt goda fosterhem. De förbättrade omständigheterna 
hos de biologiska föräldrarna kunde vara tillfälliga.103 Hon försökte då 
övertala föräldrarna att återta sin ansökan men det lyckades inte alltid. 

Nästan varje år fick några föräldrar avslag på sin ansökan om att få 
omhänderta sina barn. Enligt Lindhagen var det inte önskvärt att barn 
skickades tillbaka till biologiska familjer där tuberkulos förekom i hemmet. 
Föräldrar som hade otrygg ekonomi eller som begärde att få hem sina barn 
för att undkomma fattigvårdens krav på ersättning för fosterhemsvården, 
betraktades också med misstänksamhet.104

100 Lindhagen skrev i årsberättelsen för 1913 att vissa grupper av föräldrar sannolikt skulle 
ansöka om att återfå sina barn. Dit hörde ensamstående mödrar som visat sig vara fästade vid 
sina barn och sjukdomsdrabbade familjer där åkomman inte var värre än att den kunde botas. 
Stockholms stadsfullmäktiges Beredningsutskottsutlåtanden och Memorial år 1914, bihang nr 
94, s. 19. 
101 Det är svårt att exakt fastställa andelen utackorderade barn som föräldrar försökte återfå 
vårdnaden av efter 1906. Då inlemmades nämligen även vuxna personer i byråns statistik över 
utackorderade. Andelen utackorderade barn, vars föräldrar ansökte om att återfå vårdnaden, 
var därför troligen något högre än vad som sägs här. Se Serie Stockholms stads statistik IV. 
Fattigvård. Statistisk redogörelse för Stockholms stads fattigvård år 1906-1920; Berättelse 
angående Stockholms stads fattigvård, år 1909, 1914, 1919, 1920, tabellen ”Verksamheten 
vid fattigvårdsnämndens utackorderingsbyrå”.  
102 Brev daterat 1931-10-09, personakt 228925, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
103 Stockholms stadsfullmäktiges Beredningsutskottsutlåtanden och Memorial år 1903, bihang 
nr 108, s. 12. Citatet återkommer i flera följande årsberättelser. 
104 Stockholms stadsfullmäktiges Beredningsutskottsutlåtanden och Memorial år 1914, bihang 
nr 94, s. 18. 
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Det hände att en kamp om vem som hade rätt till barnen utspelade sig 
mellan föräldrar, fosterföräldrar och utackorderingsbyrån. Lindhagen 
menade att föräldrarnas begäran om att återfå sina barn väckte ”sorg och 
missnöje” hos fosterföräldrar som räknat med att få behålla ett barn de fäst 
sig vid.105 De biologiska föräldrarna kunde i sin tur motsätta sig 
fosterföräldrarnas planer för deras barn. Det gjorde Margaretas biologiska 
föräldrar. Flickan utackorderades ett par år gammal till ett barnlöst par år 
1923. Enligt inspektören var Margareta ovetande om att hon var fosterbarn 
ända tills hennes biologiska mor besökte fosterhemmet år 1931. Av 
inspektionsredogörelsen framgår att ”modern bråkat” och att flickan blivit 
”förtvivlad och rädd” att modern skulle återta henne. Fosterföräldrarna 
beslutade sig då för att adoptera Margareta.106 Adoption kunde och kan inte 
ske utan de biologiska föräldrarnas medgivande.107 Margaretas mor motsatte 
sig adoption och fortsatte att hälsa på sin dotter då och då. Även den 
biologiske fadern dök upp på ett besök 1932. Han utgav sig dock för att vara 
flickans farbror. ”Farbrodern” berättade att Margaretas far hade gjort sig rik 
på valfångst på Sydpolen. Nu hade han återvänt till Sverige och tänkte ta 
hand om Margareta själv. Barnavårdsinspektören skrev att ”fföräldr. voro 
förtvivlade över möjligheten att fadern skulle ta flickan”.108 Oron visade sig 
vara obefogad. ”Farbrodern” avslöjades som barnets riktige far och historien 
om rikedomarna från sydpolen som ”rena fantasier”.109 Margareta fick stanna 
i sitt fosterhem. 

Exemplet visar på barnets utsatthet i konflikter mellan biologiska 
föräldrar och fosterföräldrar. Ett fosterbarn kunde aldrig vara säker på om 
han eller hon skulle få stanna barndomen ut i fosterhemmet eller om han 
eller hon skulle få återförenas med sin biologiska familj. Så länge barnen 
inte adopterades hade de biologiska föräldrarna möjlighet till inflytande.110

105 Stockholms stadsfullmäktiges Beredningsutskottsutlåtanden och Memorial år 1914, bihang 
nr 94, s. 18. 
106 Inspektionsredogörelse 1931, personakt E20748, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
107 6 § SFS 1917: 378. 
108 Inspektionsredogörelse 1932, personakt E20748, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
109 Inspektionsredogörelse 1933, personakt E20748, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
110 Elisabets mor utgör ett annat exempel. Hon hade själv ordnat ett fosterhem till sin dotter 
när hon föddes år 1920. Elisabet fick stanna där även efter att hon remitterats till byrån 1923, 
men året därpå gjordes anteckningen att fosterhemmet inte var något ”framtidshem”. Elisabets 
mor motsatte sig att barnet skulle flyttas till ett nytt fosterhem eller adopteras bort. Enligt 
anteckningarna i Elisabets personakt trodde hennes barnavårdsman att modern var 
prostituerad. Det saknades dock tillräckliga bevis för att beröva henne förmyndarskapet om 
dottern. Därför hade modern, trots att hon inte bodde tillsammans med Elisabet, ändå 
inflytande över vem som fick omhänderta hennes barn. Se Anteckningar 1924-11-19, 
personakt E15409, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
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Förälder på distans 
Föräldrar kunde stå i förbindelse med sina utackorderade barn även om de 
inte återtog vårdnaden. Om barnet hade någon kontakt med sina släktingar 
noterades detta oftast av barnavårdsinspektörerna på blanketten 
Inspektionsredogörelse. Det kunde stå: ”Hälsar ibland på hos modern”111

eller ”Mod. skriver och skickar paket.”112 Även brev och rapporter i barnets 
personakt eller uppgifter ur rotemansarkivet kan avslöja om släktingar stod i 
förbindelse med barnet. I många fall saknas sådana upplysningar vilket gör 
det svårt att beräkna hur vanlig kontakten med exempelvis föräldrarna var. 
Jag kan bara redovisa de förbindelser som varit synliga för mig i 
materialet.113

Tabell 37. Antal fosterbarn som stod i förbindelse med sina biologiska föräldrar. 
Barn som hade minst en förälder i livet och som fosterhemsplacerats genom 
utackorderingsbyrån i Stockholm åren 1903, 1913 och 1923. 

Förbindelse med… År 1903 År 1913 År 1923 Totalt
Mor 8 14 24 46
Far 1 5 4 10
Båda föräldrarna 3 3 6
Någon förälder, okänt vem 1 1
SUMMA 9 23 30 63
Max antal barn som hade minst en förälder i livet 79 97 109 285
Källa: Liggare över utackorderade barn 1903, D1A:4, Liggare över utackorderade barn 1913, 
D1a: 14–16, Utackorderingsbyråns arkiv; Personakter, Socialregisterbyråns arkiv; 
Rotemansarkivet på CD, SSA. 
Anmärkning: 16 barn var helt föräldralösa vid remissen till byrån år 1903. Vid remissen år 
1913 var 11 barn föräldralösa och vid remissen 1923 var 10 barn föräldralösa. 

Antalet barn som stod i förbindelse med någon biologisk förälder som var i 
livet tycks ha ökat med tiden. År 1903 hade en tiondel av barnen (9 av 79) 
noterad kontakt med någon förälder som var i livet. År 1913 gällde detta en 
knapp fjärdedel av barnen (23 av 97) och 1923 hade minst en dryg fjärdedel 
(30 av 109) kontakt med någon eller båda biologiska föräldrarna. 
Förbindelsen stod oftast till modern, men tio barn hade även dokumenterad 
kontakt med sina fäder. I sex fall hade båda föräldrarna kontakt med barnet.  

Att mödrarnas kontakt med sina barn ökade med tiden kan vara ytterligare 
en indikation på att byrån kom att bli en tillfällig lösning på 
barntillsynsproblemet vid tiden för första världskriget. Även om alla inte 

111 Inspektionsredogörelse 1931, personakt E2273, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
112 Inspektionsredogörelse 1925, personakt 21590, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
113 Föräldrar som återtog barnen är inkluderade. Uppgifter saknas helt för nedslaget jag har 
gjort på 1890-talet. Men då var många barn var föräldralösa och flertalet barn saknade därför 
en biologisk förälder att ha kontakt med. 
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lyckades ordna så att de kunde återfå vårdnaden fortsatte de att vara föräldrar 
på distans. De ville fortfarande vara delaktiga i barnens liv. En mor ställde 
bland andra följande krav inför sina barns stundande utackordering:  

Att jag får adresserna tydligt angifna på vart och ett av barnens hem. Att för 
den händelse barnen bliva insjuknade i smittosam sjukdom [...] jag genast 
underrättas. Samt att intet hinder lägges för att jag får bevista deras första 
nattvardsgång.114

Moderns krav antyder att hon ville dela barnens svåra stunder såväl som 
deras högtidstillfällen. Hon gjorde försök att avtala förutsättningarna för ett 
föräldraskap på distans.

Barnens placering i fosterhem behövde inte innebära ett definitivt brott 
med den biologiska familjen. Förutom föräldrarna kunde barnen ha kontakt 
med syskon, fastrar, mostrar, mor- eller farföräldrar.115 Dessutom var många 
barn fosterhemsplacerade hos släktingar. Minst en tredjedel av barnen hade 
band kvar till sin biologiska familj eller till släktingar trots att de var 
utackorderade.116

Efter 15- årsdagen: stanna eller flytta från fosterhemmet
Historikern Ivan Jablonka som har studerat franska fosterbarn, menar att 
även om de kunde exploateras i fosterhemmen hade de större potential till 
autonomi när utackorderingen upphörde än barn i biologiska familjer på 
landsbygden. I Frankrike var barnen fria att lämna sina fosterhem och tjäna 
sitt eget uppehälle vid 13 års ålder kring sekelskiftet 1900. Till skillnad från 
böndernas egna barn, som sällan fick betalt för det arbete de utförde på 
familjegården, kunde före detta fosterbarn förhandla till sig välbetalda jobb 
eftersom bristen på arbetskraft var stor inom det franska jordbruket. De 

114 Brev daterat 1920-10-16, personakt 6885, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
115 Jag har funnit att sammanlagt tio barn som utackorderades 1903, 1913 och 1923 stod i 
förbindelse med andra släktingar än de biologiska föräldrarna. 
116 År 1903 hade 31 av 95 fosterbarn (33 procent) någon form av kontakt med sina biologiska 
släktingar. 23 barn var placerade hos släktingar och åtta barn som bodde hos icke-släktingar 
hade kontakt med någon anhörig. År 1913 hade 38 av 108 fosterbarn (35 procent) kontakt 
med sina biologiska släktingar. 26 barn bodde hos släkten och 12 barn som var utackorderade 
till icke-släkt stod i förbindelse med någon anhörig. År 1923 finns belägg för att 46 av 119 
barn (39 procent) hade kontakt med sina biologiska släktingar. Av dessa bodde 22 hos 
släktingar och 24 barn som var placerade hos icke-släkt hade ändå kontakt med någon 
anhörig.
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kunde även byta arbetsgivare om de var missnöjda med lönen eller 
arbetsförhållandena.117

I Sverige och Stockholm var utskrivningsåldern något högre än i 
Frankrike. De flesta barn avskrevs från byrån när de hade fyllt 15 år. 
Fosterbarnen blev ändå självständiga vid en tidigare ålder än andra 
ungdomar på landsbygden. Barn till obesuttna familjer flyttade vanligen 
hemifrån vid 16 eller 17 års ålder under 1800-talets mitt. Barn till 
landägande bönder flyttade ännu senare.118 Använde byråns barn sin förtida 
frihet att flytta såsom de franska fosterbarnen i Jablonkas undersökning 
gjorde? Eller stannade byråns barn kvar i sina fosterhem? 

Till barnavårdsinspektörerna uppgav minst 75 procent av barnen att de 
hade för avsikt att stanna i fosterhemmet sedan de skrivits ut från byrån. 
Barn som utackorderades i staden stannade oftare i sina fosterhem än barn 
som hade utackorderats på landet. Från och med 1915 förblev alla barn som 
hade fosterhemsplacerats i Stockholm kvar i sina fosterhem efter 
utskrivningen från byrån.119 Det var inte så märkligt med tanke på att 
merparten av de Stockholmsplacerade barnen bodde hos släktingar, bekanta 
till familjen eller hos personer som vårdat dem mycket länge. Det är mer 
uppseendeväckande att många barn som utackorderats till främmande 
personer på landsbygden valde att förbli i sina fosterhem. Stannade barnen 
för att de trivdes i fosterhemmen eller fanns det andra orsaker? 

Att många barn sa att de hade för avsikt att stanna i fosterhemmen 
betydde inte att de gjorde det. Barnavårdsinspektören Kihlqvist påpekade att 
flera barn återvände till Stockholm efter en tid, även om de hade sagt att de 
skulle stanna i fosterhemmen.120 År 1908 gjordes en undersökning av vad 
som blivit av ungdomar i åldrarna 15–18 år sedan de hade skrivits ut från 
byrån. Undersökningen visade att betydligt färre barn än de som sade sig 
vilja stanna förblev kvar i sina fosterhem. Omkring 40 procent av de 271 
undersökta barnen bodde fortfarande kvar i fosterhemmen när 
undersökningen gjordes.121 Men de flesta hade flyttat. Alla hade dock inte 
återvänt till Stockholm utan en del hade tagit plats som lantarbetare (pojkar) 
eller tjänarinnor (flickor) på landsbygden.122 Till Stockholm hade 31 procent 
flyttat. Kihlqvist påpekade att ju närmare Stockholm barnen hade varit 

117 Jablonka 2001, s. 415f, 420. 
118 Dribe 2000, s. 120. 
119 Barnavårdsinspektörerna årsberättelser i Stockholms stadsfullmäktiges 
Beredningsutskottsutlåtanden och Memorial år 1903–1921.
120 Stockholms stadsfullmäktiges Beredningsutskottsutlåtanden och Memorial år1907, bihang 
nr 94, s. 10. 
121 66 pojkar och 42 flickor hade stannat i fosterhemmen. Stockholms stadsfullmäktiges 
Beredningsutskottsutlåtanden och Memorial år1908, bihang nr 94, s. 11. 
122 48 av 170 pojkar i undersökningen hade tagit plats på landsbygden utom fosterhemmen. 
Detsamma gällde 25 av undersökningens 101 flickor. Sammanlagt arbetade 91 pojkar som 
lantarbetare både inom och utom fosterhemmen. 37 flickor hade plats som tjänarinnor i andra 
hem än fosterhemmet. Stockholms stadsfullmäktiges Beredningsutskottsutlåtanden och 
Memorial år1908, bihang nr 94, s. 11. 



380

utackorderade, desto tidigare återvände barnen dit. Däremot brukade barn 
som placerats i norra Kalmar län (Tjustbygden) stanna i fosterhemmen eller i 
deras närhet, menade Kihlqvist.123

Ivan Oljelund gör en annan bedömning i sin självbiografi. Han menar att 
Stockholmsbarnen på Tjustbygdens kust tenderade att fara iväg från 
fosterhemmen sedan de hade fyllt 15 år.124 Men somliga stannade ett år eller 
två för att tjäna ihop ett startkapital inför den stundande Stockholmsflytten. 
”Man kan inte komma till Stockholm utan kova, förstår du väl. Därför tjänar 
jag ett år först.”, säger en fosterpojke i Oljelunds bok.125 Pojkar som hade 
fyllt 15 år kunde tjäna 125 kr om året på att gå som drängar i fosterhemmen 
under 1900-talets första decennium, uppger Oljelund.126 Det var ungefär 
hälften av det genomsnittliga arbetspriset för en dräng i norra Kalmar län vid 
den här tiden.127 De före detta fosterbarnen i Tjustbygden tycks inte ha haft 
samma möjligheter till goda förtjänster som Jablonka hävdar att de franska 
fosterbarnen hade vid samma tid. Förutom ambitionen att tjäna ihop ett 
startkapital kunde barnen stanna kvar i fosterhemmen för att invänta att 
yngre syskon och kamrater skulle fylla 15 år. Oljelund väntade själv in sin 
ett år yngre bror och flyttade därför från fosterhemmet först när han hade 
fyllt 16 år.128

Av barnavårdsinspektören Kihlqvists redogörelse kan vi få uppfattningen 
att många barn, i synnerhet i norra Kalmar län, stannade i sina fosterhem för 
att de trivdes där. Om barnen flyttade till Stockholm skrev de till 
fosterföräldrarna och ibland återvände barnen till sina forna fosterhem, 
hävdade Kihlqvist.129 Det före detta fosterbarnet Ivan Oljelund skrev om 
samma geografiska område att de flesta fosterbarn längtade därifrån hem till 
Stockholm. Att barnen blev kvar i fosterhemmen en tid efter utskrivningen 
från byrån berodde på ekonomiska och sociala omständigheter. Enligt 
Oljelund var det inte emotionella band till fosterfamiljen som höll barnen 
kvar.

123 Stockholms stadsfullmäktiges Beredningsutskottsutlåtanden och Memorial år1908, bihang 
nr 94, s. 11. 
124 Oljelund 1971, s. 54. 
125 Oljelund 1971, s. 58. 
126 Oljelund 1971, s. 59, 303. Även i personaktsmaterialet förekommer uppgifter om att 
barnen arbetade mot lön i fosterhemmet eller i dess närhet sedan de hade fyllt 15 år. Se 
exempelvis barn nr 400, nr 7091, nr 7450 och nr 12682. 
127 Det genomsnittliga arbetspriset för en dräng var 208–218 kr under perioden 1904–1908. 
SOS. Meddelanden från K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik, 1904–1908. 
128 Oljelund 1971, s. 303. Detta stämmer med vad som står antecknat om Oljelund i byråns 
liggare. 
129 Stockholms stadsfullmäktiges Beredningsutskottsutlåtanden och Memorial år1908, bihang 
nr 94, s. 11. 
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Sammanfattande diskussion 
Det här kapitlet har syftat till att ge en bild av hur det kunde vara att vara 
fosterbarn. Någon entydig beskrivning är omöjlig att åstadkomma. Barnens 
livsöden spretar åt olika håll likt blommorna i en illa sammanhållen bukett. 
Men några generella drag går att urskilja. Till att börja med saknas stöd för 
påståendet att många fosterbarn fick flytta runt mellan flera olika fosterhem, 
åtminstone om de fosterhemsplacerades av en formell institution som 
utackorderingsbyrån. Majoriteten av barnen bodde i ett och samma 
fosterhem under sin tid vid byrån. Det hindar dock inte att de hade bott i 
flera informella fosterhem före remissen. Tillvaron kan ha blivit stabilare 
med en formell institution som regelbundet betalade ut fosterlegan och 
besökte fosterhemmen. De barn som trots allt fick flytta mellan flera 
fosterhem återsändes inte av fosterföräldrarna för att barnen uppnått 
åldersgränsen för en viss ersättningsnivå, såsom studier av andra 
utackorderingsinstitutioner indikerar.130 Istället berodde omflyttningarna 
vanligtvis på fosterfamiljernas förändrade levnadsförhållanden, att 
fosterföräldrarna var missnöjda med barnens arbetsinsats alternativt det 
merarbete barnen genererade eller att byrån förflyttade barnen sedan 
missförhållanden upptäckts. 

Livet i fosterhemmet kunde innebära både exploatering och kärlek. Det 
fanns förväntningar på att barnen skulle arbeta i fosterhemmen och de tilltog 
när barnen slutat skolan. Byrån godtog att fosterbarnen arbetade om det inte 
inkräktade på skolgången. Fosterföräldrar kunde dock kräva arbete av 
skolbarn. Att fattiga skolbarn i Stockholm arbetade var inte ovanligt. Men 
arbetsdagen var förmodligen längre och arbetsuppgifterna tyngre i ett 
jordbruk. Barn som utackorderades till främmande personer på landsbygden 
fick troligen arbeta mer än barn som placerades hos personer de kände i 
Stockholm. Åtminstone saknas belägg för att Stockholmsplacerade barn 
utförde något särskilt arbete.  

I materialet finns exempel på att några barn misshandlades och 
utnyttjades sexuellt i fosterhemmen. Fallen uppdagades antingen genom 
omgivningens sociala kontroll, eller genom den kontroll som byråns 
lokalombud och inspektörer utövade över fosterhemmen. Att 
missförhållanden upptäcktes betyder inte att kontrollen gav ett effektivt 
skydd åt barnen. De fall som har studerats här visar att det kunde ta åtskillig 
tid, månader eller till och med år, innan barn förflyttades från fosterhem de 
for i illa i. En annan indikation på att fosterbarnens skyddsnät var 
otillräckligt är att barnen själva sällan försökte eller lyckades ta byrån till 
hjälp. De barn som trots allt sökte byråns hjälp var alla i tonåren. 

130 Persson 1991, s. 61f; Parr 1980, s. 88; Ransel 1988, s. 203. 
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Att barn var aktiva och ibland gjorde motstånd mot vuxenvärldens 
behandling har flera forskare visat.131 Att barns möjligheter att agera för att 
åstadkomma en förändring av situationen påverkades av deras ålder har varit 
mindre uppmärksammat. Gordon menar att till skillnad från kvinnor, en 
annan utsatt grupp i patriarkala familjer, saknar barn potential till socialt och 
ekonomiskt oberoende.132 En sådan beskrivning gör inte skillnad på spädbarn 
och tonåringar. Jag menar att barn som åldersmässigt befann sig på gränsen 
mellan vad samtiden definierade som barndom och vuxenhet hade potential 
att göra sig socialt och ekonomiskt oberoende. De kunde ta anställning och 
ordna sin egen försörjning eller finna andra utvägar från ett dåligt fosterhem. 
Yngre barn saknade sådana möjligheter. De kunde förstås rymma, men 
försöken stupade på att barnen var för unga för att göra sig helt oberoende av 
vuxenvärlden. 

Vid sidan om arbete, misshandel och rymningar uppvisar materialet även 
att vissa barn behandlades som egna barn och att det fanns barn som trivdes i 
sina fosterhem. Barnen kunde dock inte vara säkra på att få stanna i de 
fosterfamiljer där de kände sig hemma. Även om bilden av det exploaterade 
fosterbarnet inte alltid stämde in på byråns barn befann sig alla fosterbarn i 
en utsatt situation.

I denna studie, liksom andra undersökningar som har följt fosterbarn över 
tid, framträder en komplex bild av relationer mellan fosterbarn och deras 
olika familjer.133 Ett individuellt barns fosterhemsvistelse kan vid en tidpunkt 
ha präglats av exploatering och vid en annan tidpunkt ramats in av kärlek. 
Med tiden var det möjligt att känslomässiga band växte fram mellan barn 
och fosterföräldrar trots att barnen från början kunde ha betraktats som en 
källa till intäkter för hushållet. Relationen till den biologiska familjen 
påverkades av fosterhemsvistelsen men tiden i fosterhemmet var inte ett 
definitivt uppbrott från den biologiska familjen för alla. Allt fler föräldrar 
ansökte om att återfå vårdnaden av sina barn. Dessutom hade allt fler barn 
kontakt med sin biologiska familj under vistelsen i fosterhemmet. Vi har 
tidigare sett hur bristen på det vi idag kallar offentlig barntillsyn ledde till att 
många mödrar valde, eller av nöd tvingades, att utackordera sina barn. Så 
länge arrangemanget var informellt kunde mödrarna själva avgöra hur 
varaktig placeringen skulle bli. Men när en formell institution som 
utackorderingsbyrån tog över ansvaret gled kontrollen ur mödrarnas händer. 
De tvingades då att ansöka till byrån om att återfå sina barn. Det som från 
början kan ha varit tänkt som en tillfällig placering i ett informellt fosterhem 
kunde bli en varaktig formell placering i byråns regi. Det hindrade inte 
föräldrar och barn från att hålla kontakten med varandra. 

131 Weiner 1995, s. 258f; Sundkvist 1994, s. 226–231; Hayen & Ödman 2004, s. 263, 393; 
Thuen 2002, s. 314–320; Gordon 2002, s. 172. 
132 Gordon 1992, s. 268. 
133 Jablonka 2001, s. 409; Bideau & Brunet & Foroni 2000, s. 324. 
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Som ett alternativ till kärnfamiljen skymtar här vad jag vill kalla 
distansfamiljen. Det torde ha varit en vanlig familjeform under sent 1800-tal 
och tidigt 1900-tal eftersom många barn växte upp i fosterhem eller på 
barnhem. Andra studier av utackorderade och institutionsplacerade barn har 
gett exempel på hur föräldrar och barn fortsatte hålla kontakten trots ibland 
mycket stora avstånd.134 Ingen av dessa forskare har emellertid lyft fram 
distansfamiljen som en existerande familjeform. Närmast är Söderlind som 
menar att ambitionen att hålla samman familjen kan ha motiverat föräldrar 
som ville få in sina döttrar på något av Stockholms flickebarnhem. 
Barnhemmen kunde underlätta familjens sammanhållning genom att syskon 
av samma kön fick växa upp tillsammans i den stad där den övriga familjen 
bodde. Barnen fanns geografiskt nära och familjemedlemmar kunde besöka 
dem under institutionens besökstider. Föräldrar till barnhemsplacerade barn 
behövde heller inte konkurrera med några fosterföräldrar om barnens 
gunst.135 Materialet från utackorderingsbyrån ger visserligen exempel på att 
konflikter mellan biologiska föräldrar och fosterföräldrar förekom. Men det 
visar också att flera föräldrar till utackorderade barn försökte hålla samman 
familjen på distans. Utackorderade barn var inte nödvändigtvis övergivna av 
sina föräldrar. För barnen innebar det att de hade tillhörighet till flera 
familjer samtidigt.  

Förekomsten av distansfamiljer hade säkert samband med vad som hände 
när barnen fyllde 15 år och därmed skrevs ut från byrån. En stor majoritet av 
barnen sade sig ha för avsikt att stanna i fosterhemmen. Men i praktiken 
flyttade de flesta från fosterhemmen. Omkring en tredjedel av de 
landsbygdsplacerade barnen återvände till Stockholm, enligt en 
undersökning från 1908. Barn som hade haft täta kontakter med sina 
anhöriga hade troligen ett hem i Stockholm att komma tillbaka till. 
Uppbrottet från fosterhemmet skedde dock inte alltid direkt efter 15-
årsdagen. Oljelunds biografi pekar på att barnen stannade kvar i 
fosterhemmen för att tjäna ihop pengar till Stockholmsflytten eller för att 
vänta in yngre syskon och kamrater. Även om lönen inte var stor hade före 
detta fosterbarn möjlighet att tjäna pengar i de hem där de hade vuxit upp. 
Det skilde fosterbarnen från böndernas och hantverkarnas egna tonåringar 
som sannolikt förväntades arbeta oavlönat i familjens jordbruk eller 
verkstad.136 Trots att fosterbarnen var en av de mest utsatta grupperna i 
samhället blev de självständiga och oberoende av vuxenvärlden tidigare än 
andra.

134 Parr visar i sin studie av engelska barn som utackorderades till fosterhem i Canada att en 
majoritet av de föräldrar som fick kännedom om vart deras barn flyttades också höll 
kontakten med barnen. Parr 1980, s. 72. Se även Sundkvist 1994, s. 192; Jablonka 2001, s. 
406.
135 Söderlind 1999, s. 115f. 
136 Jablonka 2001, s. 416; Sjöberg 2004, s. 40. 
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13. Fosterbarnsindustri eller människokärlek? 

När läkaren Richard Wawrinsky beskrev den fosterbarnsverksamhet som 
pågick i Stockholm omkring 1890 målade han upp bilden av en industri, där 
vinstintressen motiverade arbetet med att ta hand om fosterbarn. Det 
förekom visserligen att främmande personer tog sig an andras barn av 
”menniskokärlek”, men det var inte så vanligt trodde Wawrinsky. Denna 
avhandling har handlat om vad som hände efter att Wawrinsky avgett sin 
larmrapport om ”fosterbarnsindustrin”. Den så kallade fosterbarnsfrågan fick 
långtgående konsekvenser. Olika typer av formella regleringar infördes. På 
nationell nivå instiftades Lag om fosterbarns vård år 1902 för att skydda 
fosterbarn under sju år som vårdades hos andra än nära släktingar. Men 
dessförinnan, och omgående efter Wawrinskys undersökning av 
fosterhemmen i Stockholm, öppnade Stockholms fattigvårdsnämnd Sveriges 
första kommunala utackorderingsbyrå för barn år 1891. Genom byrån skulle 
fattigvårdsnämnden hålla bättre uppsikt över de fosterhem som bekostades 
med fattigvårdens medel. Barn skulle placeras i hem som hade tillstånd att 
vårda fosterbarn. För att få ett sådant tillstånd måste fosterhemmet uppfylla 
vissa normer. 

Syftet med denna avhandling var att analysera om 
fosterbarnsverksamheten var att betrakta som en marknad, vilka 

”Att mottaga och vårda
främmande barn är nämligen lika
mycket en industri, som mången
annan verksamhet, äfven om
undantagsvis fall inträffa, då
personer af menniskokärlek taga
sig an en annans barn. Men som i
hvarje annan industri vill äfven
här yrkesidkaren förtjena på sitt 
arbete. Blir förtjensten ringa eller
ingen, så blir också intresset för
arbetet derefter.”  

Wawrinsky 1891, s. 10.
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omständigheter som i så fall lade grunden för en sådan marknad och vad som 
hände med fosterbarnsverksamheten i Stockholm när den reglerades 1890–
1925. I detta avslutande kapitel diskuteras studiens resultat genom syftet. Jag 
börjar med att säga något om det material och den teoretiska ansats som har 
använts i undersökningen. Därefter analyseras om fosterbarnsverksamheten 
var en marknad. Sedan behandlas fosterbarnsfrågan och vad som hände när 
verksamheten reglerades. Slutligen diskuteras vilka omständigheter som lade 
grunden för en fosterbarnsmarknad. 

Utackordering av barn kunde ske på olika sätt vid denna tid. Tidigare 
forskning har främst uppmärksammat offentliga och filantropiska 
institutioner som ordnade formella fosterhemsplaceringar. Enskilda 
personer, exempelvis barnens biologiska föräldrar, som skaffade informella 
fosterhem åt sina barn genom att anlita sitt sociala nätverk eller genom att 
annonsera efter fosterhem i dagspressen har varit mindre synliggjorda i 
forskningen. Källmaterialet till denna studie fångar såväl formella som 
informella fosterhemsplaceringar. Formella fosterhemsplaceringar studeras 
genom material från Stockholms fattigvårdsnämnds utackorderingsbyrå och 
informella fosterhemsplaceringar genom Stockholms historiska databas där 
stadens rotemansarkiv har datalogiserats. Fosterbarnsverksamheten 
fungerade på flera olika sätt och involverade flera parter. I den här studien 
har läsaren mött nationella lagstiftare, den lokala utackorderingsbyrån i 
Stockholm, barnens biologiska föräldrar, fosterföräldrar samt barnen själva. 
Undersökningen omfattar cirka 400 barn som fosterhemsplacerades genom 
utackorderingsbyrån åren 1892–93, 1903, 1913 och 1923 samt cirka 800 
potentiella fosterfamiljer. 

Jag har haft ambitionen att synliggöra barn och uppmärksamma ålderns 
och generationsordningens betydelse för sociala och ekonomiska relationer. 
Olika teoretiska resonemang hämtade från ekonomisk teori, feministisk 
ekonomi, institutionell ekonomi, ekonomisk sociologi och 
barndomssociologi har sammanfogats till ett barnperspektiv på historia. 
Begreppet barnperspektiv kan ha många innebörder. I den här avhandlingen 
avser barnperspektivet för det första att synliggöra barns historia och 
uppmärksamma att barndomen är en permanent företeelse i samhället. För 
det andra fokuseras maktförhållandet mellan barn och vuxna genom ett 
barnperspektiv. Barn underordnas vuxna på ett sätt som ofta upplevs som 
naturligt men som i själva verket bygger på föreställningar om ålder och kön. 
Det kan bland annat handla om att vuxna har kunnat efterfråga och välja 
fosterbarn, men barn har inte getts möjligheter att välja fosterföräldrar. För 
det tredje belyser barnperspektivet i denna avhandling vilka möjligheter 
vuxna i barnens omgivning hade för att ta hand om barnen. En fjärde aspekt 
har varit att uppmärksamma barns betydelse för ekonomin. I ekonomisk teori 
har detta vanligen handlat om kostnader för reproduktionen som har fått 
bäras av vuxna, framförallt kvinnor. I denna undersökning uppmärksammas 
att även barn har bidragit till reproduktion och produktion antingen genom 
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att själva arbeta eller genom att barn skapar betalda arbeten för vuxna. 
Slutligen har ett barnperspektiv på historia inneburit vissa metodologiska 
aspekter. Kvantitativa beräkningar i avhandlingen utgår från individuella 
barn, inte från familjer. Dessutom vilar denna studie liksom 
barndomssociologisk forskning på premissen att barn tillför kunskap om 
barn. När barns berättelser funnits bevarade i källorna har de använts.  

Var fosterbarnsverksamheten en marknad? 
Den här avhandlingen har försökt analysera om de regleringar som infördes 
kring skelskiftet 1900 förändrade de omständigheter som låg till grund för 
det som uppfattades som en fosterbarnsindustri. Istället för industri har 
marknad använts som ett analytiskt begrepp. En fosterbarnsmarknad har i 
denna avhandling förståtts som att barn utackorderades till främmande 
människor som gjorde någon slags förtjänst på att ta sig an andras barn. För 
att uppfylla villkoren för en marknad skulle utbytet av barn vara opersonligt, 
ha inslag av konkurrens, och utbytet skulle ske via ett prissystem där vuxna 
köpslog om vad ett barn fick kosta. 

Av tidigare forskning ges intrycket att det var 
utackorderingsinstitutionerna som skapade fosterbarnsmarknader. Inrättandet 
av barnhus och andra institutioner ledde till att det blev lättare att överge 
barn. Och personer som ville ha fosterbarn visste var de kunde vända sig.137

Resultaten från denna undersökning tyder inte på att formella institutioner 
var förutsättning för etablerandet av en fosterbarnsmarknad. Det visade sig 
att många barn redan bodde i fosterhem när de blev fosterhemsplacerade 
genom en formell institution som utackorderingsbyrån. Det gällde en 
tredjedel av de barn som utackorderades genom utackorderingsbyrån åren 
1892–93. År 1923 bodde 70 procent av barnen redan i fosterhem. 
Kombinationen av olika material har gjort det möjligt att skymta 
fosterhemsplaceringar som skedde utanför de formella institutionerna. Det 
var rimligen inte utackorderingsinstitutionen som skapade en 
fosterbarnsmarknad.

 Var fosterbarnsverksamheten att likna vid en marknad i alla avseenden? 
Nej, det var den inte. Reciproka system, det vill säga omhändertagande inom 
det sociala nätverket som byggde på pliktkänsla, opererade sida vid sida med 
placeringar som ägde rum på en vinstmaximerande marknad. De reciproka 
utbytena har inte alltid gått att skilja från marknadsutbyten och vice versa. 
De feministiska ekonomerna Nancy Folbre, Julie Nelson och Paula England 
har påpekat att det är en falsk dikotomi att handlingar på marknaden 

137 Se exempelvis Boswell 1988; Holt 1992; Parr 1980; Kertzer 1993, s. 178f; Ransel 1988, 
kapitel 10.  



 387 

motiveras av egenintressen och allt arbete som utförs inom familjen/släkten 
bygger på altruism.138 I denna studie ges exempel på att omhändertaganden 
inom det sociala nätverket inte uteslöt inslag av vinstmaximering. 
Undersökningen visar även att placeringar som började som 
marknadsutbyten efter en tid kom att präglas av känslor som orsakade ett 
altruistiskt beteende gentemot barnen. 

Fosterbarnsfrågan uppmärksammades och 
verksamheten reglerades 
Fosterbarnsverksamheten tog olika uttryck, men det var särskilt en variant 
som uppmärksammades av Wawrinsky och andra i samtiden: informellt 
placerade barn vars fosterhem hade rekryterats på en marknad. Det är 
väsentligt att lägga märke till att fosterbarnsfrågan inte handlade om alla 
fosterbarn. Fosterbarnsfrågan avgränsades främst till spädbarn, eller 
åtminstone barn under skolåldern, födda utom äktenskapet som placerades 
hos främlingar. Fosterbarnen i Stockholm uppvisade andra drag: majoriteten 
var äldre än sex år och många av dem som utackorderades genom 
utackorderingsbyrån var i början av perioden födda inom äktenskapet. 
Dessutom kom många av byråns barn att placeras inom sitt sociala nätverk. 
Det betyder inte att Wawrinsky hade fel när han beskrev vad han iakttagit i 
fosterhemmen, men hans fokus låg på en speciell grupp av fosterbarn. Viss 
tidigare forskning har föreslagit att framställningen av fosterbarnens 
situation hade att göra med genus och klass bland vuxna. Det var manliga 
läkare ur medelklassen som bedömde arbetarkvinnors vård av fosterbarn.139

Jag menar att det även handlade om synen på vilka barn som var särskilt 
utsatta. Det var små, utomäktenskapliga barn utan socialt nätverk som först 
och främst skulle ställas under samhällets beskydd. Detta fick fäste i 
lagstiftningen. Äldre barn och barn som bodde hos personer de hade en 
relation till lämnades utanför lagen.  

På lokal nivå begränsades inte fosterbarnsfrågan till en viss 
ålderskategori. I Stockholms fattigvårdsnämnd fanns 1890 farhågor om att 
allt inte stod rätt till med de barn som församlingarnas fattigvårdsstyrelser 
hade utackorderat. Utackorderingsbyrån inrättades initialt för att ordna och 
kontrollera fosterhem åt barn över sex år, men så småningom kom även 
yngre barn att fosterhemsplaceras via byrån. Koncessionstvång, som uteslöts 
ur lagen, tillämpades på byrån. 

138 Folbre & Nelson 2000, s. 131; England 2003, s. 48. 
139 Öberg 1989; Homrighaus 2001. 
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Utackorderingsbyrån skapade inte en fosterbarnsmarknad, men bidrog till 
att vidga den marknad som fanns. Fattigvården hade tidigare placerat barn 
antingen i staden eller på den omgivande landsbygden. När verksamheten 
reglerades genom inrättandet av utackorderingsbyrån lades grunden för en 
institutionell struktur som kunde ”exportera” barn till geografiskt avlägsna 
orter. Många av byråns fosterhem fanns i Kalmar län, vilket låg relativt långt 
bort från Stockholm. Samtidigt borgade denna struktur för att tillsynen av 
barnens fosterhem blev mer frekvent och ingående än tidigare. För barnen 
innebar detta att de å ena sidan riskerade att förflyttas långt från hemstaden, 
å andra sidan att missförhållanden lättare upptäcktes och barn kunde flyttas 
från fosterföräldrar som inte behandlade dem väl. 

För att byrån skulle lyckas krävdes två förutsättningar visar denna studie: 
tillgång på kommunikationer och så kallade lokalombud. Det var via tåg- 
och ångbåtslinjer som byrån kunde vidga fosterbarnsmarknaden geografiskt. 
Kommunikationerna gjorde det möjligt att integrera efterfrågan på barn på 
landsbygden med utbudet på barn som behövde ett fosterhem i Stockholm. 
Dessutom var kommunikationerna en förutsättning för att fosterhemmen 
skulle kunna övervakas av byråns inspektörer. Lokalombuden hade 
betydelse för rekryteringen av fosterhem och vilka personer som anmälde 
intresse för att vårda fosterbarn. Dels för att lokalombudens engagemang kan 
ha påverkat hur många familjer som ansökte om ett fosterbarn i en bygd, 
dels för att lokalombuden kan ha sållat bort personer som de själva ansåg var 
olämpliga som fosterföräldrar. Lokalombuden försåg byrån med information 
om fosterhemmen. 

Alla barn lämnades inte ut på marknaden i och med byråns ingripande. 
Många förblev kvar i sina tidigare fosterhem. Denna studie visar att en 
formell utackordering kunde vara nödvändig för att hålla samman det sociala 
nätverket. Fattiga släktingar och vänner till de biologiska föräldrarna kunde 
bara uppfylla de plikter som förväntades av dem om de fick understöd från 
fattigvården. Men utackordering genom en formell institution innebar att 
krav ställdes på fosterföräldrarna. Det sociala nätverket utmanades av byråns 
normer för ett gott fosterhem. En del, som hade råd, kan därför ha avsagt sig 
byråns ersättning. Andra kunde få avslag på sin ansökan om att omhänderta 
en anhörigs eller väns barn. Det reciproka systemet både stöttades och 
utmanades av en formell institution som byrån. Detta ger en annan bild än 
forskning som har sett myndigheternas utackordering av barn främst som en 
utmaning av familjen och de sociala nätverks autonomi.140

Det reciproka systemets betydelse hade effekter på omfattningen av en 
formellt reglerad fosterbarnsmarknad. Även andra faktorer inverkade. Det 
källmaterial som utackorderingsbyrån lämnat efter sig gör det möjligt att 
uppskatta om utbud och efterfrågan på fosterbarn var i jämvikt. Denna studie 
är speciell eftersom förlorarna, det vill säga de personer som ansökte men 

140 Jämför Ohrlander 1992, s. 192f. 
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aldrig fick fosterbarn, också inlemmas i historien. Någon jämvikt mellan 
utbud och efterfrågan på barn fanns inte på byrån. Fler personer ansökte om 
att bli fosterföräldrar än vad det utackorderades barn. Efterfrågan på barn var 
under hela perioden större än utbudet. Enligt neoklassisk ekonomisk teori 
borde det ha inneburit att byrån skulle ha kunnat utackordera barn mot en 
mycket ringa kontant ersättning. Ändå tycks inte priset ha satts till någon 
miniminivå. Det betyder att prismekanismen som via en osynlig hand 
fördelade utbud och efterfrågan, var satt ur spel på fosterbarnsmarknaden. 
Prismekanismen hade dock viss betydelse. När det blev dyrare att ha barn, 
som vid första världskrigets slutskede, avtog efterfrågan på barn. Höjda 
fosterlegor tycks ha vänt denna trend och efterfrågan på barn ökade återigen 
på 1920-talet. 

Att prismekanismen inte fungerade optimalt på fosterbarnsmarknaden kan 
ha flera förklaringar. Preferenser och sociala spelregler om hur barn skulle 
vårdas hade också betydelse. Fosterbarnsmarknadens omfattning påverkades 
av överensstämmelsen mellan fosterföräldrarnas preferenser och vilka barn 
byrån utackorderade. Preferenserna grundade sig i vuxnas uppfattningar och 
förväntningar på barn av olika ålder och kön. Flickor var mer efterfrågade än 
pojkar, och de pojkar som efterfrågades var framförallt i övre skolåldern. 
Samtidigt var utbudet större på pojkar än på flickor. Främst utackorderade 
byrån pojkar i yngre skolåldern. Kön och ålder var en aspekt som bidrog till 
att utbud och efterfrågan inte stämde överens i alla avseenden. En annan 
aspekt var att efterfrågan på främmande barn var mycket större än utbudet på 
barn som var i avsaknad av ett aktivt socialt nätverk. På det viset begränsade 
det reciproka systemet omfattningen av fosterbarnsmarknaden. 

Förutom de ekonomiska mekanismer som inverkade på relationen mellan 
utbud och efterfrågan reglerades fosterbarnsverksamheten av kontextuellt 
fastställda spelregler. Såväl formella som informella spelregler definierade 
det goda fosterhemmet och normer för hur fosterbarn borde vårdas. De 
formella spelreglerna som uttrycktes i Lag om fosterbarns vård samt i byråns 
instruktioner ringade in det goda fosterhemmet till lantbrukande- eller 
hantverkande kärnfamiljer och änkor med färre än två minderåriga barn, 
eller högst tre fosterbarn. De skulle ge byråns fosterbarn en tillfredställande 
vård och kristen uppfostran i rymliga och sunda bostäder som låg högst 5 km 
från en skola. I praktiken bedömdes fosterhemmen även efter ytterligare, 
informella, spelregler. Byråns barnavårdsinspektörer och styrelse såg helst 
inte fosterföräldrar som var äldre än 60 år, eller fosterföräldrar som kom från 
fattiga förhållanden såsom många dagsverkstorpare och statare gjorde. I 
praktiken tillämpades också en genuskodad spelregel som gick ut på att 
skolflickor inte skulle utackorderas som barnpigor. Det innebar att byrån 
sällan accepterade nygifta par eller familjer med småbarn om de önskade sig 
en fosterflicka. Dessa spelregler kunde frångås om de ansökande 
efterfrågade ett känt barn. Personer ur barnens sociala nätverk bedömdes inte 
lika strängt som främlingar.  
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Vilka omständigheter lade grunden för en 
fosterbarnsmarknad?
Ett generationsperspektiv uppmärksammar relationer mellan barn och vuxna. 
Barns historia är därför också historien om vuxna. I denna avhandling har 
jag studerat hur relationer mellan barn och vuxna inverkat på förekomsten av 
en fosterbarnsmarknad. Jag har närmat mig frågan från flera håll. En 
infallsvinkel har varit att undersöka omständigheter som skapade utbud på 
fosterbarn. En viktig slutsats i avhandlingen är att genusrelationer mellan 
vuxna har betydelse för barns livsvillkor. Genus är en komponent i 
konstruktionen av relationer mellan generationer. Mödrar och fäder hade 
olika skyldigheter och rättigheter gentemot sina barn vilket har inverkat på 
hur barnen har tagits om hand. 

I tidigare forskning har stigmatisering av, och ekonomiska svårigheter för, 
ogifta mödrar samt myndigheternas ingripanden mot vanartade barn eller 
föräldrar som inte ansågs kapabla att vårda och fostra sina barn lyfts fram 
som förklaringar till att barn fosterhemsplacerades. Dessa har haft visst, men 
inte fullt, stöd i mitt material. Andra faktorer var viktigare. Föräldrarnas 
dödlighet och ohälsa hade stor inverkan på varför barn remitterades till 
utackorderingsbyrån i början av undersökningsperioden. Det var framförallt 
mödrarnas död eller sjukdom som ledde till att barn fosterhemsplacerades. 
Fädernas död och ohälsa inverkade inte lika mycket. Så länge mödrarna var i 
livet förväntades de ta hand om barnen. Ett annat skäl som fick allt större 
betydelse med tiden var fattigdom kombinerat med de svårigheter som mötte 
ensamförsörjande föräldrar i ett samhälle där den offentliga barntillsynen var 
dåligt utbyggd. Till skillnad från tidigare forskning fäster denna studie 
uppmärksamhet vid att många inom äktenskapet födda barn 
fosterhemsplacerades. Den gemensamma nämnaren för fosterhemsplacerade 
barn var inte att de hade ogifta mödrar utan ensamstående föräldrar, oftast 
mödrar. 

Att forskning har angett olika orsaker till varför barn har blivit fosterbarn 
beror troligen på vilka institutioner som har studerats. Stora europeiska 
barnhus instiftades för att ta hand om utomäktenskapliga barn. Följaktligen 
har studier av barnhus främst betonat de utomäktenskapliga barnens och de 
ogifta mödrarnas utsatta situation.141 Barnavårdsnämnder, som flera svenska 

141 Viazzo har påpekat att de utomäktenskapliga barnens dominans på de sydeuropeiska 
barnhusen länge var en vedertagen sanning. Men på 1990-talet började denna föreställning att 
utmanas i forskningen. Även om barnhusen inrättades för att omhänderta utom äktenskapet 
födda barn, var det var inte alltid så de användes. Inomäktenskapliga barn lämnades också på 
institutionerna. Se Viazzo, 1994, s. 39; Hunecke 1994. 
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forskare har studerat, hade till en början till uppgift att omhänderta vanartade 
och sedligt försummade barn. Därför har samtidens syn på vanartade barn 
och olämpliga föräldrar blivit viktiga förklaringar till varför barn 
fosterhemsplacerades i dessa undersökningar. När fattigvården 
fosterhemsplacerade barn var det ofta kulmen på en familjs mångåriga 
kontakter med fattigvården. Det var försörjningssvårigheter som främst lade 
grunden för fattigvårdens ingripande.142

Skälen till dessa svårigheter var givetvis många och ofta behäftade med 
föreställningar om genus. En omständighet som den här studien belyser var 
kostnaderna för barntillsyn. För en ensamstående förälder i det tidiga 1900-
talets Stockholm som måste ordna barntillsyn för att kunna arbeta fanns 
några men inte många andra alternativ än att fosterhemsplacera barnet. Det 
var inte ovanligt att en lågavlönad ensamstående kvinna betalade minst 
hälften av sin kontantlön till barnets fosterhem. Kostnaderna för att ta hand 
om barn synliggjordes när barnomsorgen byggdes ut från 1950-talet och 
framåt i tiden.143 Dessförinnan var den ekonomiska sidan av reproduktionen 
dold. Kostnaderna bars av de biologiska föräldrarna, oftast mödrarna. 
Bördan blev för tung för en del och deras barn kunde då bli formellt 
fosterhemsplacerade genom fattigvården. 

Ett annat sätt att undersöka vilka omständigheter som ledde till en 
fosterbarnsmarknad är att studera hur efterfrågan på barn skapas. Utan denna 
efterfrågan hade det varit aktuellt med andra lösningar för barn som inte 
kunde bo hos sina biologiska föräldrar. Det fanns flera olika skäl till att 
personer ville bli fosterföräldrar kring sekelskiftet 1900. Den amerikanska 
sociologen Viviana Zelizer menar att motiven för att ta emot fosterbarn 
förändrades under perioden 1870–1930 i USA. Detta berodde på att vuxna 
började värdera barn på ett nytt sätt under perioden.144 I det svenska 
materialet har det varit svårt att urskilja en sådan förändring. Däremot har 
det framgått att barn kunde ha olika värden för vuxna vid den här tiden.  

Ett exempel är att barn hade ett ekonomiskt värde ur såväl produktivt som 
reproduktivt hänseende. Materialet ger exempel på att det fanns personer ur 
samtliga sociala grupper som vände sig till byrån för att eftersöka 
arbetskraft. Det betyder inte att alla som hörde sig av till byrån sökte 
barnarbetare. Men det visar att det fanns en utbredd föreställning om att 
fosterbarn skulle bistå med arbete i fosterhemmen. Vissa förhållanden 
indikerar detta mer än andra. Arbetskraftsbrist i regionen där 
fosterföräldrarna bodde är ett sådant förhållande. Kalmar län var drabbat av 
arbetskraftsbrist. Efterfrågan på fosterbarn var stor från Kalmar län trots att 
det låg långt från Stockholm. Behovet av barns arbetskraft kan ha varit stor 
där arbetskraftsbristen var påtaglig. Ett annat förhållande var familjer med 

142 Jämför Söderlind 1999, s. 102. 
143 Söderlind & Engwall 2005, s. 23. 
144 Zelizer 1994a, kapitel 6. 
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egna småbarn som efterfrågade fosterbarn, framförallt flickor. De flesta 
sådana ansökningar gjordes av agrara hushåll där husmödrarna ofta hade 
många arbetsuppgifter. I avhandlingen framförs tesen att barntillsyn var en 
stor men förbisedd utmaning för mödrar på landsbygden. Det behövs mer 
forskning för att pröva om unga kvinnors inflyttning till städerna orsakade 
brist på pigor och därmed barntillsyn och om det ledde till att agrara hushåll 
efterfrågade äldre fosterbarn för att klara av reproduktionsarbetet. 

Barn kunde även vara ekonomiskt värdefulla eftersom de skapade 
arbetstillfällen för vuxna.145 Forskningen har inte varit övertygad om att det 
gick att försörja sig som fostermor.146 Jag menar att fostermödrande var att 
betrakta som ett betalt arbete ibland, men inte alltid. Vilken tolkning som är 
att föredra hör samman med fosterbarnens antal, kön, ålder och behov. 
Fosterlegan var högre för yngre barn än för äldre, och fosterföräldrar fick 
mer betalt för pojkar än för flickor. Dessutom utgick olika tillägg om barnen 
var sjuka eller funktionshindrade. Genom att ta hand om fler barn samtidigt 
kunde förtjänsterna bli större. Omkring en tredjedel av de barn som jag 
kunde följa närmare i materialet kom till fosterhem med flera fosterbarn. 
Fostermödrandets lönsamhet tycks ha avtagit med tiden. I början av 
undersökningsperioden utgjorde den fosterlega som byrån betalade ut en 
ansenlig andel av en pigas kontanta årslön. Senare täckte fosterlegorna inte 
en lika stor del av en pigas lön trots att byrån utackorderade allt yngre barn. 
Även om fostermödrandet ibland kan tolkas som ett betalt arbete var det 
underbetalt liksom pigornas. Skälet härtill är inbäddat i de spelregler som 
omgärdat kvinnolöner. 

Barnlöshet kunde vara skäl till att bli fosterförälder. Till skillnad från 
tidigare forskning som har sett barnlöshet som en indikation på 
känslomässiga motiv har jag velat vara mer försiktig att dra sådana 
slutsatser. Barnlösa hushåll kunde ansöka om fosterbarn av ekonomiska skäl 
om barn ansågs fylla en viktig funktion i hushållets arbetsdelning. Huruvida 
barnlöshet upplevdes som ett känslomässigt dilemma som kunde lösas med 
fosterbarn har relaterats till de barnlösa individernas kön, ålder och 
civilstånd. Det går inte att säga vad personer hade för motiv för att bli 
fosterföräldrar enbart utifrån vetskap om att de var barnlösa. Men utifrån 
kontexten är det rimligt att anta att rådande föreställningar om kvinnors 
inneboende moderlighet kan ha haft inverkan på kvinnors vilja att bli 
fostermödrar. Barnlösa kvinnor hade socialt anseende att vinna på att ta emot 
fosterbarn. Vidare antydde åldersfördelningen att flera barnlösa kvinnor 
ansökte om ett fosterbarn när deras fertila period var över. Barnlöshet kan ha 
varit ett känslomässigt skäl att ta emot fosterbarn. Men jag håller även öppet 
för att barnlöshet inte alls var orsaken till att en del, visserligen barnlösa 
personer, kontaktade byrån. 

145 Jämför Oldman 1994, s. 45f. 
146 Öberg 1989, s. 182; Nyberg 1995, s. 71. 
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Efterfrågan på fosterbarn kunde även orsakas av sociala skäl som att 
familjens egna barn behövde lekkamrater, eller för att äldre personer sökte 
sällskap och hjälp. Det finns inte många exempel på detta i materialet, men 
de som finns är spridda över hela undersökningsperioden. I det svenska 
materialet går det inte att skönja någon tydlig övergång från ekonomiska till 
emotionella motiv såsom Zelizer föreslår utifrån en amerikansk kontext. I 
Sverige kunde fosterbarn ha såväl ett ekonomiskt som känslomässigt eller 
socialt värde för potentiella fosterföräldrar under perioden 1890–1925. Det 
svenska resultatet kan förklaras av att barn var ekonomiskt nyttiga längre 
fram i tiden i det ruralt präglade i Sverige. Det är möjligt att människor 
fortsatte att efterfråga fosterbarn som arbetskraft eller för att tjäna pengar på 
fosterbarnsvården ännu flera decennier efter den här undersökningsperiodens 
slut. Men redan under de år som studerats här fick allt färre personer med 
sådana uttalade motiv fosterbarn. Ekonomiska motiv mötte allt lägre 
acceptans på en formell utackorderingsinstitution som utackorderingsbyrån i 
och med att medelklassens normer för en god barndom för arbetarbarn 
förändrades.147

När normerna bryts mot de materiella omständigheterna kring 
fosterbarnsvården framträder en märklig paradox. De som i samtiden 
beskylldes för att vara de mest vinstmaximerande aktörerna på 
fosterbarnsmarknaden; fostermödrar i städer, var de som sannolikt tjänade 
minst på fosterbarnsvården. I en stad som Stockholm var det dyrt och trångt 
att bo och leva. Det kostade att ha barn i staden samtidigt som barnarbete i 
städer begränsades av flera nya lagar. På landsbygden gjorde fosterföräldrar 
troligen större förtjänster på fosterbarn. Dels för att det inte kostade lika 
mycket att hålla barn i agrara hushåll med kost och logi, dels för att det fanns 
många arbetsuppgifter för barn i dessa hushåll. En blomstrande 
landbygdsromantik och det faktum att dödligheten bland spädbarn på 
landsbygden inte var lika hög som i städerna kan ha bidragit till att dölja att 
den egentliga fosterbarnsindustrin försiggick på landsbygden. 

Ur barnens synvinkel är det svårt att säga något om industri eller 
människokärlek. Det behövs mer forskning med explicit inriktning på att 
höra fosterhemsplacerade personers egen historia. Det är problematiskt att 
åstadkomma för den period som har studerats i denna avhandling. Denna 
undersökning tyder på att somliga barn blev exploaterade, medan andra 
mötte vad samtiden kallade människokärlek i fosterhemmen. För många var 
troligen vistelserna i fosterhemmen inte så svartvita som de utmålades i 
samtiden. I den här studien har jag visat att banden till fosterfamiljen kunde 
växa sig starka under vistelsen samtidigt som många barn fortsatte att ha 
kontakt med sina biologiska familjer. Det väsentliga för barnen var kanske 
att deras situation uppmärksammades och att det gjordes försök att, efter 
tidens normer om en god barndom, kvalitetssäkra fosterhemmen. Det hindrar 

147 Jämför Andresen 2004. 
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inte att insatserna kunde få oönskade konsekvenser för barnen. Det 
gemensamma för alla fosterbarn, oavsett om de utsattes för 
fosterbarnsindustri eller omhuldades av människokärlek, var att de befann 
sig i en utsatt situation som de själva inte förväntades kunna påverka. 
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Summary

During the latter decades of the 1800s the situation of foster children in 
Sweden and in Europe started to come to public attention. The care of foster 
children in the cities was described as an industry, the Foster Child Industry. 
In this industry women took care of and reared other people’s children for 
money. Middle class doctors and philanthropists accused the foster mothers 
of making money on neglecting children. For this reason legislation was 
enacted to regulate foster care around Europe at this time. In Sweden the 
Care of Foster Children Law was passed in 1902 in order to protect foster 
children under seven years of age who were being looked after by people 
other than their close relatives. However prior to this Stockholm City’s Poor 
Relief Committee opened Sweden’s first municipal Out-placement Bureau 
for children in 1891. In this thesis there is an investigation into how the care 
of foster children in Stockholm was arranged and whether what was 
described as an industry at the time was comparable to a market in children. 
The aim of this study is to analyze whether fostering could be seen as a 
market, which circumstances that gave rise to such market, and what 
happened to fostering in Stockholm when foster care was regulated in 1890–
1925. 

The placement of children at that time could be done in various ways. 
Previous research has mainly brought to light state and philanthropic 
institutions which arranged formal foster home places. Individual persons, 
for example the children’s biological parents, who arranged informal foster 
homes for their children by using their social network or by advertising for 
foster homes in the daily press have been less visible in research. The source 
material for this study covers both formal and informal foster home 
placements. Formal foster care placements are studied using material from 
Stockholm City’s Poor Relief Out-placement Bureau and informal foster 
care placements using Stockholm’s historical database where the city’s 
District Census Institute has been computerised. The foster children 
activities worked in many different ways and involved many parties. In this 
study the reader will meet national law makers, the local out-placement 
bureau in Stockholm, the children’s biological parents, foster parents as well 
as the children themselves. The investigation covers approximately 400 
children who had been placed in foster homes through the out-placement 
bureau in the years 1892-93, 1903, 1913, and 1923 as well as around 800 
potential foster families.          



396

My ambition has been to highlight and draw attention to the importance 
of age and generation order in social and economic relations. Various kinds 
of theoretical reasoning methods have been drawn on, from economic 
theory, feministic economics, institutional economics, economic sociology, 
and childhood sociology, which have been put together to form a child’s 
perspective on history. The concept of a child’s perspective can have many 
implications. In this thesis the child’s perspective is aimed at firstly 
highlighting the history of children and at drawing attention to the fact that 
childhood is a permanent phenomenon in society. Secondly there is a focus 
on the power relationship between children and adults from a child’s 
perspective. Children are made subordinate to adults in such a way that is 
often considered normal but which actually is built on preconceptions about 
age and gender. Among other things it can be a matter of adults being able to 
demand and choose foster children, but children are not given the chance to 
select foster parents. Thirdly the child perspective in this thesis highlights 
the potential the adults in the child’s surroundings had to take care of the 
children. A fourth aspect is to elucidate the importance of children for the 
economy. In economic theory it has usually been about the costs of 
reproduction which have been borne by adults, especially women. In this 
investigation the fact that children have also contributed to reproduction and 
production either by working themselves or by the children creating paid 
employment for adults is brought to light. Finally a child perspective implies 
certain methodological aspects. Quantitative calculations in the thesis are 
based on individual children and not on families. In addition this study is 
based, like the childhood sociological research, on the premise that children 
contribute to knowledge about children. When children’s stories have been 
preserved in the source material, they have been made use of.               

Did fostering constitute a market?      
Both contemporary debaters and some present day researchers have 
compared fostering to a market where the services of either children or the 
foster mothers were for sale. In this thesis this allegation is put to the test by 
comparing the social relations, which appear from the empirical material, to 
a theoretically defined market.          

Previous research has given the impression that the foster child placement 
institutions created the market in foster children. The establishment of 
orphanages and other institutions made it easier to abandon children. And 
people who wanted foster children knew where they could apply148. Results 

148 See for example, Boswell 1988; Holt 1992; Parr 1980; Kertzer 1993, p. 178f; Ransel 1988, 
Chapter 10.  
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from this investigation indicate that formal institutions were not a 
precondition for the establishment of a market in foster children. It came out 
that many children were already living in foster homes when they were 
placed in a foster home through a formal institution like the foster child 
placement bureau. This was the case with a third of the children which were 
placed in foster homes through the foster child placement bureau in the years 
1892–93. In 1923 70 percent of the children were already living in foster 
homes. The combination of different materials has made it possible to catch 
a glimpse of the foster homes placements which occurred outside the formal 
institutions. It was not the foster child placement institutions that created the 
market for foster children.

Were the foster home placement activities comparable to a market in all 
respects? This investigation does not prove this claim. Already in the 1940s 
the anthropologist Karl Polanyi criticised economists and economic 
historians for reading market services everywhere into history. Polanyi 
thought that economies also worked in other ways. He cited reciprocal
principles, which means the exchange of services and gifts inside a social 
network, as an alternative to market exchanges149. Reciprocal principles, 
which meant taking care of children in a social network which was based on 
feelings of duty, operated side by side with foster home placements 
happening in a profit maximised market. Of the children who were already 
placed in foster homes at the time they were referred to the bureau, between 
19 to 53 percent were living with relatives or friends of the biological 
family. Others could be placed in another institution or with strangers 
recruited from the informal market. It has not always been possible to 
separate the reciprocal exchanges from the market exchanges and vice versa. 
The feminist economists Nancy Folbre, Julie Nelson and Paula England have 
pointed out that it is a false dichotomy that activities in the market are 
motivated by self interest and that all work performed in the family/extended 
family is based on altruism150. Examples are given in this study that care 
within the social network did not exclude elements of profit maximisation. 
The investigation also shows that placement which started as commercial 
exchanges after some time became emotional ties which gave rise to 
altruistic behaviour towards the children.             

149 Polanyi 2002, p. 54–68. 
150 Folbre & Nelson 2000, p. 131; England 2003, p. 48. 
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What happened when the issue of foster children 
came to public attention and the fostering became 
regulated?    
The activities around foster children took various forms, but there was one 
particular variant that was given great publicity at the time: informally 
placed children in foster homes which had been arranged in a market. It is 
essential to note that the discussions at that time were not about all foster 
children. The foster child issue was first and foremost about infants and pre-
school children who were born out of wedlock and placed with strangers. 
The foster children in Stockholm showed other traits: the majority were over 
six years old and many of those which were placed through the out-
placement bureau at the start of the period in question were legitimate. In 
addition many of the bureau’s children were placed within their social 
network. This does not mean that contemporary doctors and debaters had 
given erroneous descriptions of the care of foster children. However their 
focus was on a special group of foster children. Some previous research has 
suggested that the situation of the foster children was connected to the 
gender and class of the adults concerned. 151 Male doctors made an 
assessment of the care of working class women. I am of the opinion that it 
was also about the view of the children who were most at risk. Age and 
social relations were also important. It was young, illegitimate children with 
no social network who first and foremost were to be afforded protection by 
society. This was laid down in law. Older children and children living with 
people they were related to, were not covered by the law.               

On a more local level the issue of foster children was not limited to 
certain age categories. In the Stockholm Poor Relief Board there were fears 
in 1890 that things were not as they should be with those children who had 
been placed by the poor relief committees of the parishes. The Out-
placement Bureau was initially established to arrange and inspect foster 
homes for children over the age of six, but gradually also younger children 
were placed in foster homes by the bureau. Children were to be placed in 
homes which had permits to care for foster children. In order to obtain such a 
permit certain norms had to be fulfilled. The bureau had a board and a 
couple of child care inspectors who decided whether the applicants should 
get a permit to take care of foster children. These advance permits were 
called concessions. The idea of concession was not stipulated in law but used 
by the bureau in Stockholm.                 

The Out-placement Bureau did not create a market in foster children, but 
rather expanded the already existing market. Previously the Poor Relief had 
placed children either in the city or in the surrounding villages. When this 

151 Öberg 1989; Homrighaus 2001. 
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body was incorporated into the out-placement bureau, the foundations were 
laid for an institutional structure that could ”export” children to distant 
towns. Many of the foster homes arranged by the bureau were in Kalmar 
province, which is about 400 kilometres from Stockholm. At the same time 
this structure guaranteed that the foster homes for the children were 
inspected more often and thoroughly than before. For the children this meant 
that on one hand they risked being moved far away from their home town, 
and on the other hand any bad conditions would be easily brought to light 
and the children could be moved away from foster parents who did not treat 
them well. For the bureau to be able to succeed, two conditions had to be 
met, according to this study: access to communications and so-called local 
representatives. The bureau could expand the market for foster children 
geographically using the train and steamboat lines. These communications 
made it possible to integrate the demand for children in the countryside with 
the supply of children who needed a foster home in Stockholm. Moreover 
communications were a precondition for the ability of the bureau inspectors 
to be able to monitor the foster homes. The local inspectors were often 
teachers or parish priests. The enthusiasm of the local representatives may 
have influenced the number of families applying for a foster child in a 
village. The local representative supplied the bureau with information about 
the foster homes.

Not all children were put on to the market when the bureau became 
involved. Many remained in their previous foster homes or were placed into 
care with relatives or friends of the biological family. This was the case with 
around a third of the children who were placed into care in the period 1892–
93 and in 1903. Half of the children who were put into foster care in the 
years 1913 and 1923 were placed into care within their social network. This 
study shows that a formal care placement could be needed to keep the social 
network together. Poor relatives and friends of the biological parents could 
only fulfil their reciprocal duties if they got support from the Poor Relief. 
But putting children into care through a formal institution meant that 
demands were put on the foster parents. The social network was challenged 
by the bureau’s norms for a good foster home. Some who could afford it, 
may have refused any compensation, and thereby any control, from the 
bureau. Others could have their application for looking after a child of a 
relative or a friend rejected. The reciprocal system was both supported and 
challenged by a formal institution like the bureau. It was relatively common 
that the children in foster care stayed in touch with their biological relatives 
even though they were not in foster care within the extended family. At least 
one third of the children kept in touch with their biological relatives during 
their foster home stay. This gives a very different picture than research 
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which portrays the placement of children into care as a challenge to the 
family and the autonomy of the social network. 152          

The importance of the reciprocal system had effects on the size of a 
formally regulated market in foster children. Other factors also had an 
impact. The source material which the out-placement bureau left behind 
makes it possible to estimate whether the supply and demand of foster 
children were in balance. This study is special since the losers, which means 
those who applied for foster children but never received any, are also 
incorporated into history. There was no balance in the supply and demand 
for children in the bureau. More people applied for foster children than the 
number of children put into foster care. The demand for children was always 
greater than the number of children throughout the whole period. According 
to economic theory, this should have meant that the bureau could have put 
children into care for a very meagre financial reward. Nevertheless the price 
was not set at any minimum level. This means that the price mechanism 
controlled by the invisible hand, according to the 18th century economist 
Adam Smith, which distributed supply and demand, was knocked out of 
balance in foster care activities. Nevertheless the price mechanism did have 
some importance. When it became expensive to have children, like at the 
end of the First World War, the demand for children dropped off. Higher 
foster child payments seem to have reversed the trend and the demand for 
children increased again during the 1920s.

The fact that the price mechanism did not work optimally in the market 
for foster children may be explained in several ways. Preferences and the 
social rules for looking after children were of major importance. The size of 
the market for foster children was influenced by the interplay between the 
foster parents’ preferences and the children put out into care by the bureau. 
The preferences were based on the adults’ preconceptions and expectations 
of children of varying ages and genders. Girls were more in demand than 
boys. And the boys that were in demand were mostly of later school age. At 
the same time there were more boys of lower school age available than girls. 
Gender and age were aspects which contributed to the fact that there was a 
total discord between demand and supply. In accordance with the price 
mechanism, the foster parents were paid more for boys than for girls and 
more for younger children than those of school age. Another aspect was that 
the demand for unrelated children was greater than the supply of children 
who lacked any active social network. Thus the reciprocal system limited the 
turnover in the market for foster children.    

Besides the economic mechanisms, which influenced the relation between 
supply and demand, the foster children system was affected by social values. 
Contextually fixed rules defined the good foster home and norms concerning 
the standard of care of foster children. The formal rules expressed in the Law

152 Compare Ohrlander 1992, p. 192f. 
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governing the Care of Foster Children and in the bureau’s instructions 
limited the good foster home to nuclear families engaged in farming or a 
manual trade and widows with fewer than two minors or maximum three 
foster children. They were to give the bureau’s foster children satisfactory 
care and a Christian upbringing in spacious and healthy houses located at 
most five kilometres from a school. In practice the foster homes were 
evaluated by even more informal rules. The inspectors and governors of the 
bureau would rather not have foster parents over 60 years of age, or foster 
parents who came from poor backgrounds, which excluded day labourer 
crofters or farm workers paid in kind. A gender-based rule was also 
practised: no girls were to be boarded out as child minders to the foster 
families biological children. This meant that the bureau rarely accepted 
newly married couples or families with young children wanting a foster girl. 
These rules could be bent if the applicants wanted a child they knew. People 
in the child’s social network were not assessed as strictly as total strangers.             

What kind of circumstances gave rise to the market in 
foster children?   
A child perspective draws attention to the relations between children and 
adults. The history of children is also the history of adults. In this thesis I 
have studied how the relationships between children and adults influenced 
the advent of a market in foster children. I have approached the question 
from several angles. One approach has been to investigate circumstances 
which led to a supply of foster children. An important conclusion in the 
thesis is that the gender relationships between adults have a bearing on the 
children’s living conditions. Gender is one component in the construction of 
relationships between generations. Mothers and fathers had different duties 
and rights concerning their children, which affected how the children were 
looked after.         

In previous research the stigmatisation and economic difficulties for 
unmarried mothers as well as the measures taken by the authorities against 
delinquent children or parents who were regarded as incapable of looking 
after and bringing up their children, are brought up as reasons for the 
children being placed into foster care. 153  These have been given some, but 
not full support, in my material. Other factors were more important. The 
death or illness of a parent had a great impact on why the children were 
referred to the out-placement bureau at the beginning of the investigation 
period. It was mostly the mother’s death or illness that led to the children 

153 See for example Kertzer 1993; Bolin Hort 1998; Persson 1990, p. 43–46; Nyberg 1995, p. 
63; Parr 1980, Sundkvist 1994, p. 187–198. 
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being put into foster care. The father’s death or illness did not have the same 
effect. As long as the mother was alive they were expected to look after the 
children. Another reason which became more important as parent mortality 
diminished, was poverty combined with the difficulties which plagued single 
parents in a society where municipal child care was poorly developed. This 
study focuses attention on the fact that many children born in wedlock were 
placed into foster care. The common denominator for the children being put 
into foster care was not that their mothers were unmarried but that they were 
single mothers.  

The fact that research has given different reasons why children became 
foster children probably is due to the institutions studied. Orphanages were 
most often established to take care of illegitimate children. Consequently 
studies of orphanages mainly emphasised the vulnerable situation of the 
illegitimate children and unmarried mothers.154 Child Welfare boards, which 
were studied by several Swedish researchers, initially had the job of looking 
after delinquent and criminally neglected children. In this way the 
contemporary view on delinquent children and unsuitable parents became 
important explanations for why children were put into foster care in these 
investigations. When the Poor Relief Board put the children into foster care 
it was often the result of many years of contact between the Poor Relief 
Board and the family. It was mainly trouble in financially supporting the 
family that led to the intervention by the Poor Relief Board.155 The reasons 
for these support difficulties were naturally many and often tainted with 
gender. One circumstance, which this study brought to light, was the cost of 
child care. For a single parent in the early 1900s in Stockholm who had to 
arrange child care to be able to go to work, there were some but not many 
alternatives than putting the child into foster care. It was not unusual for a 
low paid single woman to pay at least half of her net wage to the child’s 
foster home. The costs of having the child in care were made apparent when 
child care was developed from the 1950s and onwards in time.156 Previously 
the economic side of reproduction had been hidden. The costs were borne by 
the biological parents, most often by the mothers. The burden became too 
heavy for some and their children could then be formally put into foster care 
through the Poor Relief Board. 

Another way of analysing the circumstances that gave rise to the market 
in foster children is to study how the demand for children came about. There 
were many different reasons why people wanted to become foster parents 

154 Viazzo has pointed put that the predominance of illegitimate children in the South 
European orphanages was a widely accepted truth for a long time. But in the 1990s research 
started to challenge this preconception. Although the orphanages were established to take care 
of illegitimate children, they were not always used thus. Legitimate children were also placed 
in the institutions. See Viazzo, 1994, p. 39; Hunecke 1994. 
155 Compare Söderlind 1999, p. 102. 
156 Söderlind & Engwall 2005, p. 23. 
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around the start of the 1900s. The American sociologist Viviana Zelizer 
maintains that the motive for taking in foster children changed during the 
period 1870–1930 in the USA. This was because adults started to value 
children in a new way in this period. 157 In the Swedish material it has been 
difficult to detect any such change. However, it has emerged that children 
could have different values for adults at this time.            

For example children had economic value in both productive and 
reproductive respects. The material gives examples that there were people in 
all the social groups who turned to the bureau to find labour. This does not 
mean that all those who applied to the bureau were after child labourers. But 
it shows that there was a widespread conception that foster children could 
contribute with work in foster homes. Certain situations indicated this more 
than others. A shortage of labour in the region where the foster parents lived 
is one such situation. Kalmar province was badly affected by a shortage of 
labour. The demand for foster children from Kalmar province was 
considerable although it was a long way from Stockholm. The need for the 
children’s labour may have been urgent when the lack of labour was so 
pronounced. Another situation was families with their own children who 
wanted foster children especially girls. Most of such applications were made 
by farming households where the housewives often had so much work to do 
at home. In the thesis the idea is put forward that looking after their children 
was a major but unappreciated challenge for mothers in the countryside.                 

Children could even be economically valuable because they created jobs 
for adults. 158 Research has not been convincing that it was possible to 
support oneself by being a foster mother.159 I am of the opinion that foster 
mothering could sometimes be considered a paid job, but not always. Which 
interpretation to be made depends on the number of foster children, their 
gender, age and needs. The financial compensation for having foster children 
was higher for younger children than for older ones, and foster parents were 
paid more for boys than for girls. Moreover there were also extra payments 
if the child was ill or handicapped. By looking after several children at the 
same time, earnings could be larger. About one third of the children who I 
was able to follow closely in the material, came to foster homes with several 
foster children already. Gradually, it appears that the profitability of being a 
foster mother diminished. At the beginning of the period being researched, 
the compensation for fostering amounted to a considerable part of female 
servant’s yearly wage in cash. Later on the foster income did not match the 
same proportion of a femle servant’s annual wage although the bureau was 
fostering out younger and younger children. Although being a foster mother 
sometimes could be considered paid employment it was as underpaid as a 

157 Zelizer 1994a, Chapter 6. 
158 Compare Oldman 1994, p. 45f. 
159 Öberg 1989, p. 182; Nyberg 1995, p. 71. 
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female servant’s job. The reason is embedded in the unwritten rules 
regarding women’s pay.           

Being unable to have children could be a reason for becoming foster 
parents. Unlike earlier research which saw infertility as an indication of an 
emotional motive, I have chosen to be more cautious in drawing such 
conclusions. Childless households could apply for foster children on 
economic grounds if the children could be seen as filling an important role in 
the distribution of work in the household. The extent to which infertility was 
experienced as an emotional dilemma that could be solved by foster 
children, has been related to the childless individual’s gender, age and 
marital status. It has not been possible to state exactly what the motives were 
of the childless people who turned to the bureau. However based on the 
context, it is reasonable to assume that the existing preconceptions about 
women’s intrinsic motherliness may have had some influence on the 
women’s desire to be foster mothers. Childless women would gain social 
approval by taking in foster children. Furthermore the age distribution 
showed that many childless women applied for a foster child when their 
fertile period was at an end. Childlessness may have been an emotional 
reason for taking in foster children. However, I remain open to the idea that 
childlessness was not at all the reason for some, clearly childless people, 
contacting the bureau.                 

The demand for foster children might also have been for social reasons 
like the families needing playmates for their own children, or for older 
people wanting company or help. There are not many examples of this in the 
material and those that exist are spread over the whole investigation period. 
In the Swedish material it is not possible to perceive any clear transition 
from economic to emotional motives as Zelizer suggests based on the 
American context. In Sweden foster children could have both economic and 
emotional or social value for potential foster parents during the period of 
1890–1925. The Swedish results can be explained by the fact that children 
were economically useful later on in time in the predominantly rural 
Sweden. It is possible that people continue to demand foster children as 
labour or to earn money on the care of foster children several decades after 
the end of the period under investigation. However already during the years 
studied, fewer people with such stated motives were allowed to take in foster 
children. Economic motives were met with lower levels of acceptance in 
formal foster child placement institutions like the out-placement bureau 
because the middle class norms concerning a good childhood for working 
class children were changing. 160                                   

When the norms collide with the material circumstances surrounding 
foster care, a strange paradox emerges. Those who were blamed for being 
the most focussed on profit in the market for foster children – the foster 

160 Compare Andresen 2004. 
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mothers in cities – they were the ones who probably earned the least on the 
care of foster children. It was expensive and crowded to live in a city like 
Stockholm. It cost a lot to have children in the city and several laws 
restricted child labour. In the countryside foster parents most likely made 
more profit on the foster children. Partly because it did not cost as much to 
keep children fed and housed in farming households, and partly because 
there was a lot of work for the children in these homes. The material 
describes children going out to work on the farm, in the home or in the 
workshops run by the foster parents in the countryside. A flowery rural 
romantic picture and the fact that mortality among infants in the countryside 
was not as high as in the cities may have contributed to hiding the fact that 
the real industry in foster children took place in the countryside. 
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Bilagor

Bilaga 1. Antal barn och fosterbarn i Stockholm perioden 1878–1925. 
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Källa: Databasen Rotemansarkivet, utdrag och databehandling den 27 oktober 2005, SSA.  
Anmärkning: Till fosterbarn har jag räknat följande koder ur databasen: 5106, 5206, 5306, 
5404 vilket motsvarar utomäktenskapliga barn som inte tillhörde hushållsföreståndarens 
familj, fosterbarn, barnhusbarn och adoptivbarn. De som räknas som fosterbarn i diagrammet 
motsvarar inte helt den definition av fosterbarn som fastställdes i kapitel 1. Detta beror på att 
databasen inte gör skillnad på barn som bodde på barnhus/institution och barn som 
utackorderats till fosterhem av barnhus/institution. Vidare finns adoptivbarn med i databasen 
långt före adoption var en juridisk möjlighet. Därför har även dessa barn räknats som 
fosterbarn.
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Bilaga 2. Bortfall av personakter 

Bortfallet av personakter beror på flera faktorer: att akter har makulerats, att 
jag inte kunnat finna dem på grund av otillräckliga eller felaktiga 
personuppgifter i liggarna, samt att akter enbart innehållit uppgifter om 
barnen sedan de blivit vuxna. Det har också visat sig att akter som rör barn 
sorterats in under föräldrarna. Jag har inte gjort någon systematisk 
genomsökning på föräldrarna.1 Däremot har jag beställt fram de akter som 
det funnits hänvisningar till i barnets personakt om inga uppgifter påträffats i 
denna. Ibland har jag då funnit det material jag har sökt. Min bedömning är 
att bortfallet är slumpmässigt. Inga särskilda grupper av barn (till exempel 
med avseende på kön och ålder) har försvunnit ut från undersökningen med 
bortfallet. Bortfallet av personakter redovisas i tabellen nedan.
Bilaga 2, tabell 1. Bortfall ur av personakter med uppgifter rörande barn som 
fosterhemsplacerats genom utackorderingsbyrån åren 1892–93, 1903, 1913 och 
1923. 

Bortfall av akter ur urvalet/år 1892–93 1903 1913 1923 

Totalt antal barn i urvalet 122 95 108 119 

Bortfall, antal akter 29 19 22 50 

Bortfallsprocent 24* 20 20 42 

* År 1892–93 har även Barnavårdsdelegerades anteckningar kunnat användas när akter 
saknats. Det har reducerat bortfallet av antalet barn i undersökningen till sju barn. 
Bortfallsprocenten blir då 6 procent. 
Källa: Personakter, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 

1 En sådan genomsökning kräver att forskaren har tillgång till förälderns personuppgifter. För 
nedslaget 1923, då bortfallet är som störst, saknas sådana uppgifter. Ett möjligt 
tillvägagångssätt är att söka efter föräldrarnas personuppgifter i den akt som innehåller 
material om barnet som vuxen. Ibland kan föräldrarnas namn och födelsedata nämnas i dessa 
akter. Metoden är emellertid tidskrävande, varför jag har valt att inte göra så. 
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Bortfallet som akterna svarar för ligger mellan 19 och 42 procent av det 
totala antalet barn som ingår i undersökningen. Det har varit möjligt att 
reducera bortfallet på vissa uppgifter genom att undersöka kompletterande 
källmaterial. För nedslaget 1892–93 har jag haft tillgång till 
Barnavårdsdelegerades anteckningar. Detta källmaterial utgörs av hastigt 
förda noteringar som barnavårdsdelegerade gjorde om personer som ansökte 
om fattigvårdens understöd för barn. Vi får bland annat veta varför 
delegerade ansåg att en remiss till byrån var nödvändig. 
Utackorderingsbyråns Liggare över remitterade barn är en annan källa som 
har gett många uppgifter om de individer jag undersöker. Liggarna har 
innehållit många uppgifter vilket har reducerat beroendet av personakterna.2

Några liggare över remitterade och utackorderade barn finns inte bevarade 
efter år 1916. Det har fått konsekvenser för undersökningen av de barn som 
fosterhemsplacerades år 1923. Dels har det varit problematiskt att ens ta reda 
på vilka dessa barn var3, dels har det inte funnits möjligheter att komplettera 
personakterna med uppgifter ur en liggare. Istället har jag i större 
utsträckning än vid de övriga nedslagen fått förlita mig på en tredje 
kompletterande källa, nämligen Rotemansarkivet på CD som utgivits av 
Stockholms historiska databas (SHD). 

Rotemännen hade till uppgift att mantalsskriva och registrera 
förflyttningar bland befolkningen samt att övervaka de fattiga personer som 
fanns inom varje rotemans geografiska område, den s.k. roten. SHD har 
sammanställt arkiv från de många rotemän som verkade inom stadsdelarna 
Kungsholmen, Klara, Gamla Stan, Söder och Brännkyrka under de år då 
rotemanssystemet användes, 1878–1926. Materialet ger forskaren möjlighet 
att följa individer, familjer och hushåll över tid även om personerna flyttade 
ofta. För min del har det inneburit att jag har kunnat finna uppgifter om 
fosterbarnens biologiska familjer, samt i vissa fall uppgifter om de fosterhem 
som utackorderingsbyrån anlitade. 

2 Sådana uppgifter är barnens kön, ålder, antal dagar på utackorderingsbyråns barnhem och 
fosterlegans storlek. Barnets inom- eller utomäktenskapliga status framgår också av liggarna, 
men ska tolkas med försiktighet eftersom föreståndaren inte alltid kände till alla upplysningar 
om barnet när han eller hon skrev in det i liggaren. Vidare har uppgifter om fosterföräldrarnas 
yrke, bostadsort, antalet fosterhem barnen passerade under tiden de var inskrivna vid byrån, 
hur länge de stannade i vart och ett av fosterhemmen och när de avskrevs från 
utackorderingsbyrån, samlats ur liggarna.  
3 För att få fram vilka barn som utackorderades år 1923 har jag gått igenom listor över 
utackorderade som finns kvar i byråns styrelseprotokoll. Utifrån dessa har jag letat fram vilka 
fosterbarnen var och eftersökt deras personakter. Ett problem är att de som utackorderades 
enligt dessa listor kan ha remitterats till utackorderingsbyrån före 1923. De kan ha bott på 
barnhemmet en längre tid innan de utackorderades till ett fosterhem. För att komma runt detta 
problem har jag utgått från de kronologiska inskrivningsnummer barnen tilldelades när de 
remitterades till utackorderingsbyrån. Ett barn med ett lågt nummer hade remitterats till byrån 
tidigare än ett barn med ett högt nummer. För år 1923 börjar inskrivningsnumren med nr 
12599 och slutar med nr 13182. De barn som hade ett inskrivningsnummer däremellan, och 
som utackorderades enligt listorna i styrelseprotokollen 1923 har tagits med i undersökningen. 
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Bilaga 3. Bortfall av uppgifter om fosterhem 

När personakter för barnen har saknats har det inneburit att mycket 
information om fosterföräldrarna också har varit förlorad. Detta eftersom 
formuläret Redogörelse för föreslaget fosterhem vanligtvis bevarades däri. 
Ibland har inte formuläret funnits kvar även om barnets personakt har kunnat 
beställas fram. Men uppgifter om fosterhemmen har inte bara hämtats från 
barnens personakter. Även ansökningar som har bevarats i 
utackorderingsbyråns och barnavårdsnämndens arkiv har använts. När det 
gäller personer som fick avslag på sina ansökningar om fosterbarn saknas 33 
av de 154 fosterhem som ingick i urvalet. Det beror på att ansökningar som 
först avslogs, senare ändå kom att godkännas. Jag har kunnat konstatera att 
18 ansökningar (av de 33 som ingår i bortfallet) senare etablerades som 
fosterföräldrar. Om fosterföräldrarna blev tilldelade ett barn så småningom 
sorterades redogörelsen för fosterhemmet in i barnets personakt. Jag har valt 
att inte eftersöka dessa redogörelser eftersom jag framförallt varit intresserad 
av att få uppgifter om de ansökningar som verkligen avslogs. 

Jag har försökt kompensera bortfallen med att inhämta uppgifter om 
fosterfamiljerna från andra källor såsom utackorderingsbyråns liggare, 
övriga upplysningar i fosterbarnets personakt om denna har kunnat påträffas, 
eller genom sökningar i Rotemansarkivet på CD. En väsentlig begränsning i 
rotemansmaterialet är att det bara är fosterhem inom Stockholm (och de 
områden som SHD hittills har hunnit lägga ut på skivan), som har varit 
möjliga att finna. Det innebär att jag har mer information om fosterhem i 
Stockholm än om fosterhem utanför staden. 

Eftersom jag har velat följa vilka personer som anmälde sig som 
fosterföräldrar över tid har jag delat in materialet i olika tidsperioder. Jag har 
skilt på etablerade och icke etablerade fosterhem. Beroende på vad som finns 
bevarat ser materialet lite olika ut för olika perioder. Det främsta problemet 
är att de avslagna ansökningarna inte är jämnt spridda över hela perioden. De 
avslagna ansökningarna existerade nästan uteslutande under perioden 1902–
1911. Troligen berodde det på att överskottet på potentiella fosterföräldrar 
var stort under denna period, varefter det fanns utrymme att avslå många 
ansökningar. En annan möjlig förklaring är att lokalombuden med tiden 
lärde sig att sålla bort familjer som ändå skulle underkännas av byråns 
inspektörer och styrelse. Det innebär att undersökningen av icke etablerade 
fosterhem 1902–1912 kommer att innehålla ansökningar från såväl 
underkända som godkända familjer som aldrig fick något fosterbarn i sin 
vård. Undersökningen av icke etablerade fosterhem 1913–1925 omfattar 
enbart ett urval av godkända familjer som av någon anledning inte fick ett 
fosterbarn. Vilka perioder som har undersökts och hur många fosterhem 
dessa omfattar redovisas nedan. 
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Bilaga 3, tabell 1. Antal etablerade samt icke etablerade fosterhem som har ingått i 
urvalet fördelat på period och urval.  

 Period Urvalstyp Antal 
1892–93 Samtliga 122 
1903 Samtliga 95 
1913 OSU 108 

Etablerade fosterhem 

1923 Samtliga 119 
1891–92 Samtliga 92 
1902–1912 OSU av avslagna ansökningar 154 
1902–1912 OSU av godkända ansökningar 95 

Icke etablerade fosterhem 

1913–1925 OSU av godkända ansökningar 74 
TOTALT   859 

Bilaga 4. Anstalter som barn skickades till från utackorderingsbyrån åren 1902–
1910. 

Till Anstalter för handikappade eller sjuka har räknats barn som placerades 
på Arbetsskolan för lytta och vanföra, Eugeniahemmet, Dövskolan i Hjorted, 
Idiotanstalten vid Johannesberg, Idiotanstalten Karlsvik, Idiotanstalten vid 
Carlslund, Idiotanstalten vid Engelholm, Idiotanstalten Vilhelmslund, 
Idiotanstalten Mariehäll, Löwenströmska anstalten, Margaretahemmet, 
Mariehälls vårdanstalt, Skolan för sinnesslöa barn, Skolhemmet för blinda 
och dövstumma, Stockholms läns idiotanstalt, Södermanlands läns 
idiotanstalt, Tomteboda blindinstitut, Tysta skolan, Vilhelmsro idiotanstalt, 
Vilhelmsro hem för fallandesjuka barn, Vårdanstalten i Skövde samt 
Diakonissanstaltens epileptikerhem. 
Uppfostringsanstalter eller skyddshem: Hemmet Betesda, Ersta 
skyddshem, Åkerbrukskolonin Hall, Skrubba, Skolkarehemmet. 
Barnhem eller barnhus: Malmqvistska uppfostringsanstalten, Sättra 
barnkoloni, Allmänna barnhuset, Almska stiftelsen Rådan, Gålön, Adolf 
Fredriks barnhem, Barnhemmet skogshyddan, Dagmarhemmet, Elsa Borgs 
barnhem, Ersta barnhem, Frimurarbarnhuset, Frälsningsarméns barnhem, 
Fröken Hyléns hem, Fröken Linds hem vid Huvudsta, Glömsta barnhem, 
Karlsholma barnhem, Klara barnhem, Kungsholms barnhem, Kungsörs 
barnhem, Lutherska missionsföreningens barnhem, Spånga barnhem, 
Stockholmsmissionens barnhem, Östermalms barnhem. 
Övriga institutioner/verksamheter: Hushållsskolan vid Sundbyberg, 
Barnvärn, Drottning Sofias stiftelse, Konung Oscars minne, utackorderad 
genom annat samfund. 
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Bilaga 5. Andel barn födda utom äktenskapet i Stockholm 1891–1925 i procent. 
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Källa: Berättelse angående Stockholms kommunalförvaltning, 1891–1906; Statistisk årsbok 
för Stockholms stad, 1907–1925.

Bilaga 6. Indelning av de biologiska fäderna i klasser. 

För att få en överblick över fädernas klasstillhörighet har jag använt Uno 
Gustafssons indelning av yrken i olika klasser. Hans indelning lämpade sig 
för mig eftersom den behandlar Stockholm och ungefär samma tidsperiod 
(1860–1910) som jag undersöker. Gustafsson delar in befolkningen i åtta 
klasser, där varje klass består av flera undergrupper. Dessa åtta är: överklass, 
medelklass, funktionärer, arbetare, hushållstjänare, soldater, ospecificerade 
civilståndstitlar samt före detta yrkesutövare. Gustafsons indelning bygger 
på en sammanvägning av yrkets uppskattade inkomster, dess status och 
huruvida personen var anställd eller självständig utövare av sitt yrke. Graden 
av utbildning har också tagits med i beräkningen.4 Jag har inte tagit ställning 
till dessa variabler utan använt Gustafsons schema där varje social klass 
exemplifieras med olika yrken.5

Jag har emellertid frångått hans klassificering och skilt ut de fäder som 
uppgivits vara arbetslösa i samband med att remissen ägde rum. Detta för att 
jag har velat studera om fädernas arbetslöshet innebar att barnen kan ha 

4 Gustafson 1976,  s. 101–104. 
5 Gustafson 1976,  s. 226f. 
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remitterats till utackorderingsbyrån på grund av de försörjningssvårigheter 
som följde i arbetslöshetens spår. Här är arbetslösheten som begrepp 
intressant. I Gustafsons klassificering räknas de arbetslösa till de före detta 
yrkesutövarna vilket även inkluderade gamla personer, de som hade gått i 
konkurs och så vidare. I min kategorisering har jag även räknat en far som 
befann sig på försörjningsinrättningen 1913 som arbetslös. Arbetslösheten 
bland fäderna kan ha varit mycket större än vad som framgår av 
källmaterialet. Många fäder bodde inte tillsammans med sina barn. Det är 
möjligt att fattigvården endast hade uppgifter om yrken dessa fäder haft en 
gång i tiden. Nedan redovisas hur yrkestitlarna har klassificerats.  

Till kategorin medelklassyrke har jag räknat: (f.d.) verkmästare, (f.d.) 
handlande, mjöl- och brödmagasinsägare, sergant, frisör, ingenjör och 
folkskollärare.

Till funktionär har titlar som: pastorsexpeditör, poliskonstapel, 
vinhandlarbiträde, litteratör, glasmästare, kock, bilförare, handelsbiträde, 
spårvagnskonduktör, handelsarbetare, postiljon portier, chaufför, 
vaktmästare, brandagent, banvakt, portvakt, kypare, försäljare, musiker och 
brevbärare räknats. 

Till arbetare har jag fört alla titlar med suffixet -arbetare, -gesäll samt 
kakelugnsmakare, skräddare, murare, smed, slaktare, korkskärare, 
boktryckerikonstförvandt, utkörare, typograf, målare, stallbetjänt, sjöman, 
stenhuggare, elmontör, tapetserare, tegelbärare, droskkusk, filare, snickare, 
modellsnickare, kördräng, arbetsförman, handelsresande, timmerman, 
lokeldare, reparatör, dräng, eldare, skorstensfejare och lagerbiträde 

Till soldater har jag räknat: volontär, korpral, f.d. artillerist och gardist. 

Bilaga 7. Barnens mödrars yrken. Barn vars mödrar var i livet när barnen 
remitterades till utackorderingsbyrån i Stockholm åren 1892–93, 1903, 1913 och 
1923 i antal och (procent).  

Mödrarnas yrken År 1892–93 År 1903 År 1913 År 1923 
Funktionär 0 (0) 1 (2) 1 (2) 5 (7) 
Arbeterska 0 (0) 7 (13) 9 (15) 8 (11) 
Hushållstjänare 9 (28) 9 (17) 14 (23) 32 (42) 
Informellt arbete 2 (6) 16 (30) 13 (21) 6 (8) 
Arbetslös 0 (0) 3 (6) 7 (12) 19 (25) 
Okänt yrke eller 
hustru/änka

21 (66) 17 (32) 16 (27) 6 (8) 

SUMMA 32 (100) 53 (100) 60 (100) 76 (101) 
Källa: Liggare över utackorderade, parallellserien 1892–1893, D1B:1, Liggare över 
utackorderade 1903, D1A:4; Liggare över utackorderade 1913, D1A:14–16 
Utackorderingsbyråns arkiv; Personakter, Socialregisterbyråns arkiv, Rotemansarkivet på CD, 
SHD, SSA. 
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Anmärkning: Till funktionär har jag räknat biträden i matvaruhandel, lampaffär, konditori, 
en kvinna som var anställd hos en handlare, föreståndare i bageriaffär, samt en mor som var 
statist. Till arbeterska har alla yrkestitlar med suffixet arbeterska räknats samt titlarna 
korksortererska, glassköljerska, mjölkdistrubiererska och en mor som arbetade i en lumplada. 
Hushållstjänarna består av pigor, tjänarinnor, köksbiträden, hushållerskor, kokerskor, 
uppasserskor, samt en hemsköterska som arbetade hos privatpersoner. Till informellt arbete
har jag räknat sömmerskor samt sysselsättningar som bodsömnad, tidningsbud, städning, 
tvättning, strykning, gå i hjälphus, sälja blommor, portvakt, stå på Mälartorget, handla med 
begagnade kläder och prostitution. 

Bilaga 8. Könsfördelning bland fosterhemsplacerade barn. Barn som 
utackorderades genom utackorderingsbyrån åren 1892–93, 1903, 1913 och 1923 i 
absoluta tal.  

Kön/år  År 1892–93 År 1903 År 1913 År 1923 
Flicka 51 39 145 54 
Pojke 71 56 178 65 
SUMMA 122 95 323 119 
Källa: Liggare över utackorderade, parallellserien 1892–1893, D1B:1, Liggare över 
utackorderade 1903, D1A:4; Liggare över utackorderade 1913, D1A:14–16;  
Styrelseprotokoll 1923, ”Förteckning å utackorderade personer”, A1:26, 
Utackorderingsbyråns arkiv, SSA. 
Anmärkning: År 1913 utackorderades ett barn som jag inte har kunnat avgöra könet på. 
Därför är summan 323 barn trots att 324 barn utackorderades det året. 

Bilaga 9. Utackorderade barns kön och ålder. Barn som utackorderades genom 
utackorderingsbyrån åren 1902–1910. Antal och (procent) 

De utackorderade barnens kön och ålder Antal Procent
Flickor 0–5 år 213 (13)
Flickor 6–10 år 281 (17)
Flickor 11–15 år 202 (12)
Andel flickor (42)
Pojkar 0–5 år 298 (18)
Pojkar 6–10 år 419 (25)
Pojkar 11–15 år 269 (16)
Andel pojkar (59)
SUMMA 1681 (101)
Källa: Liggare över utackorderade 1902–1910, D1a: 3–12, Utackorderingsbyråns arkiv, 
SSA. 
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Bilaga 10. Önskade fosterbarn med avseende på kön och ålder bland icke 
etablerade fosterföräldrar 1902–1925. 

Godkända men ej
etablerade fosterhem

Icke godkända fosterhem

Flicka 0–5 år 98 7
Flicka 6–10 år 92 27
Flicka 11–15 år 69 21
Flicka okänd ålder 30 30

Antal flickor 289 85

Pojke 0–5 år 32 2
Pojke 6–10 år 38 12
Pojke 11–15 år 60 9
Pojke okänd ålder 20 26

Antal pojkar 150 49

0–5 år men ej angivet kön 14 1
6–10 år men ej angivet kön 4 1
11–15 år men ej angivet kön 0 0
Namngivet barn 66 17
Okänt 12 5

SUMMA 535 158
Källa: Godkända fosterhem F1:3, Icke Godkända fosterhem F1:1,4, Utackorderingsbyråns 
arkiv; Fosterhemsredogörelser F2D:1– 2, Sociala avd vårdbyrån, Barnavårdsnämndens arkiv 
1, SSA. 
Anmärkning 1: Jag har undersökt samtliga 526 familjer som godkändes men aldrig 
etablerades som fosterföräldrar och ett obundet slumpmässigt urval om 154 familjer vars 
ansökan om fosterbarn avslogs. Några familjer önskade flera barn, vilket har resulterat i att 
summan önskade barn överstiger antalet familjer. 
Anmärkning 2: En av familjerna som inte blev godkänd önskade en flicka äldre än 15 år 
som fosterbarn. Hon har räknats in gruppen önskemål om flicka 11–15 år. 
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Bilaga 11. Det önskade fosterbarnets kön och relation till fosterfamiljen bland 
etablerade fosterföräldrar åren 1903, 1913 och 1923. Önskade barn i antal och 
(procent). 

Fosterföräldrarna önskade… År 1903 År 1913 År 1923 
… främmande flicka 13 (18) 8 (10) 6 (8) 
… känd flicka 13 (18) 28 (36) 29 (39) 
Andel flickor  (36) (47) (47) 
… främmande pojke 22 (31) 8 (10) 7 (9) 
… känd pojke 17 (24) 26 (34) 29 (39) 
Andel pojkar  (54) (44) (48) 
… främmande barn oavsett kön 7 (10) 7 (9) 4 (5) 
SUMMA 72 (101) 77 (99) 75 (100) 
Bortfall 24 31 44  
TOTALT 96 108 119  
Källa: Redogörelse angående föreslaget fosterhem, Personakter, Socialregisterbyråns arkiv, 
Rotemansarkivet på CD, SHD SSA. 
Anmärkning 1: År 1903 hade en familj önskat två barn. Därför blir det totala antalet 
önskade barn 96 fördelat på 95 familjer. 
Anmärkning 2: Om barnen stannade i sina tidigare fosterhem har jag antagit att 
fosterföräldrarna vände sig till byrån för att ansöka om att få omhänderta ifrågavarande barn. 
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Bilaga 12. Angivna orsaker till att barn remitterades till utackorderingsbyrån i 
Stockholm åren 1892–93, 1903, 1913 och 1923. Remissorsaker i absoluta tal och 
(procent).  

Remissorsak/ År 1892–93 År 1903 År 1913 År 1923 
Barn sjuk 1 (1) 2 (2) 4 (3) 2 (2)
Mor död 44 (34) 13 (13) 15 (11) 8 (9) 

20 (16) 0 (0) 1 (1) 0 (0) Far död 
Mor sjuk 7 (5) 14 (14) 16 (11) 8 (9) 
Far sjuk 2 (2) 0 (0) 2 (1) 2 (2) 
Båda föräldrar 
döda/sjuka

4 (3) 2 (2) 2 (1) 2 (2) 

Mor/föräldrar betalar ej 1 (1) 5 (5) 7 (5) 3 (4)
Far betalar ej 4 (3) 12 (12) 21 (15) 23 (26)
Mor fattig 8 (6) 9 (9) 13 (9) 11 (13)
Far fattig 1 (1) 3 (3) 4 (3) 2 (2)
Föräldrar fattiga 0 (0) 0 (0) 3 (2) 1 (1)
Överföring från annan 
FVS

7 (5) 8 (8) 16 (11) 0 (0) 

Problem med fosterhem 2 (2) 9 (9) 7 (5) 3 (4) 
Fosterföräldrar vill ha 
betalt 

5 (4) 14 (14) 14 (10) 14 (16) 

Föräldrar olämpliga 3 (2) 5 (5) 12 (8) 6 (7)
Förälder på 
försörjningsinrättning

3 (2) 3 (3) 0 (0) 0 (0)

Okänt 17 (13) 0 (0) 5 (4) 2 (2) 

Summa remissorsaker  129 (100) 99 (99) 142 (100) 87 (99) 

Summa barn 115  76  86  69  

Källa: Barnavårdsdelegerades anteckningar 1877–1893, D4:1–23, Fattigvårdsnämndens 
understödsdelegerades arkiv; Personakter, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
Anmärkning 1: På grund av avrundning blir inte den procentuella summan alltid 100. 
Anmärkning 2: Barn vars personakter inte har återfunnits, eller saknat relevant information 
har inte räknats med. 
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Bilaga 13. Angivna orsaker till familjernas kontakter med fattigvården innan barnen 
remitterades till utackorderingsbyrån åren 1892–93, 1903, 1913 och 1923. 
Kontaktorsaker i absoluta tal.  

Kontaktorsak År 1892–93 År 1903 År 1913 År 1923 
Mor död 13*  2  0  5 
Far död 18*  6  5 9* 
Mor sjuk 29* 32* 36* 15* 
Far sjuk 20* 9* 12*  7 
Barn sjuk  2  3  3  0 
Mor/föräldrar betalar ej  1  1  4  1 
Far betalar ej  11 22* 23* 18* 
Mor fattig  4 21* 16* 16* 
Far fattig  1  2 3  4 
Föräldrar fattiga  0  5  5  2 
Föräldrar bostadslösa  2  2  1  8 
Föräldrar olämpliga  3  6  4  3 
Förälder på försörjningsinrättning  1  5  2  1 
Vanartade syskon  0  6  0  1 
Överföring från annan FVS  0  3  9  1 
Problem med fosterhem  0  0  1  0 
Fosterföräldrar vill ha betalt 0 1 4 0 
Skilsmässa 0 0 1 3 
Övrigt 0 3 2 1 
Okänt 13* 3 1 2 
Antal barn som hade familjer som 
varit i kontakt med fattigvården före 
remissen till utackorderingsbyrån 

 88  50  57  42 

Källa: Barnavårdsdelegerades anteckningar 1877–1893, D4:1–23, Fattigvårdsnämndens 
understödsdelegerades arkiv; Personakter, Socialregisterbyråns arkiv, SSA. 
Anmärkning 1: De fyra vanligaste anledningarna till att barnen och deras familjer hade 
varit i kontakt med fattigvården före remissen till utackorderingsbyrån har markerats med *.  
Anmärkning 2: Till kategorin Övrigt har jag räknat fyra föräldralösa och fattiga syskon 
som kunde bo tillsammans med äldre syskon med stöd av fattigvården. De yngre syskonen 
remitterades så småningom till utackorderingsbyrån 1903, men en av flickornas remiss 
annullerades. Till Övrigt har också räknats två barn vars föräldrar motsatte sig barnens remiss 
till utackorderingsbyrån eller inlösen på Allmänna barnhuset 1913. Slutligen var ett barns mor 
i kontakt med fattigvården 1923 av den anledningen att hon var i avsaknad av barntillsyn. 
Anmärkning 3: Eftersom de tidigare kontakterna kunde haft olika orsaker och varierat med 
tiden är det sammanlagda antalet orsaker fler än antalet barn. Dessutom kunde samma familj 
ha haft samma problem under flera år (till exempel att fadern var sjuk) vilket gjorde dem 
långvarigt beroende av understöd från delegerade. Tabellen speglar inte hur många tillfällen 
någon av de olika orsakerna noterades av delegerade. Det är därför svårt att visa vilka som var 
de oftast förekommande orsakerna till att en familj stod under fattigvårdens uppsikt. 
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Bilaga 14. Föräldrarnas civilstånd. Döda och levande föräldrar till barn som 
remitterades till utackorderingsbyrån i Stockholm åren 1892–93, 1903, 1913 och 
1923. Barn i absoluta tal och (procent).  

Civilstånd År 1892–93 År 1903 År 1913 År 1923 
Döda gifta 44 (36) 15 (16) 11 (10) 10 (8) 
Döda skilda/ogifta 22 (18) 7 (7) 6 (6) 4 (3) 
Gifta eller sammanboende par 5 (4) 8 (8) 12 (11) 10 (8) 
Gifta men särboende/skilda 4 (3) 13 (14) 11 (10) 9 (8) 
Änka 13 (11) 14 (15) 11 (10) 6 (5) 
Änkling 8 (7) 12 (13) 17 (16) 9 (8) 
Ogift mor 19 (16) 18 (19) 30 (28) 48 (40) 
Okänt civilstånd/okänt om föräldrarna 
var i livet eller ej 

7 (6) 8 (8) 10 (9) 23 (19) 

SUMMA 122 (101) 95 (100) 108 (100) 119 (99) 
Källa: Barnavårdsdelegerades anteckningar 1877–1893, D4:1–23, Fattigvårdsnämndens 
understödsdelegerades arkiv; Liggare över utackorderade, parallellserien 1892–1893, D1B:1, 
Liggare över utackorderade 1903, D1A:4; Liggare över utackorderade 1913, D1A:14–16, 
Utackorderingsbyråns arkiv; Personakter, Socialregisterbyråns arkiv, Rotemansarkivet på CD, 
SHD, SSA.  
Anmärkning: Till döda gifta har jag räknat avlidna änklingar, änkor och gifta par. Till döda
skilda/ogifta har förutom avlidna frånskilda, särboende eller ogifta mödrar även räknats en 
avliden styvfar som bott samman med en ogift mor som dött några år tidigare. Gifta eller 
samboende par kunde bestå av barnets båda föräldrar, men även av en mor som gift om sig 
eller sambodde med en annan man än barnets far. De ensamstående föräldrarna utgör 
summan av andelen gifta men särboende/skilda föräldrar, änkor, änklingar och ogifta mödrar.  

Bilaga 15. Inomäktenskapligt (Iä) och utomäktenskapligt (Uä) födda barns 
fördelning i olika åldersgrupper. Barn som remitterades till utackorderingsbyrån 
åren 1892–93, 1903, 1913 och 1923 i absoluta tal. 

Ålder År 1892–93 År 1903 År 1913 År 1923 
 Iä Uä Okänt Iä Uä Okänt Iä Uä Okänt Iä Uä  Okänt 
0–5 år 0 1 0 1 0 16 37 2 9 39 5 
6–9 år 27 17 1 27 27 0 14 12 0 13 18 4 
10–15 år 56 18 2 28 10 2 20 6 1 13 17 1 
SUMMA 83 36 3 55 38 2 50 55 3 35 74 10 
TOTALT 122 95 108 119 
Källa: Liggare över utackorderade, parallellserien 1892–1893, D1B:1, Liggare över 
utackorderade 1903, D1A:4; Liggare över utackorderade 1913, D1A:14–16, 
Utackorderingsbyråns arkiv; Personakter, Socialregisterbyråns arkiv, Rotemansarkivet på CD, 
SHD, SSA.  
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Bilaga 16. Civilstånd bland personer som ansökte ett fosterbarn från 
utackorderingsbyrån i Stockholm åren 1902–1925. Ansökningar i absoluta tal och 
(procent). 

Civilstånd bland 
sökande
personer som 

… fick avslag … godkändes men 
aldrig etablerades 

… godkändes och 
etablerades 

Gift par 95 (75) 141 (83) 186 (78) 
Änka 17 (13) 12 (7) 30 (13) 
Ogift kvinna 8 (6) 9 (5) 15 (6) 
Syskon 2 (2) 3 (2) 2 (1) 
Ensamstående
gift kvinna 2

(2)
3

(2)
4

(2)

Ensamstående
man 3

(2)
1

(1)
0

(0)

SUMMA 127 (100) 169 (100) 237 (100) 
Bortfall 27 1 85  
TOTALT 154 170 322  
Källa: Godkända fosterhem, F1:3, Icke godkända fosterhem, F1:1, F1:4, 
Utackorderingsbyråns arkiv; Fosterhemsredogörelser, F2D:1, Sociala avdelningen vårdbyrån, 
Barnavårdsnämndens arkiv 1; Personakter, Socialregisterbyråns arkiv; Rotemansarkivet på 
CD, SHD, SSA. 
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Bilaga 17. Län som barn utackorderades till åren 1892–93, 1903, 1913 och 1923. 
Barn fosterhemsplacerade genom utackorderingsbyrån i Stockholm i antal och 
(procent). 

Län  År 1892–93 År 1903 År 1913 År 1923 Totalt 
Stockholm stad 48 (39) 18 (19) 18 (16) 34 (42) 119 
Stockholms län, utom 
Sthlm stad 

56 (46) 10 (11) 25 (23) 19 (23) 109 

Kalmar län 4 (3) 36 (38) 27 (25) 7 (9) 55 
Älfsborgs län 1 (1) 10 (11) 2 (2) 3 (4) 16 
Södermanland 5 (4) 5 (5) 1 (1) 3 (4) 14 
Kronobergs län 0 (0) 1 (1) 4 (4) 4 (5) 9 
Gotland 2 (2) 1 (1) 5 (5) 2 (2,5) 10 
Uppsala län 4 (3) 2 (2) 3 (3) 0 (0) 9 
Västmanland 0 (0) 1 (1) 2 (2) 2 (2,5) 5 
Gävleborgs län 0 (0) 0 (0) 4 (4) 2 (2,5) 6 
Örebro 1 (1) 1 (2) 2 (2) 1 (1) 5 
Dalarnas län 0 (0) 2 (2) 3 (3) 0 (0) 5 
Östergötland 0 (0) 2 (2) 2 (2) 0 (0) 4 
Skaraborgs län 0 (0) 1 (1) 2 (2) 1 (1) 4 
Blekinge 0 (0) 2 (2) 0 (0) 0 (0) 2 
Göteborg 0 (0) 0 (0) 2 (2) 0 (0) 2 
Kopparberg 0 (0) 0 (0) 1 (1) 1 (1) 2 
Halland 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (2,5) 2 
Medelpad 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 1 
Jämtland 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 1 
Norrbotten 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 1 
Värmland 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 1 
Okänt 1 (1) 2 (2) 2 (2) 0 (0) 5 
SUMMA 122 (100) 95 (101) 108 (102) 81 (100) 406 
Källa: Liggare över utackorderade parallellserien 1891–1893, D1B:1, Liggare över 
utackorderade barn 1903, D1A:4, Liggare över utackorderade barn 1913, D1a:14–16, 
Utackorderingsbyråns arkiv; Liggare över barn remitterade till barnhus och barnhem 1890–
1895, D1A:4, Understödsdelegerades arkiv; Personakter, Socialregisterbyråns arkiv; 
Rotemansarkivet på CD, SSA. 
Anmärkning: På grund av avrundning blir den procentuella summan inte alltid 100. 

Bilaga 18. Etablerade fosterhem som ansökt om ett känt barn från 
utackorderingsbyrån i Stockholm åren 1892–93, 1903, 1913 och 1923 i absoluta tal.  

 Etablerade fosterhem i Stockholms stad och 
län…

… varav önskat ett känt barn 

1892–93 104 34 
1903 28 18 
1913 43 29 
1923 53 46 
Källa: Liggare över utackorderade parallellserien 1891–1893, D1B:1, Liggare över 
utackorderade barn 1903, D1A:4, Liggare över utackorderade barn 1913, D1a:14–16, 
Utackorderingsbyråns arkiv; Liggare över barn remitterade till barnhus och barnhem 1890–
1895, D1A:4, Understödsdelegerades arkiv; Personakter, Socialregisterbyråns arkiv; 
Rotemansarkivet på CD, SSA. 
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Bilaga 19. Hemlän för icke etablerade fosterhem som ansökte om ett fosterbarn från 
utackorderingsbyrån i Stockholm under perioderna 1891–92; 1902–1912 och 1913–
1925. Ansökningar i antal och (procent). 

Län År 1891–92 År 1902–12 År 1913–25 Totalt

Stockholms län utom Stockholms stad 61 (66) 73 (29) 7 (9) 141
Kalmar län 5 (6) 81 (33) 30 (41) 116
Södermanland 2 (2) 14 (6) 4 (5) 20
Älfsborgs län 3 (3) 13 (5) 2 (3) 18
Stockholm stad 2 (2) 12 (5) 2 (3) 16
Gotland 1 (1) 11 (4) 2 (3) 14
Värmland 1 (1) 8 (3) 2 (3) 11
Uppsala 2 (2) 6 (2) 1 (1) 9
Örebro län 1 (1) 5 (2) 2 (3) 8
Östergötland 1 (1) 3 (1) 4 (5) 8
Skaraborg 2 (2) 3 (1) 2 (3) 7
Jönköping 0 (0) 3 (1) 3 (4) 6
Västmanland 1 (1) 2 (1) 3 (4) 6
Dalarna 1 (1) 4 (2) 0 (0) 5
Gävleborg 3 (3) 1 (0,5) 1 (1) 5
Kronoberg 0 (0) 1 (0,5) 3 (4) 4
Blekinge 1 (1) 1 (0,5) 2 (3) 4
Göteborg 0 (0) 1 (0,5) 1 (1) 2
Malmöhus 0 (0) 2 (1) 0 (0) 2
Kopparberg 0 (0) 0 (0) 2 (3) 2
Västerbotten 0 (0) 0 (0) 1 (1) 1
Halland 0 (0) 1 (0,5) 0 (0) 1
Okänt 5 (6) 4 (1,5) 0 (0) 9

Totalt 92 (99) 249 (101) 74 (100) 415
Källa: Inkomna skrivelser 1891–92, E1:1, Godkända fosterhem, F1:3, Icke godkända 
fosterhem, F1:1, F1:4, Utackorderingsbyråns arkiv; Fosterhemsredogörelser, F2D:1, Sociala 
avdelningen vårdbyrån, Barnavårdsnämndens arkiv 1, SSA. 
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Bilaga 20. Hushåll med och utan minderåriga barn bland ansökningar om 
fosterbarn från utackorderingsbyrån perioden 1891–1925. Hushåll i absoluta tal. 

 Icke etablerade fosterhem Etablerade fosterhem 
 1891–92 1902–12 1913–25 1892–93 1903 1913 1923 
Hushåll med barn 
Hushåll utan barn 
Bortfall
TOTALT

17
34
41
92

95
119
35

249

26
47
1

74

16
24
82

122

30
41
24
95

29
52
27

108

30
50
39

119
Källa: Godkända fosterhem, F1:3, Icke godkända fosterhem, F1:1, F1:4, Liggare över 
utackorderade parallellserien 1891–1893, D1B:1, Liggare över utackorderade 1903, D1A:4, 
Liggare över utackorderade 1913, D1a:14–16, Styrelseprotokoll 1923, ”Förteckning å 
utackorderade personer”, A1:26, Utackorderingsbyråns arkiv; Fosterhemsredogörelser, 
F2D:1, Sociala avdelningen vårdbyrån, Barnavårdsnämndens arkiv 1; Personakter, 
Socialregisterbyråns arkiv, Rotemansarkivet på CD, SHD, SSA.  

Bilaga 21. Indelning av fosterfädernas yrken 

Indelningen av fosterfädernas yrken har gjorts på annat sätt än de biologiska 
fäderna som delades in efter Uno Gustafsons klassschema. Skälet härtill är 
att många fosterföräldrar bodde på landsbygden och hade yrken som inte 
finns representerade hos Gustafson. Indelningen av fosterfädernas yrken 
bygger på en kombination av den indelning som Sten Carlsson redogör för i 
sin bok Yrken och samhällsgrupper och Nils Edlings definitioner av grupper 
verksamma inom jordbruket som han använder i sin avhandling Det
fosterländska hemmet.

Carlsson delar in alla yrken i sju stora grupper: jordbrukets företagare, 
jordbrukarnas medhjälpare, jordbrukets arbetare, företagare utanför 
jordbruket, akademiker, tjänstemän och arbetare. Hantverkarna, som 
utackorderingsbyrån gärna placerade barn hos, räknas in under företagare 
utanför jordbruket i Carlssons indelning. Eftersom jag har velat undersöka 
förekomsten av hantverkare i materialet har jag skilt ut dem som en särskild 
grupp. Vidare har jag slagit samman företagare utanför jordbruket (utom 
hantverkarna) med akademikerna och tjänstemännen till en grupp; 
medelklass och tjänstemän. Skälet är att underlaget är så pass litet att en 
diversifierad uppdelning inte fyller någon funktion i min undersökning. 

När det gäller den jordbruksverksamma befolkningen har jag använt 
Edlings indelning av dem i två grupper. Den första gruppen är företagarna 
och till dem räknar Edling godsägare, hemmansägare och arrendatorer. Jag 
kallar dem lantbrukare. Den andra gruppen utgörs av dem som hade mycket 
lite eller ingen egen jord alls att bruka och därför var beroende av lönearbete. 
Till denna grupp räknar Edling torpare, backstugusittare, lägenhetsägare, 
daglönare och statare. I min indelning kallas dessa för obesuttna och 
jordbruksarbetare. Jag har även räknat in timmermän och skogsarbetare som 
hos Carlsson hör till arbetarna. Då dessa, enligt Carlsson, kunde vara 
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statavlönade har jag funnit det mer lämpligt att räkna dem till gruppen 
obesuttna eller jordbruksarbetare. Dessutom har jag tillfogat soldater till 
denna grupp eftersom de oftast avlönades genom rätten att bruka ett torp.1

Nedan ges en redogörelse för vilka yrkestitlar som har räknats till vilka 
yrkesgrupper: 

Medelklass och tjänstemän: handlande, befallningsman, skogsfaktor, 
kapten, folkskollärare, rättare, komminister, ingenjör, skeppare, 
brädgårdsinspektör, fjärdringsman, poliskonstapel, karantänsmästare, 
sjökapten, extra kronoskogsvaktare. 

Lantbrukare: lantbrukare, hemmansägare, arrendator, godsägare, 
jordburkare, jordbruksarrendator, kvarn- och sågägare, fiskare, slaktare och 
mjölnare.

Hantverkare: byggmästare, skomakare, skräddare, snickare, 
snickarmästare, stenhuggare, toffelmakare, slöjdare, smed, pistolsmed, 
målare, repslagare, kopparslagare, trädgårdsmästare 

Arbetare: arbetare, eldare, lokeldare, timmerarbetare, järnvägsarbetare, 
stenarbetare, sågverksarbetare, träarbetare, undantagsman, kemist och 
arbetare, rörarbetare, arbetskarl, järnarbetare, kolare och murare, lokputsare, 
tillskärarare, båtsman, banvakt, orgeltrampare, kusk, telefonarbetare, 
tullvaktmästare, telefonstationsföreståndare, postvaktbetjänt, förman, 
vaktkonstapel, skolvaktmästare, konduktör. 

Obesuttna och jordbruksarbetare: torpare, lägenhetsägare, 
jordbruksarbetare, jordtorpare, lantarbetare, stall- och körkarl, statkarl, 
ladugårdsskötare, statare, statdräng, skogsarbetare, timmerman, nybyggare, 
brukare, soldat, dragon, f.d. husar. 

1 Se Edling, Nils, Det fosterländska hemmet. Egnahemspolitik, småbruk och hemideologi 
kring sekelskiftet 1900, (Stockholm 1996), s. 37–39; Carlsson, Sten, Yrken och 
samhällsgrupper, (Stockholm 1968). 
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Bilaga 22. Kvinnliga hushållsföreståndares försörjning i etablerade och icke 
etablerade fosterhem i absoluta tal. 

Försörjning Etablerade 
fosterhem

Icke etablerade 
fosterhem

Jordbruk 5 16 
Hantverk eller arbete inom det egna 
hushållet

16 13 

Arbete utanför egna hushållet 15 9 
Inga uppgifter om försörjning 50 19 
SUMMA 86 57 
Källa: Godkända fosterhem, F1:3, Icke godkända fosterhem, F1:1, F1:4, Liggare över 
utackorderade parallellserien 1891–1893, D1B:1, Liggare över utackorderade 1903, D1A:4, 
Liggare över utackorderade 1913, D1a:14–16, Styrelseprotokoll 1923, ”Förteckning å 
utackorderade personer”, A1:26, Utackorderingsbyråns arkiv; Fosterhemsredogörelser, 
F2D:1, Sociala avdelningen vårdbyrån, Barnavårdsnämndens arkiv 1; Personakter, 
Socialregisterbyråns arkiv, Rotemansarkivet på CD, SHD, SSA.  
Anmärkning: Nedan redovisas hur yrkestitlarna har klassificerats: 
Jordbruk: hemmansägare, hemmansägaränka, jordbrukare, lantbrukare, lägenhetsägare, 
jordägare, bondänka.  
Hantverkare eller arbete inom det egna hushållet: f.d. lärarinna som driver bageriinrättning, 
kappsömmerska, portvakterska, sköter hemmet, sömmerska, trickåstickerska, vanlig kvinnlig 
sysselsättning, hyr ut rum/sköter hemmet åt vuxen dotter, f.d. barnsköterska, f.d. 
handskmakerska, sköter telefonväxel/tillverkar yllegarn, väverska, strykerska. 
Arbete utanför egna hushållet: hjälparbete, konditorifröken, bageriarbeterska, städerska, 
tidningsförsäljerska, barnmorska, arbeterska, hushållstjänarinna, lärarinna, handlande, hjälp i 
hushåll/husägarinna, vårdare av barn i familjer, kokerska/tvätterska, skollärarinna, 
småskolelärarinna. 
Inga uppgifter om försörjning: änka, änkefru, skomakaränka, skepparänka, arbetaränka, 
byggmästaränka, verkmästarhustru, villaägarinna, hustru, fröken. 

Bilaga 23. Yrkeskategorier bland familjer med egna barn under fem år som ansökte 
om fosterbarn från utackorderingsbyrån 1902–1925. Absoluta tal. 

Yrkeskategori Icke etablerade fosterhem Etablerade fosterhem 
Lantbrukare 45 17 
Obesuttna och jordbruksarbetare 15 1 
Hantverkare 4 3 
Arbetare 6 6 
Medelklass 3 1 
SUMMA 73 28 
Källa: Godkända fosterhem, F1:3, Icke godkända fosterhem, F1:1, F1:4, 
Utackorderingsbyråns arkiv; Fosterhemsredogörelser, F2D:1, Sociala avdelningen vårdbyrån, 
Barnavårdsnämndens arkiv 1; Personakter, Socialregisterbyråns arkiv; Rotemansarkivet på 
CD, SSA. 
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