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ABSTRACT 

Bergman, Helena, 2003: Policing parents. Child welfare officers, gender politics and the welfare state 
1900-1950. 387 pp. Language: Swedish, with a summary7 in English. ISBN 91-22-02034-9 

The dissertation explores the Swedish child welfare officer system [barnavårdsmannainstitutionen) using 
gender as an analytical tool. The child welfare officer system was a public program designed to 
support single mothers and monitor the welfare of children born out of wedlock. The study 
concentrates on the first half of the 20th century, and particularly covers the introduction of this 
system in 1917/18 and the changes it underwent in 1938, after an income maintenance law 
{bidragsförskott) for children of unwed mothers was introduced. In 1917, Sweden was one of the first 
countries in Europe to introduce legislation that formalized men's obligations towards children born 
out of wedlock. Consequently, state officials, called child welfare officers, were required to perform 
mandator)7 investigations of paternity. Their task was also to make sure that fathers provided 
economic support and mothers carried out sufficient care. The 1938 income maintenance law was 
one of the social policy initiatives of the 1930s. Single mothers were assured payment from the state 
for child support and the child welfare officers then sought to reclaim the money from the absent 
father. 

The history of the child welfare officer system is used as a case to investigate the power 
dynamics of gender and class, and the relationship between the state, the social work professionals 
and the individual citizen, concurrent with the birth of the Swedish welfare state. The political 
debates, the institutional arrangements and the practices connected to this policy area have been 
analyzed. Thus, politicians, social workers and unwed mothers and fathers are all brought into focus. 

An analytical point of departure is that the welfare state "does gender", i.e. that the welfare 
state regulates and directs the relation between men and women. However, the state is also treated as 
a complex and changeable entity, where state and welfare policy also functions as a means to change 
gender relations. Thus, the study argues that the introduction of the child welfare officer system 
opened up a new public arena for women — as politicians, social workers and as mothers — in which 
they were able to renegotiate the meaning of gender and their relation to the state. Prevalent ideas of 
gender were questioned and challenged in the public sphere of politics and labor as well as in the 
private sphere of the family. 

The study consists of a number of empirical chapters in which this social bureaucracy is 
scrutinized from various perspectives. The child welfare officer system is analyzed both on a national 
and local level. The latter is done through a case study of the local work in Stockholm. Gender was a 
vital component to all these levels. 
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K A P I T E L  E T T :  

I N L E D N I N G  

Barnavårdsmän, genuspolitik och välfärdsstat 

I romanen Det andra äkteriskapet från 1930-talets slut skildrar författar
innan Dagmar Edqvist en ung kvinnlig barnavårdsmans situation i en 

svensk småstad. Till en barnavårdsmans arbetsuppgifter hörde att över

vaka utomäktenskapliga barns välfärd och tillvarata deras rättigheter, 

bland annat genom att fastställa faderskap och förmå fader att betala 
underhåll. I staden hade man först befarat att ett moraliskt förfall skulle 

sprida sig när en kvinna tillträdde tjänsten. Man tvivlade på att "ett så

dant litet fruntimmer" skulle kunna hålla efter barnafäder. Det sades att 
hon fatt platsen mest på grund av att barnavårdsnämndens ordförande 

hade blivit förtjust i hennes vackra smalben. Men den kvinnliga social

vårdstjänstemannen visade sig snart sköta sysslan väl, kanske alltför väl. 

Hon fick tvärtom rykte om sig att vara hänsynslös mot männen efter

som hon utan undantag klämde åt "vem det vara må" som försökte 
slingra sig från sitt ansvar.1 Hon begåvades därför med tillnamnet "stans 

i. Dagmar Edqvist, Andra äktenskapet (Stockholm 1939), s. 134. Dagmar Edqvists roman 
var framför allt menad som ett inlägg i debatten kring gifta kvinnors rätt till arbete. I roma
nen var barnavårdsmannen Brita tvungen att ställa in sitt giftermål eftersom hon annars ris
kerade att bli av med sitt arbete vid barnavårdsnämnden. Kommunen hade nämligen för 



farligaste dam nummer ett", vilket anspelade både på hennes vackra ytt

re och på hennes förmåga att avtvinga strejkande pappor pengar. 
Berättelsen om barnavårdsmannen väcker en rad frågor kring rela

tionerna mellan män och kvinnor, profession och samhälle, stat och in

divid i det framväxande moderna Sverige. Dagmar Edqvists roman var 
en så kallad emancipationsroman, som syftade till att ifrågasätta tidens 

instängda kvinnoroll. Med ett modernt vetenskapligt språk problemati-

serade hon de samhälleliga genusrelationerna och utmanade tidens tän
kande kring manligt och kvinnligt, där könen tillskrevs olika kompe

tenser, platser och förhållningsregler. Genom att placera en barnavårds

man i handlingens centrum kunde hon rikta uppmärksamhet mot en 

rad könsorättvisor som drabbade kvinnor inom olika samhällssektorer. 
Den kvinnliga barnavårdsmannen fick representera de svårigheter som 
kvinnor erfor dä de forsökte ta plats på den offentliga arenan, på arbets
marknaden och i politiken. De kvinnor som tog ett kliv ut i offentlig

heten riskerade att endera förklaras odugliga för arbetsuppgiften eller 

att demoniseras som kvinnor. Samtidigt fungerade barnavårdsmannens 
klient, den ogifta modern, som en illustration av kvinnoproblemets 

andra sida, nämligen kvinnors utsatthet och sårbarhet på den privata 

och sexuella arenan inom familjen. Det var lätt för kvinnor att hamna 

på kollisionskurs med en samhällelig dubbelmoral som dikterade sed

lighet för kvinnor men samtidigt accepterade mäns sexuella utlevelser. 
Såväl i det offentliga som i det privata utgjorde således de kvinnor som 
överträdde de snävt definierade gränserna för kvinnlighet ett hot mot 

samhällsordningen. Men saker och ting höll på att förändras. Varken 

den kvinnliga barnavårdsmannen eller den ogifta modern var tillfreds 
med den samhälleliga rollfördelningen. 

Idag är barnavårdsmannen en snudd på bortglömd figur. Vid den tid 

då Dagmar Edqvists roman tillkom och utspelade sig förhöll sig saken 

annorlunda. Då mellan tio och femton procent av alla svenska barn 

vana att avskeda sina kvinnliga anställda när de gifte sig eller blev med barn. För en vidare 
analys av mellankrigstidens kvinnliga romaner vilka problematiserar temat kvinnor och för

värvsarbete, samt ogifta kvinnors moderskap, se litteraturvetaren Kristina Fjelkestams studie 
Ungkarlsflickor, kamrathustnir och manhaftiga lesbianer. Modernitetens litterära gestalter i mellan

krigstidens Sverige (Eslöv 2002), särskilt kap. 4. 



under denna period föddes utom äktenskapet var det ett stort antal 

män, kvinnor och barn - och socialarbetare - som hade personlig er

farenhet av barnavårdsmannaverksamheten. I samhället i stort hörde 
barnavårdsmännens arbete till ett av de mest kända sociala yrkena, och 
i en yrkesrådgivningshandbok från 1940-talet konstaterades att det var 
"allmänt bekant" att de hade till uppgift att bevaka utomäktenskapliga 

barns rätt och intresse.2 Trots uppdragets maskulina klang hände det sig 

också allt som oftast att det var en kvinna som utförde det. Många 
gånger var det alltså kvinnor som utredde faderskap, drev in under
hållsbidrag och gjorde goda föräldrar av de män och kvinnor som hade 

barn utan att vara gifta. Det säger sig självt att en offentlig kvinnogestalt 

med ett så maktpåliggande uppdrag fick en särskild plats inom folk

mytologin. Barnavårdsmannen är således en återkommande gestalt i 

romaner och biografier från det tidiga 1900-talet.3 En myndighets

person som intervenerade i det allra mest privata, i familjen och i "det 

sexuella", berörde - och upprörde - människor. 

I mötet mellan barnavårdsmän och föräldrar till utomäktenskapliga 

barn kom samhälleliga idéer kring klass, kön, sexualitet, familj och för-
äldraskap att ställas på sin spets. I detta möte mellan stat, institution, 

profession och individ kom också föreställningar om vad som är "pri

vat" och vad som är "offentligt" att omförhandlas. 

Barnavårdsmannainst i tut ionen som prisma 

Den här studien handlar om den svenska barnavårdsmannainstitutio

nen och om de samhälleliga genusrelationerna. Genom barnavårds
mannaverksamheten speglar jag ett Sverige i förvandling. Tidsmässigt 
ligger bokens tyngdpunkt på den första halvan av 1900-talet, och på de 

2. Stina Hesselman, I samhällets tjänst. En yrkesvägledning för socialt och kommunalt arbete 

(Stockholm 1944), s. 13. 
3. Signe Höjer berättar om sin tid som barnavårdsman i stadsdelen Hagalund i Solna i 

självbiografin Vägen till Hagalwid (Stockholm 1979). För ytterligare skildringar av barna
vårdsmannaverksamheten i romanform ur barnavårdsmannens perspektiv, se Elin Wägner, 
Svalorna flyga högt (Stockholm 1929); ur moderns perspektiv, se Ingeborg Björklund, En 

kvinna på väg. Roman i tre delar (Stockholm 1926); Alice Lyttkens, Flykten från vardagen 

(Stockholm 1933); ur faderns, se Jan Fridegård, Jag Lars Hård (Stockholm 1935). 



decennier då konturerna av det moderna Sverige började träda fram. 

Men tidsrummet öppnar sig också framåt, mot efterkrigstidens for oss 

mer direkt igenkännbara samhälle. Studien centreras kring två viktiga 

händelser i den statliga politiken kring "utomäktenskapligheten": dels 

barnavårdsmannainstitutionens införande år 1917/18 och dels lanse
randet av bidragsförskottssystemet år 1937/38. Det första var i princip 
en familjerättslig lagstiftning varigenom staten reglerade föräldrars en

skilda förpliktelser gentemot utomäktenskapligt födda barn och sedan 

också upprätthöll dessa "privata" föräldraplikter genom systemet med 

kommunalt organiserade barnavårdsmän. Det senare var en statlig 

socialpolitisk åtgärd varigenom "det offentliga" åtog sig en del av för

sörjningsbördan för barn som levde med endast en förälder. 
Min undersökning famnar därmed den epok som karaktäriseras som 

den svenska välfärdsstatens framväxt. Detta var en period då statens 
omfång och inflytande ökade och gränserna mellan privat och offent
ligt försköts. Allt eftersom tanken på att staten hade ett ansvar för med

borgarnas sociala och ekonomiska välbefinnande fick fäste tillkom en 

rad nya arbetsuppgifter i det offentligas regi. Den offentliga sektorns 
expansion kunde i väsentliga delar klaras av genom kvinnors intåg i 
tjänstemannasektorn. Sammanvävd med välfardstatens utveckling kan 
man också identifiera en annan process, nämligen hur de samhälleliga 
genusrelationerna omformulerades. Historikern Yvonne Hirdman har 
beskrivit denna utveckling som att det samhälleliga husmoderskontrak

tet under sent 1900-tal har bytts mot ett jämställdhetskontrakt.4 Med 

det menas att tanken på att könen har olika platser - kvinnor i det pri

vata, i familjen, och män i det offentliga, på arbetsmarknaden och inom 

politiken - har övergått till ett tänkande om att män och kvinnor borde 

ha samma rättigheter och skyldigheter inom alla samhällssfärer. 
Dessa tre problemkomplex - välfärdsstatens expansion, tillkomsten 

av nya välfärdsstatliga professioner, och genusrelationernas omvandling 
- har betydelse för min studie av den svenska barnavårdsmannainstitu-

tionen. Välfärdsstat, profession och genus är således de tre samman

4. Yvonne Hirdman, "Genussystemet", i Demokrati och makt i Sverige. Maktutredningens hu

vudrapport (Stockholm 1990). 



vävda trådar som strukturerar framställningen. Men det här är inte 

någon regelrätt studie av kvinnligt yrkesarbete i välfärdsstatens tjänst. 

Jag använder mig snarare av barnavårdsmannainstitutionen som ett 
prisma, genom vilket jag betraktar det svenska samhället. Utifrån ett 
antal delstudier av denna institution undersöker jag vilken roll genus 
spelade i uppbyggnaden av välfärdsstaten, och i den process där för

hållandet mellan stat, profession och individ omförhandlades under 

1900-talets första hälft. 

Analysen rör sig också på tre olika nivåer: en politisk diskursiv nivå, 

en institutionell nivå och en implementeringsnivå. Med utgångspunkt i 

barnavårdsmannainstitutionen vänder jag blicken åt olika håll: mot sta

ten som genom social- och familjerättslig lagstiftning satte upp ramar 
för denna verksamhet, mot de barnavårdsmän som verkställde arbetet 

inom den, och mot de ogifta mödrar och fader som berördes av den. 

Därtill riktar jag uppmärksamhet mot de aktörer som kämpade för att 

stärka ogifta mödrars och utomäktenskapliga barns rättigheter och för 
att män skulle ta sitt ansvar som barnafäder, samt även mot de organi
sationer som organiserade barnavårdsmännen och tillvaratog deras in

tressen. Jag pekar på de diskussioner som fördes, mellan olika aktörer 
på olika nivåer, om hur könen borde förhålla sig till varandra och hur 
samhället borde vara organiserat. Jag visar på spännvidden i de idéer 
om genus och socialpolitik som artikulerades och institutionaliserades 

under 1900-talets första hälft. 

Den motsägelseful la relat ionen mel lan kvinnor och staten 

Ett viktigt tema i analysen är frågan om den motsägelsefulla relationen 
mellan kvinnor och välfärdsstaten. Jag knyter därmed an till en diskus

sion om genus, politik och välfärdsstat som sedan 1980-talet förts av 
feministiska forskare i både Sverige och utlandet. Genusforskare har 
uppmärksammat att den västerländska välfärdsstaten på samma gång 
fungerar som kvinnors vän och fiende.5 Med utgångspunkt i barna-

5. Se t.ex. Ida Blom, "Refleksjoner over kjonn og stat", i Anne-Hilde Nagel (red.), Kjenn og 

velferdsstat (Bergen 1998); Arnlaug Leira, Welfare states and working mothers. The Scandinavian 

experience (Cambridge 1992); Birte Siim, "The Scandinavian welfare states. Towards sexual 

equality or a new kind of male domination?", Acta sociologica, 30 (1987). 



vårdsmannainstitutionen kan flera exempel ges på denna dubbelhet. 

Samtidigt som staten genom sin expansion öppnade en ny social arbets
marknad för kvinnor, där dessa kunde vinna ekonomisk självständighet 
och samhälleligt inflytande, tillät staten lagstiftning som satte reella hin

der i vägen för kvinnligt yrkesarbete. Kvinnor var t.ex. utestängda från 
vissa utbildningsanstalter, deras möjligheter till statlig anställning var 
formellt begränsade, de gavs lägre löner och arbetsgivare hade dess

utom rätt att avskeda kvinnliga anställda vid giftermål eller graviditet.6 

Den statliga politiken understödde därmed ett system där kvinnor be

handlades som tillfälliga besökare på arbetsmarknaden, eftersom deras 

egentliga roll ansågs vara som hustrur och mödrar, försöijda av sina 

män. Denna dubbelhet var även tydlig i relation till de ogifta mödrarna. 
Samtidigt som staten trädde in vid de ogifta mödrarnas sida och till
varatog deras rättigheter i relation till barnafader, brännmärktes ogifta 

mödrar genom en familjelagstiftning som tillmätte deras barn mindre 

värde än dem som var födda inom äktenskap. Utomäktenskapliga barn 

hade t.ex. inte arvsrätt efter sina fader. I ekonomiskt hänseende bands 

dessutom även de ogifta mödrarna till sina barns fader. Det var barnets 

fader, den manlige försöijaren, som skulle understödja den ogifta mo
dern ekonomiskt. 

Dessa dubbelheter i den statliga genuspolitiken har lett till diskussio
ner mellan feministiska forskare om hur stor tilltro kvinnor egentligen 

kan ha till statsapparaten. Finns det ett inneboende "patriarkalt" drag i 

staten som gör att kvinnor inte kan förvänta sig att den tillgodoser 
deras intressen, eller har staten även en "kvinnovänlig" potential? Vad 
menas för övrigt med kvinnovänlig politik: finns det särskilda och 
gemensamma kvinnliga intressen som kan tillvaratas i politiken? 

Den australiensiske sociologen R.W. Connell har på ett fruktbart sätt 

teoretiserat kring det komplexa förhållandet mellan den västerländska 

staten och kvinnorna. Connell slår fast att genus är ett grundläggande 

6. Christina Florin, "Statsbyråkratins erogena zoner. Staten som mötesplats för kvinnligt 

och manligt", i Gunnar Broberg, Ulla Wikander & Klas Åmark (red.), Bryta, bygga, bo. Svensk 
historia underifrån (Stockholm 1994b); Renée Frangeur, Yrkeskvinna eller makens tjänarinnan 
Striden om yrkesrätten förgifta kvinnor i mellankrigstidens Sverige (Lund 1998). 



element i uppbyggandet av statsapparaten, offentliga institutioner, by

råkratier och professioner. Genom statlig politik och lagstiftning insti-

tutionaliseras tankar om kön och skapas ramar för mäns och kvinnors 
handlingsutrymme och möjligheter.7 Genom historien har staten också 
reproducerat en genusordning där kvinnor underordnats män. Men 

Connell menar att det ändå är nödvändigt att historisera staten och be

trakta den som en komplex och föränderlig enhet. Staten är både en ak

tör och en arena, både mål och medel i genuspolitiken. Det är genom 

diskussioner, strider och kompromisser om vad staten är, vad den skall 

göra och vem den representerar, som staten, statliga program och by

råkratier skapas. Därmed kan staten och den statliga politiken också 

fungera som medel för förändring. Staten må genom historien mesta
dels ha tillvaratagit mäns intressen. Men detta har ju samtidigt också 
utlöst en rad kvinnopolitiska aktioner riktade mot staten med krav på 
reformer. I dessa maktkamper hamnar staten i fokus för mobiliseringen 
av olika intressen. Just på grund av kvinnors underordnade ställning i 

den statliga arbetsmarknadspolitiken och stigmatiseringen av ogifta 

mödrar och utomäktenskapliga barn i lagstiftning och politiska pro

gram har staten blivit måltavla för dem som velat komma till rätta med 

dessa orättvisor. Statens roll i att skapa kollektiva aktörer är därmed 
viktig att framhålla. Den sociopolitiska kategorin "kvinnointressen" har 
genom historien skapats i relation till staten. Detta visar på statens 
komplexa roll i genuspolitiken. 

Otvetydigt har också modern västerländsk feminism utvecklats i nära 
relation till staten. Parallelliteten mellan de moderna kvinnorörelserna 

och de västerländska välfärdsstaternas framväxt har många forskare pe

kat på.8 En rad feministiska krav har under 1900-talet varit riktade mot 

staten: att könsdiskriminerande lagstiftning skall avskaffas, att socialpo
litiska program för mödrar och barn skall införas etc. Den feministiska 

7. R.W. Connell, "The state, gender, and sexual politics. Theory and appraisal", Theory and 

society, 19 (1990); R.W. Connell, Gender and power. Society, the person and sexual politics (Stan

ford 1987), s. 130-131. 
8. Seth Koven & Sonva Michel (red.), Mothers of a nezv world. Matenialist politics and the 

origins of welfare states (New York 1993); Gisela Bock & Pat Thane (red.), Maternity and gen

derpolicies. Women and the rise of the European zvelfare states 1880-1Q50 (London 1991 ). 



politiken har också handlat om att ändra statens bemanning, genom 
aktioner för att släppa in kvinnor i politiken och göra offentliga tjänster 
tillgängliga för kvinnor.9 Denna politiska gärning har inte bara bedrivits 
inom de traditionella arenorna, såsom partipolitik och fackföreningar. 

Tvärtom har kvinnors politiska handlande under 1900-talet utmärkts av 

ett "oortodoxt" kvinnopolitiskt samarbete mellan de många föreningar 

och organisationer där kvinnor varit aktiva.10 

Connell framhåller att denna feministiska aktivitet måste ses som en 
del av den process som skapat den moderna staten.11 Kvinnor har under 
1900-talet agerat för att utöka det statliga socialpolitiska ansvaret och 
för att skapa en plats åt sig själva och det kvinnliga inflytandet inom sta

ten. Denna politiska gärning med sikte på staten har förvisso skett från 

en underordnad position i det samhälleliga genussystemet, men det har 
likväl varit ett aktivt och målmedvetet arbete. Utvecklingen har måhän

da lett till att kvinnor underordnats på nya sätt, men det har också lett 

till nya möjligheter för kvinnor. 

I den här avhandlingen diskuterar jag således hur barnavårdsmanna-
institutionen etablerades som en ny offentlig arena för kvinnors sam-
hällsinflytande, där de kunde omförhandla såväl de samhälleliga genus-

relationerna som sin relation till staten. Jag betraktar barnavårdsman-

nainstitutionen med en dubbel blick: Den erbjöd både nya möjligheter 
och nya begränsningar. Någonstans i spänningen mellan emancipation 
och disciplinering, och mellan förändring och kontinuitet finner jag min 

förståelse av dessa komplexa skeenden. 

9. Florin (1994b); Christina Florin & Bengt Nilsson, "Något som liknar en oblodig revolu

tion. .. "Jämställdhetens politisering under içôo- och 70-talen (Umeå 2000); Frangeur (1998). 
10. Barbara Hobson, "Feminist strategies and gendered discourses in welfare states. Mar

ried women's right to work in the United States and Sweden", i Seth Koven & Sonya Michel 

(red.), Mothers ofa new world. Maternalist politics and the origins of welfare states (New York 

1993). Även Gunnela Björk, Att förhandla sitt medborgarskap. Kvinnor som kollektiva politiska 

aktörer i Örebro 1900-1950 (Lund 1999); Frangeur (1998); Kjell Ostberg, Efter rösträtten. Kvin

nors utrymme efter det demokratiska genombrottet (Eslöv 1997). 
11. Connell (1990), särskilt s. 530-538; Connell (1987), s. 125-132; även Suzanne Franz-

way, Dianne Court & R.W. Connell, Stakinga claim. Feminism, bureaucracy and the state (Cam
bridge 1989), särskilt kap. 3. 



Barnavårdsmannainst i tut ionen -

arena för emancipat ion och discipl inering 

Systemet med barnavårdsmän och den särskilda övervakningen av ut-
omäktenskapliga familjer var i bruk i Sverige mellan åren 1918 och 

1973. Institutionen tillkom mot bakgrund av de utomäktenskapliga bar
nens och deras mödrars fattigdom och utsatthet i det tidiga 1900-talets 
samhälle. Spädbarnsdödligheten bland utomäktenskapliga barn var vid 
denna tid markant högre än den för barn födda inom äktenskap. Detta 
menade samhällsdebattörer och politiker bero på att ogifta mödrar inte 

kunde ta hand om sina barn ordentligt. Det var svårt nog för ensamstå

ende kvinnor att försöija sig själva, att därtill ensamma ansvara för ett li

tet barn kunde vara snudd på omöjligt. De tvingades ofta placera bort 
dem, på barnhem eller i fosterhem. Ogifta kvinnor och deras barn var 

också bland de största mottagarna av samhällelig fattigvård. Fler och 

fler röster krävde därför att även barnafader skulle dras in i bilden och 
göras medansvariga för de barn de satte till världen. Kostnaderna för 
barnets uppfostran skulle därigenom placeras där den egentligen hörde 
hemma. Detta skulle innebära en positiv dominoeffekt för samhället. 
Om fäder betalade underhåll för sina barn skulle mödrar kunna ta bätt
re hand om dem samtidigt som de offentliga fattigvårdsutgifterna för

hoppningsvis skulle kunna sänkas. 
En familjerättslig lag kallad lagen om bam födda atom äktenskap, vilken 

stiftades år 1917 och togs i bruk år 1918, kom därmed att reglera såväl 
mödrars och fäders ansvar gentemot barn som samhällets uppgift att 
efterhålla att dessa skötte sina föräldraplikter. För samtidigt som denna 
lagstiftning slog fast föräldrars enskilda ansvar för sina barn var den 

också ett uttryck för ett offentligt engagemang i det privata familjelivet. 

Även om det var de enskilda föräldrarnas skyldighet att söija för sina 

barn var det inte en privatsak huruvida man skötte denna uppgift eller 
inte. 

Med 1918 års början byggdes därmed barnavårdsmannainstitutionen 
upp för att utöva tillsyn över alla utomäktenskapliga familjebildningar. 

Genom de kommunala barnavårdsnämnderna utsågs barnavårdsmän 



för alla de barn som föddes utanför äktenskapet.12 Kontakten mellan 
föräldrar, barn och myndigheter inskränkte sig inte till faderskapsut

redningen, utan barnavårdsmännen övervakade också fortsättningsvis 

de utomäktenskapliga barnens välfärd. De skulle säkerställa att fäder 
betalade underhåll och att mödrar tog väl hand om sina barn. Om så 
inte var fallet hade de makt att intervenera i familjen och exempelvis 
sätta fader på arbetshus eller frånta mödrar deras barn. Denna övervak
ning kunde pågå ända tills barnet blev antingen myndigt eller själv
försörjande någon gång i 16- till 18-årsåldern. Den kunde även avslutas 
tidigare, om barnet t.ex. blev legitimerat genom föräldrarnas giftermål 
eller en adoption. 

Lagen om barn utom äktenskap och den därmed förknippade barna-

vårdsmannainstitutionen hade disciplinerande syften. Politiken var im

pregnerad av normativa ideologiska föreställningar kring kön, sexuali

tet, familj, äktenskap och klass. Barnavårdsmannens uppdrag bestod i 
att som statens förlängda arm skapa en sorts alternativ kärnfamilj och 

göra goda föräldrar av de män och kvinnor som hade barn utan att vara 
gifta. Budskapet var att barn i första hand hörde hemma inom äkten
skap, men i andra hand att den utomäktenskapliga familjen i vart fall 

skulle efterlikna den legitima familjen i så stor utsträckning som möjligt. 

Staten slog härmed fast att föräldraplikter var oavhängiga huruvida 

äktenskap var ingånget eller inte. För att tala med den brittiske rätts-

vetaren Richard Collier skulle man kunna säga att det var en p isk 
lösning som syftade till att göra mödrar mera autonoma utan att möj
liggöra autonomt moderskap.13 De ogifta mödrarna var genom denna 

institution sammanlänkande med sina barns fäder på samma sätt som 

gifta mödrar. 
Men trots institutionens disciplinerande sidor är det ändå möjligt att 

samtidigt framhålla införandet av barnavårdsmannainstitutionen ur ett 

12. SFS 1917:376, Lag om barn utom äktenskap. I de kommuner som saknade barnavårds
nämnd föll ansvaret på folkskolestyrelsen. Först med 1924 års barnalag blev det obligatoriskt 
for kommunerna att inrätta barnavårdsnämnd (efter särskild prövning kunde dock mindre 
kommuner befrias från detta obligatorium). År 1939 utvidgades lagen till att även kunna gäl
la barn födda inom äktenskap, vid skilsmässa. 

13. Riehard Collier, Masculinity, lazv and the family (London 1995), s. 205-210. 



kvinnligt rättighetsperspektiv.14 Staten gick in och reglerade det privata 

förhållandet mellan ogifta föräldrar, och mellan dessa föräldrar och de

ras barn till de ogifta kvinnornas fördel. Män skulle inte längre kunna 

hålla sig ekonomiskt skadeslösa i de fall deras utomäktenskapliga för

bindelser resulterade i barn. Lagstiftningen var därmed ett erkännande 

av det ojämlika könsförhållande som kan finnas inom familjen och som 

förstås var särskilt påtagligt inom utomäktenskapliga familjebildningar. 

Samtidigt som barnavårdsmannainstitutionen var en kvinnoreform i 
den bemärkelsen att den syftade till att förbättra ogifta mödrars situa
tion, sammanföll dess införande också med den process vari det kvin
nopolitiska fältet utvidgades. Under tidigt 1900-tal, när svenska kvinnor 
stred för sitt politiska medborgarskap, framhölls ofta den kvinnliga röst
rätten och valbarheten som instrument för att genomdriva sociala re

former rörande kvinnor och barn. Det faktum att barnavårdsmannain

stitutionen togs i bruk år 1918, i samband med att man också beslutade 
om att införa allmän och lika rösträtt, kastar därmed ett särskilt sken 
över institutionens historia. Parallelliteten gjorde att det uppstod en sär
skild relation mellan barnavårdsmannaverksamheten och kvinnorörel

sen. Det politiska utrymmet kring denna institution kom därmed att bli 

ett inslag i kvinnokampen. 

Med barnavårdsmannainstitutionens införande öppnades även ett 
nytt verksamhetsområde för kvinnor. Arbetet med att bevaka de utom
äktenskapliga barnens och de ogifta mödrarnas rättigheter i förhållande 

till barnafäderna ansågs passande för kvinnor. Här fick således svenska 
kvinnor möjligheten att ta på sig ett offentligt uppdrag, som på indivi
duell nivå gav dem auktoritet och tillfredställelse, och som på struktu

rell nivå var en del av den offentliga sektorns uppbyggnad. 

Historien måste emellertid vridas ännu ett varv. De möjligheter som 

14. Begreppsparen emancipation-diseiplinering, plikt-rättighet, hjälp-kontroll är ständigt 
återkommande inom den stora forskning som finns om välfärdsstaternas och den moderna 

social- och familjepolitikens framväxt ur ett genusperspektiv. En mängd titlar bygger på det

ta begreppspar, t.ex.: Bente Rosenbeck, "Omsorg eller omklamring? Ugifte modre ca 

1900-1950", i Karen Hjorth, Grethe Ilsoe & Minna Kragelund (red.), Bur. Kan, kan icke; JÏÏ, 

vil icke; Kvindeliv i perspektiv (Köpenhamn 1996); Mary E. Odem, Delinquent daughters. Pro

tecting andpolicing adolescentfemale sexuality in the United States 1885-1920 (Chapel Hill 1995). 



kvinnor fick i och med barnavårdsmannainstitutionen och den fram

växande välfärdsstaten - om det nu var som klienter, politiker eller so
cialarbetare - skedde samtidigt inom ramen för ett genustänkande där 

kvinnors sidoordnade roll i samhället befästes. Det politiska utrymmet 

kring barnavårdsmannainstitutionen genomsyrades av en könskomple-
mentär retorik som i längden skulle visa sig begränsande för kvinnor, 
eftersom den definierade en särskild roll inte bara för de kvinnor som 

politiken var riktad mot, utan även för kvinnliga politiker och profes

sionella. Kvinnor riskerade därigenom att bli likställda med sitt kön. 

Inom familjen var kvinnors första prioritet att vara goda mödrar; kvinn

liga politiker skulle i första hand ägna sig åt de "mjuka" kvinnliga 
frågorna; och kvinnliga professionella inom välfärdsstaten hänvisades 
till omvårdnaden av kvinnor och barn. Barnavårdsmannainstitutionens 
historia kastar därmed ljus över en annan genuskonstruerande process, 
nämligen den svenska arbetsmarknadens könssegregation och den 
offentliga sektorns feminisering.15 Systemet med barnavårdsmän inför

des ju samtidigt som det i Sverige i övrigt skedde en fullkomlig explo

sion av offentliga "barn- och kvinnoräddande" verksamheter, vilka på 

olika sätt syftade till att vårda, utbilda och omhänderta befolkningen. 

Inom alla dessa områden kom kvinnor att skapa sig ett professionellt 

utrymme. Det växande behovet av barnmorskor, sjuksköterskor, lärare 

och socialarbetare kunde mötas av medelklasskvinnors arbetsinsatser.16 

Därmed har kvinnor själva varit behjälpliga i den process som handlat 

om att skapa en kvinnlig armé av välfärdsstatliga hjälpredor som för låg 

lön och på obekväm arbetstid implementerar den genuspolitik som sta

ten lagstiftar om. 

15. Om genusarbetsdelning, se t.ex. Ulla Wikander, Kvinnoarbete i Europa 1789-1Ç50 

(Stockholm 1999); även dens., Delat arbete, delad makt Om kvinnors underordning i och genom 

arbetet - en historisk essä (Uppsala 1995). 
16. Lisa Öberg, Barnmorskan och läkaren. Kompetens och konflikt i svensk förlossningsvård 

iS~o-iQ2o (Stockholm 1996); Agneta Emanuelsson, Pionjärer i vitt. Professionella och fackliga 

strategier bland svenska sjuksköterskor och sjukvårdsbiträden 1851-1939 ( Stockholm 1990); Chris

tina Florin, Kampen om katedern. Feminisenngs- ochprofessionalise ringsprocessen inom den svenska 

folkskolans lärarkår 1860-1Ç06 (Umeå 1987). 



Kontinuitet och förändring i  

pol i t iken kr ing "utomäktenskapl igheten" 

Barnavårdsmannainstitutionens historia handlar inte bara om eman-
cipering och disciplinering, utan även om kontinuitet och förändring. 
Institutionen fanns i nästan sex decennier och under denna period hän
de inte mycket med den familjerättsliga lagstiftning som barnavårds
männen upprätthöll och som reglerade deras arbete.17 Fram till institu

tionens avskaffande år 1973 var organisationen märkligt oförändrad, 

med tillägget att den år 1939 utsträcktes till att även i vissa fall gälla 
skilsmässobarn - den nya tidens "faderslösa".18 Och även om Sverige 

med 1917 års familjerättsliga reform var tidigt ute, internationellt sett, 
med att införa obligatoriska faderskapsutredningar vid alla utomäkten-
skapliga födslar och med att stadga ogifta faders underhållsplikt gent

emot dessa barn, var det först på 1970-talet som fäder fick exakt samma 

skyldigheter och rättigheter i relation till sina utomäktenskapligt födda 

barn som till dem födda inom äktenskap.19 Först då fick utomäkten-
skapliga barn rätt till arv efter fadern och släktingar på faderns sida. 
Att särskilt kontrollera utomäktenskapliga barn ansågs då också förle

gat. Barnavårdsmannainstitutionen avskaffades därmed 1973. Ensam
stående mödrars ekonomiska utsatthet kvarstod förvisso, liksom be

hovet att fastställa faderskap, men dessa problem har man försökt lösa 

17. År 1949 sammanfördes lagen om barn utom äktenskap med övrig familjelagstiftning i 
den nytillkomna fbräldrabalken (FB 1949, kap. 8), men det påverkade inte de utomäkten
skapliga barnens rättsliga ställning eller verksamheten inom barnavårdsmannainstitutionen. 

18. En viktig åtskillnad gjordes mellan ogifta och frånskilda mödrar, då barnavårdsman
nens hjälp för den "legitima" familjekategorin inte var obligatorisk. Barnavårdsman kunde 
bara utses för skilsmässobarn på moderns begäran eller om barnavårdsmyndigheterna ansåg 
att situationen särskilt krävde denna åtgärd. 

19. Sociologen Göran Therborn framhåller att de skandinaviska länderna med de familje
rättsliga reformer som infördes under 1910- och 20-talen i ett internationellt perspektiv ut

gjorde ett "avantgarde". Rättsvetaren David Bradley bedömer länderna som progressiva. I en 

skandinavisk jämförelse var emellertid den svenska lagen om barn utom äktenskap mindre 

långtgående än den norska. Där jämställdes utom- och inomäktenskapliga barn i alla aspek

ter redan 1915. Göran Therborn, "The politics of childhood. The rights of children in mo
dern times", i Francis G. Castles (red.), Families of?iations. Patterns of public policy in Mastern de

mocracies (Dartmouth 1993), s. 258; David Bradley, Family law and political culture. Scandina

vian law in comparative perspective (London 1996), s. 13. 



på andra sätt än genom obligatorisk övervakning av utomäktenskapliga 

barn.20 

Även om inte mycket hände med barnavårdsmannainstitutionen i 

formell mening påverkades den naturligtvis av de förändringar som 

skedde i samhället runt omkring den. Under de dryga sex decennier 
barnavårdsmannainstitutionen fanns förvandlades Sverige till en demo
krati och en välfärdsstat, med allt vad det innebar av politiskt inflytande 
för fler grupper i samhället samt utbyggda trygghetssystem för med

borgarna. Generell familjepolitik i form av allmänna barnbidrag, 

moderskapsunderstöd och även bidragsförskott för ensamstående för

äldrar förbättrade barnfamiljernas ekonomi.21 Barnomsorgens utbygg
nad möjliggjorde för mödrar att kombinera arbetsliv och hemliv.22 Bätt
re tillgång till preventivmedel och lagliga aborter gjorde dessutom att 
färre "oplanerade" barn föddes.23 På ett socialt och kulturellt plan för
ändrades därtill genusrelationer och familjemönster så att utomäkten-

skapligt barnafödande inte längre var socialt stigmatiserande. Med de

cenniernas gång kom ogifta mödrars situation att i allt större utsträck
ning jämföras och jämställas med andra ensamstående kvinnors med 
barn, såsom frånskilda mödrar. Samtidigt blev det både mer vanligt och 

20. Vad gällde behovet att övervaka barns välfärd menade man t.ex. att personalen vid 
barnavårdscentraler, daghem, skolor samt skolhälsovården fyllde denna funktion utan att dis
kriminera mellan inom- och utomäktenskapliga barn. Barnavårdsmannens hembesök till ny
blivna föräldrar har alltså numera tagits över av BVC-sköterskan, som - i likhet med alla an
dra personalgrupper som kommer i kontakt med barn - är förpliktigad att anmäla vanvård av 

barn till de sociala myndigheterna; SOU 1972:65, Baniavårdsmanriafrågan. Betänkande avgi

vet av baniavârdsnuvinautredningen, s. 13. 

21. Se t.ex. Barbara Hobson & Mieko Takahashi, "The parent-worker model. Lone moth

ers in Sweden", i Jane Lewis (red.), Lone mothers in European ivelfare regimes. Shifting policy lo

gics (London 1997); Irene Wennemo, Sharing the costs of children. Studies ofthe droelopment of 

family support in the OECD countries (Stockholm 1994); Ann-Sofie Ohlander, "Det osynliga 
barnet? Kampen om den socialdemokratiska familjepolitiken", i Klaus Misgeld, Karl Molin & 
Klas Amark (red.), Socialdemokratins samhälle. SAP och Sverige under 100 är {Stockholm 1988). 

22. Ann-Katrin Hatje, Frän treklang till triangeldrama. Baniträdgårdar som kvinnligt sam-

hällsprojekt under iSSo-iQjo-talen (Lund 1999); Anita Nyberg, "Barnomsorgen. Ett kvinnligt 

nollsummespel eller?", i Erik Amnå (red.), Medmänsklighet att hyra? Atta forskare om ideell 

verksamhet (Örebro 1995). 
23. Lena Lennerhed, Sex i folkhemmet. RFSU.s tidiga historia (Hedemora 2002); Elisabeth 

Elgân, Genus och politik. En jämförelse mellan svensk och fransk abort- och preventivmedelspolitik 

från sekelskiftet till andra världskriget (Uppsala 1994). 



mer accepterat att föräldrapar bodde ihop utan att vara gifta med var

andra. När äktenskapet som institution på detta sätt förlorade sitt soci

ala, moraliska och ekonomiska värde, kom kategorierna "ogifta möd

rar", "utomäktenskapliga barn" och "utomäktenskapliga fäder" att bli 

mer och mer betydelselösa. 

Dessa moderniseringsprocesser påverkade naturligtvis barnavårds-

mannainstitutionen och det sociala arbetet inom den. Yttre samhälle

liga förändringar, genom välfärdsstatens framväxt, ledde till att verk

samheten förändrades. När institutionen infördes hade barnavårdsmän
nen i första hand att genom personlig påverkan och intervention samt 
genom hot om sanktioner upprätthålla föräldrars civilrättsliga skyldig

heter gentemot sina barn. Men med tiden kom institutionen att bli allt 

mer sammanflätad med svensk socialpolitik och välfärdspolitik. Barna

vårdsmännen kom med årens lopp att ägna allt mer tid åt att admini
strera olika socialpolitiska program, såsom t.ex. bidragsförskotten och 

även den statliga mödrahjälpen. Därmed fick barnavårdsmännen nya 
mer byråkratiska metoder att "fostra till föräldraskap" genom ekono
miska incitament. Och allt eftersom statens ekonomiska ansvar för de 
utomäktenskapliga barnen ökade försköts också barnavårdsmännens 
uppgift i relation till föräldrarna. Där barnavårdsmännen under institu
tionens tidigare år mestadels kontrollerade att mödrar och fäder skötte 

sitt ansvar för barnens försörjning kom de med tiden att koncentrera sig 

mer på deras omvårdnadsförmåga. Föräldraskapets ekonomiska aspekt 

blev mindre viktig, medan den sociala hamnade mer i fokus. Även om 
barnavårdsmännens uppgift hela tiden var att fostra män och kvinnor 

som hade barn utom äktenskap till goda föräldrar, kom trots allt defini
tionen av gott föräldraskap att förändras med årens lopp. 

Barnavårdsmännen och det sociala arbetet 

Kontinuitet och förändring är något som även karaktäriserar det socia

la arbetet som profession. 
Barnavårdsmännen som står i fokus för denna berättelse var en spe

cifik grupp socialarbetare, med ett särskilt uppdrag i relation till utom
äktenskapliga barn och deras föräldrar. Det går dock inte att helt enkelt 



tala om dessa socialarbetare som en yrkeskår i egentlig mening. När 

barnavårdsmannainstitutionen tillkom inbegrep termen socialt arbete 

såväl reformpolitik, kommunal fattigvård och privat filantropi, som 
evangelisk och kyrklig välgörenhet. Det sociala faltet var ett brokigt och 
vildvuxet område. Någon tydlig uppdelning mellan ideell och profes
sionell eller mellan offentlig och privat verksamhet gjordes inte.24 

I linje med hur det svenska sociala arbetet var organiserat överlag un
der tidigt 1900-tal bestod således barnavårdsmannakåren från en bör

jan av förtroendevalda, frivilliga vårdare och anställda tjänstemän. I 

mindre kommuner, framför allt på landsbygden, utfördes barnavårds-

mannasysslan många gånger som ett förtroendeuppdrag. Ofta upp

drogs det direkt åt någon av barnavårdsnämndens medlemmar, t.ex. 

den lokala skolläraren eller prästen, att även agera barnavårdsman. I 
Stockholm och andra större städer fanns i stället anställda barnavårds
män. I städerna, där utomäktenskapligheten var som störst och behovet 
av barnavårdsmän likaså, fanns det även utrymme för en annan organi

sationsform. Här kunde sysslan utföras helt och hållet på frivillig basis, 

i en sorts filantropisk tradition. 

I skärningspunkten av alla dessa olika organisationsformer uppstod 

dock en intressant paradox vad gällde barnavårdsmannauppdragets ge-

nuskodning. På en diskursiv nivå kom sysslan att förstås som kvinnlig, 

eftersom det handlade om att hjälpa och stödja utomäktenskapliga 
barn och ogifta mödrar. Såväl kvinnorörelsen som det tidiga 1900-talets 

sociala reformorganisationer menade att barnavårdsmannaverksamhe-

ten var en arena där kvinnor kunde bidra till det medborgerliga arbetet 

och samhällsbygget. Det var också dessa aktörer, hemmahörande i den 

urbana medelklassen, som hade det diskursiva tolkningsföreträdet inom 

socialvården. De gav ut tidskrifter och böcker, höll föredrag och hade 
täta bindningar till den statliga politiken och byråkratin. I praktiken var 

24. Mikael Sjögren, Fattigvård och folkuppfostran. Liberal fattigvårdspolitik 1Q03-1Q18 (Stock
holm 1997); Gena Weiner, De räddade barnen. Om fattiga barn, mödrar och fader och deras möte 

medfilanttvpin i Hagalund 1Q00-1Q40 (Uppsala 1995); Tommy Lundström, Tvångsomhänder

tagande av barn. En studie av lagarna, professionerna och praktiken under içoo-talet (Stockholm 

1993); Hans Wallentin, Svensk fattigvård under mellankrigstiden (Östersund 1990). 



det huvudsakligen män som fyllde upp barnavårdsmannainstitutionen 

under dess första decennier. Trots talet om kvinnliga barnavårdsmän 
skulle det dröja in på 1960-talet innan kvinnor utgjorde ens hälften av 
barnavårdsmannakåren. Förklaringen till detta var inflytandet från den 

kommunalpolitiska modell som gjorde att det praktiska sociala arbetet 

i landets småkommuner oftast också utfördes av den politiskt tillsatta 

barnavårdsnämndens medlemmar.25 Och kommunalpolitik hade trots 

allt en manlig prägel. Men väl att märka, de anställda barnavårdsmän

nen var oftare kvinnor och de hade också hand om fler barn, medan de 
frivilliga barnavårdsmännen vanligen var manliga och bara hade hand 
om ett eller ett par barn åt gången. 

Någonstans i denna härva av manligt och kvinnligt, frivilligt och pro
fessionellt föddes sedan det moderna sociala arbetet, såsom vi känner 
det idag. Under 1900-talets gång, i takt med välfärdsstatens framväxt, 
kom begreppet socialt arbete att smalna av och få en mer bestämd be

tydelse. Tanken på att det sociala arbetet skall utföras av anställda 

yrkesutövare med en särskild utbildning kom att slå igenom. Kommun

reformen på 1950-talet, som innebar att landets många småkommuner 
slogs samman i större enheter, gjorde det också mer rationellt att an
vända sig av ett tjänstemannasystem. Med det sociala arbetets profes-

sionalisering skedde ett gradvis undanträngande av de förtroendevalda 

och frivilliga socialarbetarna. Yrkets diskursiva genuskodning kom där

med i bättre samklang med yrkeskårens faktiska sammansättning. Den 

professionella socialarbetaren var en kvinna. 

Genus, välfärdsstat och profession 

Denna studie hämtar inspiration från tre olika teoretiska fält. Dels 

handlar det om den feministiska forskningen kring genus och genus-

25. År 1950 var endast 25 °o av landets ca 4000 barnavårdsmän kvinnor, och år i960 
handlade det om 46 °o av en kår på drygt 1500. Se Sveriges officiella statistik, Samhällets bar

navård 1950. Kungl. Socialstyrelsen (Stockholm 1952), s. 24; Statistisk årsbok för Sverige 1962. 

Utgiven av Statistiska centralbyrån (Stockholm 1962), s. 230. 



konstruktion. Dels handlar det om den välfärdsstatliga forskningen om 

genus, stat och politik. Dels handlar det om forskningen kring välfärds

statens professioner, om professionalisering och om implementering. 
Dessa traditioner glider förstås i praktiken ofta in i varandra. 

Genus 

Föreställningen att historia och kultur bestämmer kategorierna kvinna 

och man ligger bakom denna studie. Genus fungerar därmed som ana

lytisk kategori. Jag studerar hur kvinnlighet och manlighet konstrueras. 
Ur det här perspektivet är kön, genus, något som är historiskt obestän
digt och i varje enskilt ögonblick fyllt av inre motsägelser. Sociologen 
R.W. Connell talar om genus som en process för att betona att genus 
görs och är föränderligt, och inte essentiellt och stadigvarande.26 

Genus är ett symboliskt system som utgår från könsskillnader. Det 
handlar därmed om relationen mellan kvinnor och män, men det går 
längre än så. Det genomsyrar samhället, tankesystem, ekonomi, poli

tiska program, likväl som politisk praktik. Genus finns på individnivå, i 

familjen, i lagstiftningen, i sociala institutioner, i kulturella uttryck.27 

Samtidigt som genus är en grundläggande och ordnande princip i 
samhället är det viktigt att påpeka att det även existerar skillnader inom 
kategorin "kvinna" och inom kategorin "man". Andra sociala kategorier 
spelar in. Mäns och kvinnors identiteter präglas också av deras klass, 

civilstånd, etniska tillhörighet, sexuella läggning etc. Många motsägel

sefulla idéer finns därmed i svang samtidigt om vad manlighet och 

kvinnlighet är, om hur män och kvinnor borde uppträda, och om vilka 

områden i samhället som passar för de respektive könen.28 Innebörden 

av genus blir därför tydlig först i konkreta historiska sammanhang. 

26. Connell (1987), s. 140. 
27. Connell (1987), s. 119-142; Joan W. Scott, Gender and the politics of history (New York 

1988), s. 28-50; Hirdman (1990). 
28.1 en inflytelserik studie avfärdar Denise Riley tanken på att det existerar någon be

stämd gemensam kvinnlig identitet, eller några gemensamma kvinnliga intressen. Denna 

ståndpunkt har implikationer for kvinnopolitiken, och hon framhåller att feminism måste be

traktas som en arena inom vilken begreppet "kvinna" hela tiden diskuteras och ifrågasätts. Se 

Denise Riley, Am I that name? Feminism and the category of women ' in history (Minneapolis 



Trots att det existerar flera genusdiskurser samtidigt är det ändå så 

att vissa av dessa privilegieras på bekostnad av andra. Man kan med 

R.W. Connell tala om att vissa genusdiskurser blir "hegemoniska'?9 Att 

vara genushistoriker handlar således om att på samma gång uppmärk
samma variationerna i genusuttrycken och att undersöka vilka av dessa 
idéer om manlighet och kvinnlighet som i ett specifikt historiskt sam
manhang blir så dominerande att de byggs in i samhällets sociala struk
turer. Vad artikulerar debattörer, vetenskapsmän, politiker och lagstifta

re för eftersträvansvärda manliga och kvinnliga egenskaper och beteen

den? Vad är det för idéer om kön som institutionaliseras i statlig politik 

och lagstiftning? Talet om män och kvinnor och om manlighet och 

kvinnlighet är enligt detta sätt att tänka en del i den process varigenom 
genus skapas.30 Här är det viktigt att slå fast att såväl män som kvinnor 
- och såväl feminister som antifeminister - deltar i detta genusskapan-

de arbete. Den mångfacetterade kvinnorörelsen har t.ex. i sin kamp för 

ett mer jämställt och kvinnovänligt samhälle medverkat i att förstärka 

en samhällelig genusdiskurs där manlighet och kvinnlighet ses som två 

komplementära roller. Denna "feministiska paradox" har bl.a. den ame

rikanska historikern Joan W. Scott uppmärksammat.31 

Här öppnas emellertid samtidigt en möjlighet till förändring. Den 
amerikanska litteraturvetaren Mary Poovey framhåller att eftersom det 

genusskapande arbetet ständigt pågår finns det därigenom hela tiden 

möjligheter att utmana den dominerande genusdiskursen och att fram

lägga alternativa tolkningar av genus och genusrelationerna. Förutom 

att genus tolkas och upplevs på olika sätt av olika personer beroende på 

1988), s. 4 f., 99. För liknande resonemang i en svensk kontext, se Christina Carlsson Wetter-
berg, "Equal or different? That's not the question. Women's political strategies in historical 
perspective", i Drude von der Fehr, Bente Rosenbeck & Anna G. Jönasdottir (red.), Is then' a 

Nordic feminism? Nordic feminist thought on culture and society (London 1998), s. 36-39. 
29. Connell (1987), s. 183-188; R.W. Connell, Masculinities (Cambridge 1995), s. 76-81. 
30. Se t.ex. Bente Rosenbeck, Krappe m politik. Om kon, kultur og videnskab (Köpenhamn 

1992); Karin Johannisson, Den mörka kontinenten. Kvimian, medicinen och ' fin-de-siècle (Stock

holm 1994); Ulla Wikander, "Sekelskiftet 1900. Konstruktioner av nygammal kvinnlighet", i 

Ulla Wikander (red.), Det evigt kvinnliga. En historia om förändring (Stockholm 1994). 

31. Joan W. Scott, Only paradoxes to offer. French feminists and the rights ofman (Cambridge, 

Ma. 1996). 



var de är placerade i samhällets sociala väv kan genus också uttryckas 

och användas på olika sätt i olika sammanhang, inom olika institutioner 
och i olika praktiker.2 Poovey poängterar att även samma föreställning
ar om genus kan fungera på olika sätt. Det tidiga 1900-talets komple
mentära idé om den omsorgsgivande moderliga kvinnan kunde t.ex. för 

vissa överensstämma med de egna livserfarenheterna, medan det för 

andra var en genusnorm man inte levde upp till. Vidare kunde detta 

moderliga kvinnlighetsideal för somliga framstå som eftersträvansvärt 

medan andra såg det som en begränsande tvångströja. För några aktö

rer legitimerade detta tänkande en genusordning där kvinnors ut

rymme begränsades till den privata sfären, och kvinnors huvudsakliga 
uppgift var som hustrur och mödrar. Andra använde det tvärtom som 
hävstång för att argumentera för att kvinnor behövdes i det offentliga 

rummet och att de där kunde bidra med samhällsviktiga egenskaper 

och kunskaper som män inte besatt. 
Genom att analysera hur genus konstrueras i samhälleliga debatter 

och offentliga samtal kan man således närma sig kvinnors eget bidrag 
till genusformeringen. Kvinnor har även i historiska epoker då de sak
nat politisk representation och varit utestängda från ledande poster 
inom offentlig förvaltning, ändå förmått att ge sig in i samtalet om vad 
kvinnligt och manligt är.33 Det är emellertid viktigt att hela tiden "situe
ra" genusdiskursen och länka den till de samhälleliga maktstrukturerna. 

Makten att tala och tillgången till den offentliga sfären och det offent

liga samtalet måste vägas in i analysen.34 

I denna avhandling undersöks således vilken funktion barnavårds-

mannainstitutionen fyllde som arena i den svenska genusskapande pro

32. Mary Poovey, Uneven developments. The ideological zvork of gender in mid-victorian Eng

land (Chicago 1988), s. 2-4. För liknande resonemang i en skandinavisk välfärdsstatskontext, 
se Gro Hagemann & Klas Amark, "Från 'husmorskontrakt' till jämställdhetskontrakt'. Yvon

ne Hirdmans genusteori", Häften för kritiska studier; 33:2 (2000). 

33. Hobson (1993); Barbara Hobson & Marika Lindholm, "Collective identities, women's 
power resources, and the making of welfare states", Theory and society, 26 (1997); Kari Melby, 

"Norsk kvinnehistorie 1975-1995. Kjonnets endrede vitenskapelige status", (Norsk) Historisk 

tidsskrift, 76 (1996), s. 201. 
34. Kathleen Canning, " Feminist history alter the linguistic turn. Historicizing discourse 

and experience", Signs, 19 (1994), s. 382-384. 



cessen. Här definierades ett acceptabelt utrymme för kvinnliga politiker 

och socialarbetare. Här kunde de som politiker och socialarbetare tala 

och agera offentligt i frågor som handlade om barn, familj och kvinnors 

välfärd. Här tilläts kvinnor till och med som politiker att ge sig in i sam

talet om manlighet och manlig sexualitet, och som socialarbetare att in
tervenera i mäns liv. Detta utrymme var samtidigt färgat av ett köns
komplementärt tänkande om manlighet och kvinnlighet som två olika 

roller, vilket skulle inverka på de kvinnliga politikernas och social

arbetarnas handlingsmöjligheter. Därtill blev det tydligt att detta genus-

tänkande dessutom var präglat av klass. Kvinnlighet och manlighet, 

moderskap och faderskap, kom att definieras utifrån medelklassens 

normer, vilket naturligtvis fick sina konsekvenser för relationen till 

klienterna. 

Välfärdsstat 

Den andra utgångspunkten för studien är att genusrelationernas ut

formning måste förstås i ljuset av staten och den statliga politiken. Jag 

har redan slagit fast att genus finns i alla sociala relationer och alla sor
ters institutioner. Bland de viktigaste av dessa institutioner är staten. 

Inom den internationella välfardsstatsforskningen brukar de skandi

naviska länderna föras samman och sägas tillhöra en särskild skandina

visk och "socialdemokratisk" välfärdsstatsmodell. Därmed framhålls 
den starka socialdemokratin och arbetarklassens politiska mobilisering 

som den viktigaste faktorn för de skandinaviska välfärdsstaternas till

komst.35 I detta perspektiv betraktas således 1930-talet som välfärdssta

tens initialskede och dess historia som ett svar på de orättvisor som 
klassamhället skapade. Välfärdspolitiken har enligt denna forskningstra
dition vuxit fram för att på olika sätt motverka och jämna ut de ojäm-

likheter som finns i samhället och vilka har sin grund i förhållandena på 

arbetsmarknaden. Med sociologen Gösta Esping-Andersens ord har 

35. Walter Korpi, The democratic class struggle (London 1983), s. 3-4; Walter Korpi, "Ojäm
likhetens ansikte. Genus, klass och ojämlikhet i olika typer av välfärdsstater", i Anders Berge 
(red.), Välfardstat i brytningstid. Histonskt-samhåUsretenskaJiga stadier om genus, klass, ojämlikhet 

och fattigdom. Sociologisk forskning. Supplement (Örebro 1999)-



den offentliga sektorns expansion handlat om att göra medborgarna 

mindre beroende av arbetsmarknaden. Arbetslöshet, sjukdom, ålder

dom, handikapp etc. skall inte avgöra en individs levnadsvillkor. Social
politiken har varit ett verktyg att "tygla marknaden'?6 

En rad forskare har velat modifiera denna tolkning genom att även 

peka på betydelsen av andra aktörsgrupper och tydligare framhålla att 

arbetarklassens politiker skapade de välfärdsstatliga lösningarna i sam

arbete och förhandlingar med medelklassens tjänstemannaorganisatio
ner och landsbygdens intresseorganisationer.3' Ytterligare en nyanse
ringslinje handlar om att skjuta tillbaka startpunkten for den socialpoli
tiska uWecklingen till en tid då socialdemokratin ännu inte erövrat den 

politiska makten. Den norska historikern Anne-Lise Seip argumenterar 

således på ett övertygande sätt för att 1930-talets socialdemokratiska 

politiker byggde vidare på socialpolitiska traditioner som etablerats 

redan vid sekelskiftet. 8 Även om Seip lägger större vikt vid kontinuitet 

talar även hon om att ett skifte kom till stånd under 1930- och 40-talen, 
från det tidiga 1900-talets "socialhjälpsstat" till efterkrigstidens "välfärds
stat". Med detta menas utvecklingen från en stat där individens ekono

miska välfärd i första hand vilade på familjen och där staten bara grep in 

i medborgarnas liv i nödfall, till en stat som mer systematiskt omförde

lade resurser i syfte att förebygga nödsituationer. I denna forsknings
ansats finns en större beredvillighet att betrakta kvinnor som aktörer 
bakom välfärdsstatens uppkomst, genom att lyfta fram det omfattande 
arbete som sekelskiftets kvinnor utförde inom ramen för filantropi och 

36. Gösta Esping-Andersen, The three zvorldsofzvelfare capitalism (Cambridge 1990), s. 35 f. 

3 7. Peter Baldwin, The politics of solidarity. Class bases of the Ewvpean zvelfare state 1875-1Ç75 

(Cambridge 1990). 
38. Anne-Lise Seip, Sosialhjelpstaten blir til. Norsk sosialpolitikk ij-f.0-iç20 (Oslo 1984); 

dens., Veiene til velferdsstaten. Norsk sosialpolitikk 1Q20-1QJ5 (Oslo 1994); även Roger Qvarsell, 
"Mellan familj, arbetsgivare och stat. En idéhistorisk essä om det sociala ansvarets organise

ring under två århundraden", i Erik Amnå (red.), Medmänsklighet att hyra? Atta forskare om 

ideell verksamhet (Örebro 1995); Anders Berge, Medborgaträtt och egenansvar. De sociala försäk

ringarna i Sverige IQOI-IQ35 (Lund 1995); Klas Am ark & Urban Lundberg, "Social rights and 
social security. The Swedish welfare state 1900-2000", Scandinavian journal of history, 26 
(2001); Peter Johansson, Fast i det förflutna. Institutioner och intressen i svetisk sju kjorsäk ringspo

litik ISÇI-IÇJI (Lund 2003). 



fattigvård. Men även här är det framför allt de orättvisor som klassam

hället skapade på arbetsmarknaden som står i centrum för analysen. 

Bland feministiska välfärdsstatsforskare har liknande diskussioner 

förts om vilken roll staten kan sägas spela för att motverka orättvisor 

baserade på kön. Analysen har också breddats till att inkludera de orätt
visor som har sin grund i förhållanden inom familjen. Sammantaget har 
den feministiska forskningen kring den skandinaviska välfärdsstatsmo

dellen tydligt visat att frågan om kön vid sidan av klass varit en viktig 

drivkraft i välfärdsstaternas utveckling. Historikerna Kari Melby, Bente 

Rosenbeck och Christina Carlsson Wetterberg menar rent av att de 

skandinaviska staternas aktivitet för att reglera genusrelationerna inom 

familjen måste ses som en förutsättning för välfärdsstatsbygget. Genom 

en moderniserad familjelagstiftning under tidigt 1900-tal, där kvinnor 

och män jämställdes inom familjen, lades grunden för det medborgar

skapsbegrepp som sedan skulle vidareutvecklas inom välfärdsstaten. I 
detta var individen och inte familjen samhällets minsta byggsten.39 

Vad gäller välfärdspolitikens genusjämställande effekter växer en nå

got motsägelsefull bild fram genom forskningen. Som jag tidigare påpe

kat har feministiska forskare varit återhållsamma i sin tilltro till statens 

förmåga att verkligen gå till botten med de samhälleliga genuskonflik-

terna, samtidigt som de moderna skandinaviska välfärdsstaternas "kvin
novänliga" potential ändå brukar framhållas i ett internationellt jämfö
rande perspektiv. Å ena sidan går det alltså att argumentera för att social
politiska program är skapade med utgångspunkt i manliga behov och 
ger män större fördelar. Förutom att välfärdsstaten reproducerar genus-
skillnader genom att tilldela kvinnor sämre förmåner än män är den 
dessutom uppbyggd på ett sätt som slår fast normer för hur könen skall 
bete sig och där kvinnors handlingsutrymme begränsas mer än mäns. 

Det går att identifiera nationellt specifika konstruktioner av kön vilka 

byggs in i och återskapas genom statlig politik och politiska system. 

39. Kari Melby, Bente Rosenbeck & Christina Carlsson Wetterberg, "Ekteskapslovreform. 

En forutsetning for velferdsstaten?", i Frihed, Jighed og ttyghed. Velfierdspolitik i Norden. Rap
porter til det 24. Nordiske historikermode 2 (Århus 2001). 



Den brittiska historikern Jane Lewis talar om "genusregimer" och 

Yvonne Hirdman om "genuskontrakt".40 Den svenska staten sägs på 
detta sätt ha understött ett manligt familjefbrsöijarsystem under 1900-
talets första halva. Med det menas en könskomplementär föreställning 

att män hade ett ekonomiskt försöijaransvar och kvinnor ett hushålls

ansvar. Skiftet från en manlig försöijarregim till en tvåförsöijarregim, 
eller frän ett husmoderskontrakt till ett jämställdhetskontrakt, skedde 

först under 1960-70-talen. 
Å andra sidan framhåller forskningen att kvinnor på grund av sin 

underordnade ställning på arbetsmarknaden och i familjen relativt sett 

haft mer att vinna från staten än män, trots att de oftast erhållit mindre 

omfattande förmåner. Inom den feministiska forskningen poängteras 

nämligen kvinnors dilemma att uppnå autonomi både från arbetsmark

naden och från sin beroendeställning inom familjen.41 Här vidgas såle

des blicken, från att undersöka hur staten reglerar förhållandena på ar
betsmarknaden till att även analysera hur staten påverkar förhållandena 
inom familjen och i relation till det obetalda omsorgsarbete som utförs 

inom familjens ram. Ensamstående mödrar brukar därför i internatio

nell feministisk välfärdsstatsforskning användas som ett lackmustest för 

att avgöra hur "kvinnovänliga" olika länders system är. Historikern Jane 

Lewis och sociologen Barbara Hobson framhåller i inledningen till en 
komparativ antologi om ensamstående mödrar att deras situation -
med ansvar både för barns försörjning och omvårdnad - ställer indivi

dens relation till välfärdsstaten på sin spets.42 

40. Hirdman (1990); Jane Lewis, "Gender and the development of welfare regimes", Jour-

mil of European social policy, 2:3 (1992a); dens., "Gender and welfare regimes. Further 

thoughts", Social politics. International studies in gender, state and society, 4 (1997). 

41. Barbara Hobson, "Solo mothers, policy regimes and the logics of gender", i Diane 
Sainsbury (red.), Gendering zvelfare states (London 1994); Birte Siim, "Engendering demo
cracy. Social citizenship and political participation for women in Scandinavia", Social politics. 
International studies in gender state and society, 1 (1994), s. 286-305; Diane Sainsbuiy, Gender, 
equality and zvelfur states (Cambridge 1996); Diane Sainsbuiy, "The Scandinavian model and 
women's interest. The issue of universalism and corporatism", Scandimvianpolitical studies, 11 
(1988); Helga Maria Hemes, Welfare state and zvoman pozver. Essays in state feminism (Oslo 1987). 

42. Barbara Hobson & Jane Lewis, "Introduction", i Jane Lewis (red.), Lone mothers in Eu

ropean zvelfare regimes. Shifting policy logics (London 1997), s. 2; även Linda Gordon, Pitied hit 

not entitled. Single mothers and the history of zvelfare (Cambridge Ma. 1994). 



Barnavårdsmannainstitutionens historia gör det alltså möjligt att ut

forska "genuskonfliktens" roll i uppbyggnaden av den svenska välfärds

staten. Avhandlingens problemformulering tecknas således mot bak

grund av den intensiva forskningen om den svenska och de skandina

viska välfärdsstaterna, och den motsägelsefulla bild av de samhälleliga 

genusrelationerna som växer fram i läsningen av denna. 

Profession 

En tredje utgångspunkt for denna undersökning är den forskning som 
finns om professionernas betydelse for det moderna samhället och för 
välfärdsstaten. En aspekt av det moderna välfärdssamhället är att allt 

fler uppgifter lämnas över till experter och professionella att sköta. Det 

har behövts en hel rad nya yrkesgrupper - välfärdsstatliga praktiker -

för att administrera de nya sociala programmen.43 Socialt arbete är en 
sådan profession som genererats av välfärdsstatens framväxt. Till detta 

kan läggas att dessa nytillkomna välfärdsstatliga professioner framför 

allt engagerat kvinnor. 
Det existerar en rad definitioner av begreppet "profession" och det 

diskuteras i en omfattande litteratur.44 Vanliga kriterier är särskild ut
bildning, ett avgränsat verksamhetsområde och speciella yrkesorgani
sationer. Därtill brukar också framhållas att professionella grupper ofta 
utvecklar sina egna etiska regler och ramverk för beteende, att det 

handlar om yrken som tillskrivs relativt hög status och att utövarna ofta 

har en hög grad av autonomi i sitt arbetetsutövande. Professions
forskare har betraktat professionaliseringsprocessen som en aktiv verk

43. Se t.ex. Thomas Bran te, "Professional types as a strategy of analysis", i Michael Burra-
ge & Rolf Torstendahl (red.), Professions in theory and history. Rethinking the study of professions 

(London 1990); Yvonne Hirdman, Att lägga livet tillrätta. Studier i svensk folkhemspolitik 

(Stockholm 1989). 
44. Se t.ex. Michael Burrage & Rolf Torstendahl (red.), Professions in theory and history. Re

thinking the study of the professions (London 1990); Harold Perkin, The rise ofprvfessiorml society. 

England since 1880 (London 1990); Staffan Selander (red.), Kampen om yrkesutövning status och 

kunskap. Professionalise ringens sociala grunder (Lund 1989); Andrew Abbot, The system of ptv

fessions. An essay on the division of expert labor (Chicago 1988); Frank Parkin, Marxism and class 

theory. A bourgeois critique (London 1979); Magali Sarfatti Larson, The rise of professionalism. A 

sociological analysis (Berkeley 1977). 



samhet där en yrkesgrupp medvetet slår sig fram på en arbetsmarknad 

för att placera den egna gruppen i en gynnsam position. Med hjälp av 
olika strategier försöker gruppen utestänga andra yrkesutövare från 
möjligheten att handha den specifika arbetsuppgiften. Professionalise-
ring motiveras emellertid sällan med maktanspråk. Professionen legiti

merar i stället sin egen ställning utifrån altruistiska motiv och med hän

visning till att gruppen på grund av sina specifika kunskaper har särskilt 

goda förutsättningar att sköta arbetet.45 

Det sociala arbetets professionaliseringsprocess följde emellertid inte 
den ovan angivna modellen. Den initierades till stor del uppifrån och 

utifrån. Yrkesgruppen växte fram som ett svar på statens behov av funk

tionärer och tjänstemän att handlägga den nya socialpolitiken. Dessa 
särdrag har det sociala arbetet gemensamt med flera andra yrken i sta
tens tjänst, som t.ex. lärarna.46 Några specifika krav på socialarbetarnas 

utbildning eller kunskaper ställdes heller inte. Socialarbetarnas roll 
inom den offentliga byråkratin har handlat om att tillämpa "ovanifrån" 
definierade påbud, och att bedöma hur dessa skall appliceras på det sär
skilda fallet, den enskilda klienten.47 Som den amerikanske historikern 

Daniel J. Walkowitz poängterat har socialarbetarnas maktbas som pro

fession därmed varit mer kringskuren och situationsbunden än andra 

professionella gruppers under 1900-talet.481 jämförelse med t.ex. läkare 
eller ingenjörer har de inte "hägnat in" något speciellt och unikt om

råde. Med idéhistorikern Roger Qvarsells ord har det varit komplicerat 

45. Idéhistorikern Åsa Andersson påpekar att hänvisningar till professionens altruism haft 

olika betydelse för manliga och kvinnliga professioner. Där det t.ex. inte har inverkat negativt 

på lönebildningen för läkare att dessa framställer sig själva som en altruistisk yrkeskår, har 
detta emellertid varit fallet för den kvinnligt präglade sjuksköterskekåren. Sjuksköterskor för

väntas utföra sitt arbete utan tanke på världslig belöning, eftersom deras yrke ju samtidigt är 
deras "kall". Åsa Andersson, Ett högt och ädelt kall. Kalltankens betydelse för sjuksköterskeyrkets 

fonnering 1850-1930 (Umeå 2002), s. 26. 

46. Florin (1987), s. 74. 
47. Bo Rothstein, Vad bör staten göra? Om välfärdsstatens moraliska och politiska logik (Stock

holm 1994), s. 98-100; Michael Lipsky, Street-level bureaucracy. Dilemmas of the individual in 

public services (New York 1980), 13-25. 
48. Daniel J. Walkowitz, Working zvith class. Social zvorkers and the politics ofmiddle-class iden

tity (Chapel Hill 1999), s. 59-62. 



för socialarbetare "att hävda betydelsen av ett professionellt yrkeskun

nande inom områden som står det mänskliga vardagslivet nära".49 

Yrkets professionalisering problematiserades därtill ytterligare av att 
arbetet länge utförts av såväl anställda socialarbetare som av filan
tropiska frivilligarbetare och kommunala förtroendevalda. Det var 

naturligtvis bekymmersamt för de aktörer som försökte framhålla social

arbetarna som en kvalificerad kår med en speciell yrkeskunskap, kom

petens och etik, att samma arbetsuppgifter också utfördes av amatörer 

på frivillig basis.50 

Men det finns kanske trots allt anledning att tala om två profession-

aliseringsprocesser också vad gäller socialarbetare: en styrd uppifrån 
och en styrd från socialarbetarna själva. Även socialarbetarna har haft 
professionella strävanden och sökt efter en gemensam yrkesidentitet, 
expertstatus och inflytande inom den byråkratiska organisation som de 
ingått i.51 Ett centralt tema för de anställda socialvårdstjänstemännen 

har t.ex. varit att skapa distans till traditionen med frivilligarbetare. Men 

detta har i första hand skett i och genom arbetets praktiska utövande. 

Eftersom socialarbetarna länge saknade en gemensam utbildningsbak

grund var det i stället genom den praktik som de socialiserades in i som 
de tillägnade sig en gemensam yrkesidentitet med ett särskilt språkbruk 
och ett särskilt sätt att förhålla sig till arbetsgivaren och klienterna. 

Det är viktigt att uppmärksamma könsrelationernas betydelse för det 

sociala arbetets professionaliseringsprocess. Professionella strategier är 

alltid beroende av samhälleliga föreställningar om manlighet och kvinn

lighet. Historikern Christina Florin framhåller emellertid att kvinnliga 
yrkesutövare har särskild anledning att aktivt förhålla sig till den sam
hälleliga könsobalansen då de utvecklar sina professionella strategier.52 

49. Roger Qvarsell, "Det sociala arbetet", i dens., Skall jag taga vara på min broder? Tolv ar

tiklar om vårdens, omsorgens och det sociala arbetets idéhistoria (Umeå 1993), s. 61. 
50. Regina R. Kunzel, Fallen women, pivblem girls. Unmarried mothers and the professionali-

zation of social work 1890-1945 (New Haven 1993), särskilt kap. 5; Lundström (1993), särskilt 

kap. 17. 

51. Brante (1990), s. 92. 
52. Christina Florin, "Mångdubbla identiteter. Kvinnliga tjänstemän och deras strategier 

i ett historiskt perspektiv", i Anders L.Johansson (red.), Fackliga organisationsstrategier (Solna 



Inom det sociala arbetet är kvinnligt kön något som yrkesutövarna 

både använt sig av och försökt fjärma sig från. Den brittiska historikern 

Angela Woollacott framhåller som ett utmärkande drag hos kvinnliga 
professionella, att deras genusargumentation hela tiden skiftar beroen
de på kontexten.53 På samma gång som kön var ett viktigt vapen för det 
tidiga 1900-talets kvinnliga socialarbetare, i deras strävan att "hägna in" 

yrket och definiera det i kvinnliga termer, var det för en efterföljande 

generation socialarbetare emellanåt viktigare att distansera sig från sitt 

kön. För de kvinnor som sökte inträde på arbetsmarknaden var det en 
professionell taktik att framhäva sina särskilda kvinnliga kvalifikationer 
för arbetet. De kvinnliga socialarbetarna utnyttjade också gärna sina 
kontakter med kvinnligt dominerade socialreformatoriska föreningar 
och kvinnosaksorganisationer för att stärka sin position inom det so

cialvårdande fältet.54 Men för de kvinnor som väl var etablerade på 

arbetsmarknaden kunde dessa "icke-professionella" kopplingar emeller
tid framstå som en belastning. För dem blev det snart också önskvärt att 

kunna framstå som sociala experter, vars kompetens bottnade i yrkes

erfarenhet snarare än i könstillhörighet.55 

Kön utgjorde inte bara varit en viktig ingrediens i försöken att pro
fessionalem det sociala arbetet. Kön har också varit en viktig kompo
nent i det sociala arbetets metod och i relationen till klienterna. Den 
amerikanska forskaren Karen W. Tice talar om det kvinnligt präglade 

sociala arbetets speciella "professionella närhet", d.v.s. det särskilda djup 

1997), s. 65-66; även dens., "Kön som professionalisering. Två teoretiska angreppssätt", i 

Från sexualitet till världshistoria (Tammerfors 1994); Anne Witz, Professions and patriarchy 

(London 1992). 
53. Angela Woollacott, "Secularism, social work, and middle-class women's self-construc

tion in world war I Britain", Journal of women's history, 10 (1998), s. 86. 
54. Historikern Lisa Oberg visar på hur barnmorskorna i sitt professionaliseringsprojekt 

lierade sig med såväl sina kvinnliga patienter som med kvinnorörelsen, dens. (1996), s. 154 f. 
55. Regina Kunzel poängterar att i den process som handlade om att professionalisera 

och göra det sociala arbetet mer objektivt och könsneutralt så var genus ett viktigt element. 

Om man tar kön i beaktande far den process som handlade om att nedvärdera det frivilliga 
kvinnliga sociala arbetet en ny dimension. Genom att framhålla att kvinnlighet och profes

sionalism stod i motställning till varandra, bidrog de kvinnliga aktörerna paradoxalt nog till 

att sätta likhetstecken mellan manlighet och professionalism. Kunzel (1993), s. 4, 48. 



som finns i relationen mellan den professionella och dennas klient. Det 

sociala arbetets metoder, med hembesök, samtal och kontakter med 

hela familjer i en tidsmässigt långvarig relation, har gjort att socialarbe

tare som yrkesgrupp har stora insikter i klienternas liv. I barnavårds

männens fall kunde de ju i vissa fall ha kontakt med en klientfamilj i 18 

år eller mer. Tice menar att dessa speciella förutsättningar haft inverkan 

på professionen som sådan. Socialarbetarna har kunnat få en helhets

bild och också en ge?iuskä?islig förståelse av fattigdom och sociala pro

blem. Samtidigt har detta medfört att deras professionella vokabulär, 
deras tekniker och behandlingsmetoder framstått som diffusa och icke

specifika.56 Här framtonar således ytterligare en genusambivalens i det 

sociala arbetet och i socialarbetarnas professionella ambitioner, efter

som kravet på professionalitet, objektivitet och ett "manligt" distanserat 

förhållningssätt till arbetsuppgiften kolliderat med att socialarbetarna 

samtidigt förväntats vara "kvinnligt" förstående och empatiska.57 

En analys av socialarbetarkåren öppnar naturligtvis också för de spe

ciella maktfrågor som präglar socialarbetarnas relation till sina klienter. 
För även om mötet mellan socialarbetare och klienter utmärks av en 
särskild "närhet" är det fortfarande ett hierarkiskt möte. Människor 

kommer till socialvården som individer med unika livserfarenheter, 

men förvandlas av systemet till en kategori, till klienter, framhåller im-

plementeringsforskaren Michael Lipsky. Han talar om denna process 
som "den sociala konstruktionen av klienter".58 Frågan om hur stor 

makt klienterna har i detta hierarkiska system har upptagit många fors

kares intresse. Historikern Linda Gordon har i ett ofta citerat verk pro-
blematiserat tanken på att välfärdssystem enbart skulle kunna förstås 
som en uppifrån-och-ned-relation, som lämnar klienterna passiva och 
maktlösa.59 Hon menar att klienterna i förhållande till de sociala myn

56. Karen W. Tice, Tales of zvayzvard girls and immoral zvomen. Case records and thepivfessio-

nalization of social work (Urbana 1998), s. 10-12. 

57. Tice (1998), s. 47-52; även Kunze! (1993), s. 141. 
58. Lipsky (1980), s. 59 f. 
59. Linda Gordon, Hoves of their own lives. The politics and history of family violence (New 

York 1988), kap. 9. 



digheterna förhandlar om makten och emellanåt kan använda sig av 

dessa for sina egna syften. Just på denna punkt har dock Gordon fatt en 

del kritik, bl.a. av den mer diskursivt orienterade historikern Joan W. 

Scott. I en anda som faktiskt påminner om implementeringsforskaren 
Lipskys framhåller Scott att det ju trots allt är inom ramen för den so
ciala diskurs som socialarbetarna kontrollerar som klienterna kan finna 
sitt handlingsutrymme. Klienternas eventuella framgångar i kontakten 

med myndigheterna beror således på i vilken utsträckning de anpassar 
sig till socialarbetarna och lyckas argumentera för sin sak på ett sätt 
som vinner socialarbetarens gehör.60 

En studie av det sociala arbetet inom barnavårdsmannainstitutionen 

gör det således möjligt att undersöka den roll som genus spelade både i 

socialarbetarnas egen professionaliseringsprocess och i deras möte med 
klienterna. 

Om undersökningen 

Syfte och frågestäl lningar 

I det föregående har jag presenterat de tre trådar - genus, välfärdsstat 

och profession - som står i fokus för undersökningen. Genom barna
vårdsmannainstitutionen avser jag att visa hur dessa olika trådar löper 
samman. Mitt syfte är att undersöka hur kön konstrueras genom statlig 

politik, lagstiftning och välfärdsstatens professioner, och att samtidigt 

också analysera hur dessa i sin tur är påverkade av ett samhälleligt tän

kande kring kön. Genom den svenska barnavårdsmannainstitutionen 
studeras å ena sidan frågor som har att göra med mötet mellan stat, in
stitution, profession och individ och å andra sidan hur sedan idéer om 
genus - men även klass, sexualitet, familj och föräldraskap - inverkat på 
detta möte. Denna dualitet kan i sin tur analyseras genom olika fråge
komplex. 

60. Joan W. Scott, "Rewiew of Heroes of their own lives. The politics and history of fami

ly violence by Linda Gordon", Signs, 15 (1990); Kunzel (1993), s. 7-8. 



Det första frågekomplexet berör staten och statens roll i det fram

växande moderna samhället. Hur har ansvarsfördelningen mellan of

fentligt och privat, mellan stat, profession och familj dragits om under 
1900-talet, och hur har förhållandet mellan könen inom dessa olika are
nor därigenom omförhandlats? 

Ett andra frågekomplex handlar om välfärdsstatens professioner och 

om deras roll i implementeringen av statlig genuspolitik. Vilken roll har 
barnavårdsmännen spelat i denna genusskapande process? Hur har det 

professionella utrymmet påverkats av samhällsförändringar, såsom väl

färdsstatens expansion? Och hur inverkade idéer om kön i sin tur på 

barnavårdsmännens eget identitetsbygge som yrkesgrupp? 
Ett tredje frågekomplex berör själva genuskonstruktionen. Hur ser 

statens socialisation till kön ut? Hur har dessa genuskonstruktioner sett 

ut och hur har de förändrats över tid? Vilka klassrelationer har samti

digt reproducerats i dessa förståelser av kvinnlighet och manlighet? 

Och vad säger de om synen på sexualitet, äktenskap och familj? Vilka 
alternativa idéer om kön har samtidigt också kommit till uttryck i det 

offentliga samtalet? 
I bakgrunden finns ytterligare ett stort och viktigt frågekomplex, som 

handlar om aktörerna bakom den statliga genus- och socialpolitiken. 
Framför allt ställer jag frågor kring vilket inflytande kvinnor som kol
lektiva aktörer haft på politiken kring barnavårdsmannainstitutionen. 
På vilka sätt och i vilka sammanhang har kvinnorörelsen kommit till 

tals i frågor som rör barnavårdsmannainstitutionen? Undersökningen 

kommer att lägga ytterligare en pusselbit till förståelsen av de drivkraf
ter och de aktörer som var med och skapade den svenska välfärds
staten. 

Studiens aktörer 

I analysen kommerjag, som tidigare framhållits, behandla staten både 

som en aktör och en arena. Min utgångspunkt är att staten fungerar 

som en genuskonstruktör. Genom lagstiftning och politik reglerar, in

tervenerar och styr staten relationen mellan män och kvinnor och med
verkar på så sätt i den process varigenom könskategorier skapas. Bak



om staten finns emellertid andra aktörer. I egentlig mening är staten en 
arena, där olika grupper och individer möts och förhandlar om olika 
politiska handlingslinjer.61 Eftersom staten består av en mängd aktörer, 
såväl politiker som byråkrater, och därtill en rad olika förvaltningar på 
både central och regional nivå, kan naturligtvis den statliga politiken 

vara mångtydig och ibland motsägelsefull. Att enbart peka på att man
liga politiker försökt kontrollera kvinnor genom lagstiftningen, eller att 

medelklasskvinnor aktiva inom det sociala fältet försökte inympa sina 

normer på arbetarklassen, är att förenkla en komplicerad process där en 

mängd olika aktörer varit delaktiga i att upprätthålla ett "genussystem". 

Såväl män som kvinnor är medskapande aktörer i detta system, om än 
med olika mycket makt.62 

I undersökningen lyfter jag fram tre olika grupper av aktörer som på 

olika nivåer varit delaktiga i att skapa staten. Dels diskuterar jag den 
breda svenska kvinnorörelsens roll i utformandet av den statliga politi

ken kring barnavårdsmannainstitutionen. Dels diskuterar jag Svenska 

fattigvårds- och barnavårdsförbundet, vilket verkade för en reformerad 

barnavård samt för att barnavårdsmannainstitutionen och det sociala 

arbetet inom den skulle utformas på ett rationellt och enhetligt sätt 

över hela landet. Dels lyfter jag fram en grupp av barnavårdsmän, de 
socialarbetare som utförde det dagliga och praktiska arbetet inom insti
tutionen. Framför allt är det de barnavårdsmän som var verksamma i 
Stockholm som här kommer till tals. 

Dessa olika aktörsgrupper var nära förbundna med varandra. Den 

borgerliga kvinnorörelsen var väl representerad i de reformorganisatio

ner som under 1900-talets första årtionden utövade stort inflytande 
över utformningen av svensk social- och familjepolitik. Genom Cen
tralförbundet för socialt arbete (CSA) och Svenska fattigvårdsförbundet 
(SFF) - som senare bytte namn till Svenska fattigvårds- och barna
vårdsförbundet (SFBF) - integrerades således kvinnofrågor i den sven

61. Connell (1990); även Florin & Nilsson (2000); Florin (1994b); Bo Stråth, "Överblick. 

Nyare teoribildning kring staten. Tendenser och luckor", Historisk tidskrift,; 108 (1988). 
62. Yvonne Hirdman, "Genussystemet. Reflexioner kring kvinnors sociala underordning", 

Kvinnovetetiskaplig tidskrift, 9:3 (1988), s. 53. 



ska socialpolitiska diskussionen.63 Även inom de kvinnopolitiska organi

sationerna gjorde man denna koppling mellan kvinnofrågor och social

politiska spörsmål. Så skedde t.ex. inom den centrala rösträttsorganisa
tionen Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR), inom 

Frisinnade kvinnors riksförbund, inom Fredrika-Bremerförbundet, och 

inom den socialdemokratiska kvinnorörelsen.64 På samma sätt var 
många barnavårdsmän aktiva inom såväl Svenska fattigvårds- och bar
navårdsförbundet eller någon annan liknande reformorganisation, som 

inom något partipolitiskt kvinnoförbund. Ett flertal av barnavårdsmän

nen i Stockholm gjorde därmed sina röster hörda i både socialreforma

toriska och kvinnopolitiska sammanhang. Att skilja de olika aktörerna 

åt är således inte helt enkelt. I denna bok kommerjag försöka illustrera 
hur dessa olika aktörer agerade, ibland i samförstånd och ibland i kon
flikt med varandra, för att skapa den stat de ville ha, för egen del och för 
sina medmänniskor. 

Tidigare forskning om barnavårdsmannainst i tut ionen 

Denna bok behandlar en mängd olika frågor, och det finns därmed ett 

stort falt av tidigare forskning att förhålla sig till, såväl inom Sverige 
som internationellt. Det finns en riklig litteratur om socialpolitik, famil

63. Kajsa Ohrlander, "Moderniserad kvinnlighet - gammal manlighet. Socialpolitiska be
tydelser av genus i formeringen av den tidiga svenska välfärdsstaten 1900-1914", Arkiv för 

studier i arbetarrörelsens historia, 63-64 (1995); Kajsa Ohrlander, I barnens och nationens intres

se. Socialliberal reformpolitik 1903-1930 (Stockholm 1992); Sjögren (1997); Lennart Lundquist, 
Fattigvårdsfolket Ett nätverk i den sociala frågan 1Q00-1Q20 (Lund 1997). 

64. Om LKPR, se Josefin Rönnbäck, "Den fängslade modern. Om samhällsmoderlighet 
som ideologi, taktik och praktik i kampen för kvinnors rösträtt", i Helena Bergman & Peter 
Johansson (red.), Familjeangelägenheter Modem historisk forskning om välfärdsstat, genus och po

litik (Eslöv 2002); Bertil Björkenlid, Kvinnokrav i manssamhälle. Rösträttkvinnorna och deras me

toder som opinionsbildar? och påtryckargmpp i Sverige 1Q02-21 (Uppsala 1982); om liberala/fri-
sinnade kvinnor, se Hjördis Levin, Kvinnorna på barrikaden. Sexualpolitik och sociala frågor 
T923~36 (Stockholm 1997); Lena Eskilsson, Drömmen om kamratsamhället. Kvinnliga medbor

garskolan på Fogelstad 1Ç25-35 (Stockholm 1991); om Fredrika-Bremerförbundet, se Ulla 

Manns, Den sanna frigörelsen. Fredrika-Bremerförbundet 1884-1921 (Eslöv 1997); Sif Bokholm, 

En kvinnoröst i manssamhället. Agda Montelius 1850-1920 (Stockholm 2000); om den socialde

mokratiska kvinnorörelsen, se Gunnel Karlsson, Från brvderskap till syster-skap. Det socialdemo

kratiska kvinnoförbundets kamp för inflytande och makt i SAP (Lund 1996); Christina Carlsson, 
Kvinnosyn och politik. En studie av svensk socialdemokrati 1880-1910 (Lund 1986). 



jepolitik, kvinnliga professioner samt om kvinno- och socialreformato

riska rörelser vilken jag drar stor nytta av. Hellre än att ge en översikt i 
detta skede kommer jag att integrera denna forskning där den berör 
mina undersökningar. 

Här är dock på sin plats att kort nämna ett par studier som har direkt 

bäring på min undersökning av den svenska barnavårdsmannainstitu-

tionen. Trots att barnavårdsmannainstitutionen över årens lopp berört 

så många svenskar - bara i Stockholm ackumulerades 100 ooo barna-
vårdsmannaakter mellan åren 1918 och 1973 - så har den inte stått i 
centrum for många historikers intresse. Pedagogen Kajsa Ohrlander har 
emellertid i en studie av det sociala barnavårdsfältets framväxt under 

tidigt 1900-tal uppmärksammat den centrala plats som frågan om de 

utomäktenskapliga barnen och deras föräldrar hade i tidens reform

diskussioner. Ohrlanders analys rör sig på en diskursiv nivå. Hon gran

skar de debatter som fördes inom framför allt Svenska fattigvårds- och 

barnavårdsvårdsförbundet kring problemet med de ogifta mödrarna 

och fäderna, och hur lösningen att med hjälp av offentliga funktionärer 
intervenera i de utomäktenskapliga familjerna mejslades fram.65 

Rörande implementeringsnivån har Barbro Nordlöf vid Stockholms 

socialförvaltning författat en ambitiös rapport om barnavårdsmanna-

verksamheten i Stockholm. Häri undersöker hon de lagregler som styr
de barnavårdsmannaverksamheten och utifrån en genomgång av 
barnavårdsmannaakter även "hur verkligheten såg ut för barnavårds

männen och dem de skulle hjälpa".66 Nordlöf utreder på ett förtjänstfullt 

sätt de yttre formerna kring barnavårdsmannaverksamheten, och jag 

har så att säga kunnat stå på hennes axlar då jag själv placerar in barna-
vårdsmannainstitution i Stockholm i de övergripande processer som 
undersöks i avhandlingen. 

Dämtöver har jag haft god hjälp av de studier som finns om utomäk

tenskapliga barns ställning och om den familjerättsliga lagstiftningen i 

65. Ohrlander (1992). 
66. Barbro Nordlöf, Barnets rätt och bästa. En studie av barnavårdsmannaverksamheten i 

Stockholm (Stockholm 1997), s. 13. 



Sverige, både före och efter min undersökningsperiod.67 Forskare har 

också genom studier av det svenska sociala omsorgsfältet i övrigt visar 

hur det "offentliga" intervenerat i individers liv och då även påverkat 

familjerelationer. Framför allt har dessa forskare intresserat sig för hur 

makten att definiera en god barndom har kommit att vila på det offent

liga samhället och dess tjänstemän och experter i en tilltagande 
utsträckning.68 Det offentliga intresset för barns välfärd inverkar natur
ligtvis också på hur samhället har definierat föräldrarollerna: på hur 
moderskap och faderskap har konstruerats historiskt. Kring moderskap 
och faderskap finns därmed även en rik forskning på policynivå.69 

Källmaterial  

Jag utgår från barnavårdsmannainstitutionen för att undersöka en rad 
sociala, politiska och institutionella förändringar och relationer under 
den omvälvande period i Sveriges historia då välfärdsstaten böljade ta 
form. Jag analyserar de politiska diskussioner som föranledde institutio

nens tillkomst, hur institutionen utformades och administrerades runt 

om i landet, vilka de socialarbetare var som inom den fungerade som 

statens förlängda arm, samt hur den påverkade de fäder, mödrar och 

67. Elisabeth Elgân, "En far till varje kvinnas barn? Politik och debatt angående män, kvin

nor och oäkta barn i Sverige och Frankrike vid seklets början", Historisk tidskrift, no (1990); 

Therborn (1993); Bradley (1996); Marie Lindstedt Cronberg, Synd och skam. Ogifta mödrar på 

svensk landsbygd 1680-1880 (Lund 1997); Per Bolin Hort, En tråkig historia. Ogifta mödrar, de

ras bam och fattigvài'den i Simrishamn 1870-1917 (Linköping 1998). 

68. Lundström (1993); Hans Swärd, Mångenstädes svårt vanartad... Om pfvblemet med det 

uppväxande släktet (Flöda 1993); Maria Sundkvist, De vanartade barnen. Mötet mellan bam, för

äldrar och Norrköpings barnavårdsnämnd 1903-1925 (Uppsala 1994); Wein er (1995); Ulf Jonson, 
Bråkiga, lösaktiga och nagelbitande barn. Om bam och bamproblem vid en rådgivningsbyrå i Stock

holm 1933-1950 (Linköping 1997). 
69. Ann-Katrin Hatje, Befolkningsfrågan och välfärden. Debatten om familjepolitik och nativi

tetsökning under 1930- och 1940-talen (Stockholm 1974); Ann-Sofie Kälvemark, More children of 

a better quality? Aspects on Swedish population policy in the 1930s (Uppsala 1980); Hirdman 
(1989); Hobson & Takahashi (1997); Teresa Kulawik, "Maskulinism och välfärdsstatens fram
växt i Sverige och Tyskland", Kvinnovetenskaplig tidskrift, 20:3 (1999); Teresa Kulawik, 
"Moderskapets politik. Mellan exkludering och inkludering", Häften för kritiska studier; 3314 
(2000); Barbara Hobson (red.), Making men into fathers. Men, mascidinities and the socialpolitics 

of fatherhood (Cambridge 2002); Roger Klinth, Göra pappa med bam. Den sve?iska pappapoliti

ken 1960-93 (Umeå 2002). 



barn som kom i kontakt med den. Jag granskar även hur förhållandena 
inom institutionen förändrades, för såväl barnavårdsmän som klienter, i 
och med välfärdsstatens framväxt. Institutionen undersöks därmed 

både från ett nationellt och ett lokalt perspektiv, eftersom institutionen 

både var en produkt av nationell lagstiftning och politik och lokal im-

plementering och förvaltning. En lokal studie gör det dessutom möjligt 

att undersöka klienternas situation inom institutionen. 

Detta upplägg har inneburit att en mängd olika materialgrupper har 

kommit till användning för att fånga in de olika aktörerna och proces
serna på olika nivåer. Källmaterialet koncentreras till tre olika grupper: 
officiellt tryck, socialvårdstidskrifter och kvinnopolitiska publikationer, 

samt arkivmaterial från dels Svenska fattigvårds- och barnavårdsför

bundet och dels Stockholms barnavårdsnämnd. 
På statlig nivå utgår jag från tryckt material, såsom utredningar och 

lagtexter. Valet har här fallit på vad som kan kallas "nyckelmaterial", 
d.v.s. lagstiftning och socialpolitiska program med stora implikationer 
för barnavårdsmannaverksamheten. Det är framför allt material som be
rör den första familjerättsliga lagstiftningen, 1917 års lag om barn utom 

äktenskap, samt de statliga bidragsförskotten, som varit av intresse. 

På barnavårdsaktörernas och kvinnosakskvinnornas nivå använder 

jag både tryckt och otryckt material. Svenska fattigvårds- och barna
vårdsförbundets (SFBF) olika tidskrifter och publikationer utgör här en 

viktig källgrupp, men jag nyttjar även material återfunnet i förbundets 

arkiv - framför allt för att belysa SFBF:s insatser vid utbildning och 
organisering av barnavårdsmän. Kvinnorörelsen - här representerad 
genom framför allt LKPR, Fredrika-Bremerförbundet och de social
demokratiska kvinnorna - fångas enbart in genom tryckt material, 

huvudsakligen genom de olika kvinnoföreningarnas tidskrifter, men 

även genom ett antal småskrifter och konferensrapporter. I någon mån 

har även dagspress kommit till användning. Huvuddelen av de dagstid

ningsartiklar som refereras är hämtade ur pressklippssamlingar. Detta 

har inte angivits i fotnoterna, men samlingarna går enkelt att identifiera 
i bokens förteckning över otryckt källmaterial. 

Barnavårdsmännen följs i viss utsträckning genom Svenska fattig



vårds- och barnavårdförbundets och kvinnoorganisationernas tidskrif

ter men framför allt genom ett nedslag i barnavårdsmannaverksamhe-
ten i Stockholm. Här är det särskilt två typer av material jag använder. 
Dels de klientakter som barnavårdsmännen förde och dels det arkiv 

som de Stockholmsbaserade barnavårdsmännens kamratförening, 

Barnavårdsmannaföreningen i Stockholm, efterlämnat. Detta material 

kompletteras sedan med sådant som berör de frivilliga barnavårdsmän
nens verksamhet, vilket jag belyser med arkivmaterial från Svenska 
fattigvårdsförbundets barnavårdsbyrå i Stockholm. 

Min undersökning av lokal praktik baserar sig således på barnavårds-

mannainstitutionen i Stockholm. Valet kan motiveras på flera sätt. Sett 

ur klientsynpunkt var utomäktenskapliga födslar under tidigt 1900-tal i 

mycket ett storstadsfenomen. Det kan därför vara lämpligt att under

söka förhållandena i Stockholm. Utgår man i stället från barnavårds

männen möjliggör deras stora antal i Stockholm en analys av dem som 
yrkesgrupp. En livaktig förening för barnavårdsmän existerade därtill. 
De Stockholmsbaserade barnavårdsmännen har även gjort avtryck i oli
ka socialreformatoriska och kvinnopolitiska föreningars tidskrifter efter

som de hade täta kontakter med barnavårds- och kvinnoorganisationer. 

Det är dock viktigt att hålla i minnet att barnavårdsmannainstitutio-

nens organisation i Stockholm på många sätt skilde sig från övriga 
kommuners. Med tanke på de skiftande förutsättningar som fanns i oli

ka kommuner att sköta barnavårdsmannauppdraget fanns stora varia
tioner i arbetets praktik. För även om det existerade detaljerade natio
nella föreskrifter om hur barnavårdsmän skulle utses, hur anteckningar 
skulle föras, under vilka omständigheter barnavårdsmannaskapet skulle 
påböijas och kunde upphöra etc. fungerade det sociala arbetet inom in

stitutionen först och främst på kommunal nivå. Barnavårdsmännen i 

Stockholm var fler till antalet, bättre organiserade och mer professio
nella än vad som var fallet i många andra kommuner. Dessa skillnader 

belyser jag genom det material som har ett mer nationellt perspektiv, 

men de är naturligtvis betydelsefulla att ha i åtanke även vid en läsning 

av material från Stockholms barnavårdsmannaverksamhet. 
En central materialgrupp som också förtjänar några ord är det akt



material jag använder. Jag har valt att göra ett nedslag det jämna året 

1930 och ett systematiskt urval av 50 akter för närmare analys. Jag är i 
första hand intresserad av att göra en kvalitativ analys av aktmaterialet, 
att försöka läsa akterna som tidsmässiga "textdokument". Akterna kan 

vittna om hur socialarbetarna närmade sig sina arbetsuppgifter, hur 

mötet med klienten var strukturerat, vilka aspekter av klienternas liv 
som de faste avseende på och med vilka termer dessa beskrevs. En 

grundläggande stomme av mer kvantitativ information om barnavårds-

mannaavdelningens verksamhet erhåller jag i stället genom bl.a. barna
vårdsnämndens årliga verksamhetsberättelser. 

Aktmaterialet tillåter mig således att komma nära barnavårdsmanna-

verksamhetens vardag. Man måste dock samtidigt vara medveten om 

de problem som är förbundna med att använda klientakter som käll

material. Till att bölja med är materialet präglat av de nationella före
skrifter som fanns om hur akter skulle föras. Varje akt är därmed på 
samma gång en unik och en standardiserad kvarleva. Socialarbetarnas 
möjligheter att helt fritt utforma akterna var begränsade. Denna 

dubbelhet är viktig att hålla i minnet då man närmar sig barnavårds-

mannainstitutionens klienter genom aktmaterialet. Även om klien

ternas egna röster har gjort avtryck på akterna i form av bevarade brev 

och skrivelser, är även dessa berättelser tillkomna i den speciella kon
text som barnavårdsmannainstitutionen utgjorde. Breven är ju författa
de som en reaktion på personens klientstatus inom just barnavårds
mannainstitutionen.70 

Ytterligare ett problem med aktmaterialet förtjänar att framhållas. 

Det ger inte en representativ bild av hur det ege7itligen var att vara ogift 

mor eller utomäktenskaplig far. De fäder och mödrar som tar mest plats 

i akterna är de som av familjeskäl och ekonomiska skäl hamnade i 

myndigheternas blickfång. I exempelvis de fall ett föräldrapar gifte sig 

snart efter barnets födelse avskrevs ärendet, och akten är därmed tunn. 

En del ogifta mödrar behövde aldrig ens komma i kontakt med en 

70. Om problemen med att använda klientakter som källmaterial, se t.ex. Kunzel (1993), 

s. 6-8; Tice (1998), s. 3-8. 



barnavårdsman. Förutom att flickor från "bättre" familjer som blev med 

barn utan att vara gifta antagligen hade större framgång i att förmå 
barnafadern att ingå äktenskap hade de också oftare möjlighet att föda 
sina barn "obemärkta", endera utomlands eller på hemlig ort i Sverige. 

Detta ger vid handen att de akter som är omfångsrika och inbjuder till 

analys inte nödvändigtvis har så mycket att säga om utomäktenskapliga 

familjebildningar i allmänhet. De ger däremot en bild av hur det var att 

vara klient inom barnavårdsmannainstitutionen. 

Bokens disposit ion 

Boken förhåller sig till en kronologisk ram men är inte helt och hållet 

linjär i sin framställning. Kapitlen är i första hand tematiskt organisera

de och därmed överlappar de olika undersökningarna delvis varandra. 

Ambitionen har också varit att det skall vara möjligt att läsa kapitlen 

som enskilda studier, vilket har gjort vissa upprepningar oundvikliga. 

Kapitel två, tre och sex rör sig på en nationell nivå, medan kapitel fyra 

och fem är koncentrerade på förhållandena inom barnavårdsmanna

institutionen i Stockholm. I kapitel sju sammanfattas och diskuteras de 
olika undersökningarnas resultat i ett sammanhang. 

Kapitel två och tre handlar om barnavårdsmannainstitutionens in

förande i det tidiga 1900-talets Sverige. Här står särskilt reformföre

ningen Svenska fattigvårdsförbundet (senare Svenska fattigvårds- och 

barnavårdsförbundet) och den svenska kvinnorörelsen, med bl.a. Lands
föreningen för kvinnans politiska rösträtt, i centrum. I kapitel två analy
seras hur tanken på att staten borde intervenera i de utomäktenskapliga 

familjebildningarna fick fäste i det social- och genuspolitiska samtalet 
och sedan också avsatte sig i politiska reformer. Här diskuteras särskilt 
hur frågan om familje- och socialpolitiska åtgärder för att stärka ogifta 
mödrars ställning kom att kopplas till den pågående kampen för kvin
nors politiska medborgarskap och inflytande i samhälle. Kapitel tre 

behandlar sedan barnavårdsmannainstitutionens organisatoriska ut

formning under dess första år. Här lyfts Svenska fattigvårds- och barna
vårdsförbundets arbete för att få denna nya sociala institution att 
fungera över hela landet fram, genom att arrangera utbildningskurser 



för funktionärer, genom offentliga möten, utgivandet av handböcker 

och tidskrifter. Även kvinnoförbund, som LKPR, värvade barnavårds

män. En central process som undersöks i kapitlet är hur barnavårdsak

törernas syn på arbetets organisation förändrades; från att förespråka 
ett system med frivilliga barnavårdsmän övergick man till att föredra ett 
system som byggde på tjänstemän. Här riktas även fokus mot hur 

barnavårdsmannauppdraget kom att kodas som kvinnligt, även om det 

samtidigt också fanns många manliga utövare. I ljuset av den samtidigt 

införda kvinnliga rösträtten och valbarheten ansågs det passande att 
kvinnor tog sitt ansvar för samhällsarbetet genom att fungera som 

barnavårdsmän. 

Med koncentration på verksamheten i Stockholm diskuteras i kapitel 

fyra de anställda barnavårdsmännen under 1920-1940-talen, deras 
yrkesroll och deras relation till det omgivande samhället och till sina 
klienter. Barnavårdsmannainstitutionen tillkom vid en tid då det socia
la arbetet var svagt professionaliserat. Det fanns inga egentliga utbild

ningar eller ens fastställda krav på socialarbetarnas yrkeskunskaper. De 

kvinnliga barnavårdsmännen kunde med hjälp av sin medelklasstill

hörighet utöva auktoritet över sina klienter, men deras avsaknad av en 

egentlig professionell identitet och kunskapsbas gjorde, i samspel med 
deras könstillhörighet, att de saknade makt och inflytande i samhället i 
övrigt. Barnavårdsmännen sökte stärka sin position genom att distanse
ra sig från traditionen med kvinnligt frivilligarbete och i stället gå i täta

re allians med den offentliga barnavårdsbyråkratin. De ville framstå som 

representanter för ett ämbetsverk i allmänhetens ögon, inte bara som 

utövare av någon kvinnlig och moderlig kärleksverksamhet. Samtidigt 
gjorde de kvinnliga barnavårdsmännens svaga professionella ställning 
att de inte helt övergav den tidigare så gångbara strategin att hävda sin 
plats genom att anspela på yrkets kvinnliga kodning. De använde så
lunda olika typer av könsbaserade argument i olika sammanhang. 

I kapitel fem står mötet mellan barnavårdsmännen och föräldrarna i 

centrum. Hur gjorde barnavårdsmännen goda mödrar och fader av de 
kvinnor och män som hade barn utan att vara gifta? Genom aktmaterial 

från 1930-talet undersöks det praktiska arbetet inom Stockholms bar-



navårdsmannainstitution. Här kan skönjas vissa spänningar och mot

sättningar i politiken och praktiken kring såväl moderskap som fader

skap. Vad gäller mödrarna fanns en konflikt mellan barnavårdsmännens 
försök att uppmuntra dessa att själva ta hand om sina barn och den 
samtidiga frånvaron av barnomsorg under denna period. Därmed var 

det i realiteten mycket svårt för ensamstående mödrar att uppfylla det 

dubbla kravet på att både arbeta för sin egen försörjning och att ta hand 

om sina barn. Vad gällde fäder fanns likaså en underliggande ambiva

lens i synen på deras försöijaransvar för sina utomäktenskapliga barn. 

Samtidigt som barnafädernas ekonomiska plikter slogs fast gavs de i 

praktiken vissa möjligheter att frigöra sig från dessa. 
I det sista empiriska kapitlet, nummer sex i ordningen, faller blicken 

på de förändringar som skett inom barnavårdsmannainstitutionen och 

med barnavårdsmännens arbetsbeskrivning i och med den framväxan

de välfärdsstaten. Det offentliga bidragsförskottssystem som efter på

tryckning bl.a. från kvinnopolitiskt håll infördes i slutet av 1930-talet för 

att garantera mödrars ekonomiska situation, kom att förändra förhål

landena inom institutionen. Barnavårdsmannauppdraget kom mer och 

mer att kretsa kring administrationen av detta välfärdsbidrag. Barna

vårdsmännen gavs därmed ett nytt ekonomiskt instrument att fostra till 

föräldraskap, samtidigt som handläggningen av detta komplicerade 
socialpolitiska program tydliggjorde behovet av professionella social
vårdstjänstemän. 

Det sjunde kapitlet är avhandlingens sammanfattande och avslutan

de kapitel. Här dras trådarna mellan genus, välfärdsstat och profession 

samman. I kapitlet görs ett försök att förstå den genusmodell som präg
lade den svenska socialpolitiken och som påverkade de socialarbetare 
som var verksamma inom barnavårdsmannainstitutionen. Här hävdar 
jag avslutningsvis att de samhälleliga diskussionerna om genusrelatio-
nernas gestaltning har varit en viktig drivkraft i den svenska välfärds

statens framväxt. 



K A P I T E L  T V Å :  

M O D E R S F A M N  O C H  F A D E R S A N S V A R  

Oäkta barn, övergivna mödrar och försumliga 
fäder i  debatt  och lagst i f tning, 1910-tal  

Vad skall jag göra av mitt barn? Det har genom århundraden varit 

den fråga, kring vilken den ogifta moderns tankar kretsat både under 

hennes havandeskaps tid och sedan när barnet var fött. Stundom var 
det väl lättsinnet, pliktförgätenheten, som fick henne att fråga så. I re

gel var det nog nöden, övergivenheten, som vållade frågan. [...] Vad 

skola vi göra av barnet? Det har genom århundraden varit den fråga, 

kring vilken deras tankar kretsat, som av en eller annan anledning 

blivit ställda infor en nödställd mor och hennes barn. "Var skall jag 

göra av mitt barn?" och "Var skola vi göra av barnet?". Det är att läg

ga märket till att den ene som den andre, den hjälpsökande och hjäl

paren, båda ha spanat efter samma utväg: var skall barnet placeras? 
Båda har räknat med detta såsom något självfallet och "naturligt", att 
barnet måste skiljas från modern. Så har man hulpit den ogifta mo

den - när man nu överhuvudtaget brytt sig om att hjälpa "en sådan" 

- eller kanske hellre: så har man hulpit barnet utom äktenskap - ty 

det var kanske inte modern man ville hjälpa - att man skilt barnet 
från modern och modern från barnet. Var det då - är det då i regel 

barmhärtigt mot modern? - mot barnet? att bringa hjälp genom att 



hjälpa dem från varandra? Är det att begagna sig av en modern till 

ansvar och pliktkänsla fostrande utväg att skilja henne från barnet? 
Innebär det ett hävdande av barnets rätt? Om det är onaturligt och 
upprörande att en gift kvinna utackorderar sitt nyfödda barn - är det 
inte också onaturligt och upprörande, om en ogift kvinna utackorde
rar sitt späda barn? Eller saknar en ogift moder därmed att hon är 

ogift - saknar hon därmed moderliga känslor för sitt barn?1 

På detta målande sätt kommenterade kyrkoherden Hagbard Isberg, 
redaktör för Svenska fattigvårdsförbundets tidskrift Vå7*darebladet\ in
förandet av 1917 års lag om barn utom äktenskap och den därmed 

sammanhängande barnavårdsmannainstitutionen. Orden illustrerar det 

nytänkande som under tidigt 1900-tal böljade göra sig gällande kring 

fenomenet ogifta mödrar och utomäktenskapliga barn, och som seder

mera också kom att institutionaliseras med lagens instiftande. Hagbard 

Isberg var en av många socialreformatorer som under åren kring sekel

skiftet 1900 propagerade för att en kvinnas möjligheter att ta hand om 

sitt barn inte skulle vara avhängigt om hon var gift eller inte. I en tid då 
familj och moderskap idealiserades och kvinnors roll som mödrar fram

hölls som en naturlig aspekt av kvinnligheten väcktes således tanken att 

staten och det offentliga med olika medel borde göra det lättare för 

ogifta mödrar att uppfylla sin modersroll. Därmed kom ett nytt spår i 
politiken kring denna kategori mödrar att introduceras, vilket innebar 

ett brott med den hjälptradition som funnits under tidigare århundra

den. Som den danska historikern Bente Rosenbeck framhåller: där det 

offentliga stödet under 1800-talet främst hade bestått i att hjälpa ogifta 
kvinnor att bli av med sina barn genom utplacering i fosterhem eller på 
barnhem, var tanken bakom det tidiga 1900-talets reformer i stället att 

bevara bandet mellan en moder och hennes barn.2 

Det här kapitlet handlar om 1917 års lag om barn utom äktenskap 

1. Hagbard Isberg, "Barnet utom äktenskap och dess moder", Vårdarebladet 1919, s. 13-14. 
2. Bente Rosenbeck, "Omsorg eller omklamring? Ugifte modre ca. 1900-1950", i Karen 

Hjorth, Grethe Ilsoe & Minna Kragelund (red.), Bur. Kan, kan icke; Vil\ vil icke; Kvindeliv i per

spektiv (Köpenhamn 1996), s. 92. 



och de debatter och initiativ som föregick den. Jag undersöker hur ogif
ta mödrar, utomäktenskapliga barn och även barnafader hamnade i 

blickfånget för sociala och politiska reformer vid sekelskiftet 1900 och 

hur tanken på att staten borde gripa in i de utomäktenskapliga familje

bildningarna fick fäste i det offentliga samtalet. Jag visar hur "utomäk-

tenskapligheten" kom att få en ny innebörd i skärningspunkten av de 

mer övergripande befolknings-, social- och genuspolitiska problem som 
då diskuterades. 

Frågan om de utomäktenskapliga barnen var särskilt brännande i det 

tidiga 1900-talets svenska samhälle. I ett historiskt perspektiv hade så

väl giftermålsfrekvensen som nativiteten minskat, samtidigt som de ut

omäktenskapliga födslarnas relativa antal ökat. Vid seklets böljan var 
mellan 10 och 15 procent av de barn som föddes utomäktenskapliga.3 

Gruppen ogifta mödrar var således stor, och deras barn utgjorde en an
senlig del av de framtida medborgarna. Samtidigt visade befolknings

statistiken att framtidsutsikterna var dystrare för dessa barn än för dem 

som föddes inom äktenskap. Spädbarnsdödligheten var större bland ut

omäktenskapliga barn, de hamnade oftare på barnhem eller hos foster

föräldrar och de var oftare beroende av fattigvården för försörjning. 
Historikern Ingrid Elisabeth Haavet framhåller i en studie av de nor

ska reformer för mödrar och barn som introducerades parallellt med de 
svenska, att epokens moderskapspolitiska initiativ vilade på föreställ
ningen att moderskapet var en "grundläggande förutsättning" för att sä

kra samhällets viktigaste tillgång: det uppväxande släktet.4 Behovet av 
reformer för mödrar definierades därför som en befolknings- och soci

alpolitisk fråga. Staten behövde intervenera mer aktivt i det privata fa

miljelivet för att trygga barnens välfärd. Till denna karaktäristik måste 

man emellertid lägga att det även formulerades som en genuspolitisk 
fråga. Den politiska debatten om ogifta mödrar handlade om att klar

3. SOS (Sveriges officiella statistik), Befolkningsrörelsen. Översikt för åren 1911-1920. Statis

tiska centralbyrån (Stockholm 1929), s. 61-62. 
4. Inger Elisabeth Haavet, "Befolkningspolitikk og familiepolitikk", i Öyvind Bjornson & 

Inger Elisabeth Haavet, Langsomt b/e landet et velferdssamfimn. Ttygdens historié 1894-1994 

(Oslo 1994), s. 105. 



göra hur ansvaret för barns välfärd skulle fördelas mellan mödrar och 

fäder, samt att slå fast vilken roll staten hade i att upprätthålla denna 
ansvarsfördelning. Reformer för mödrar handlade alltså också om att 

omförhandla relationerna mellan könen. 
Kapitlet består i fyra avsnitt. Först ger jag en teckning av hur den fa

miljerättsliga lagstiftningen såg ut före införandet av 1917 års lag. Mot 

den bakgrunden skisserar jag sedan de reformkrav som formulerades 

för de ogifta mödrarnas och deras barns räkning i den utomparlamen-

tariska fattigvårds- och kvinnopolitiska debatten under 1910-talet. Det

ta följs av en diskussion av det lagförslag som presenterades vad gällde 

de utomäktenskapligt födda barnen och avslutningsvis berättar jag ock

så hur detta mottogs av de aktörer som initierat hela reformprocessen. 

Befolknings-, social- och genuspoli t ik 

Lagen om barn utom äktenskap kom till under en period när nya idéer 

höll på att vinna terräng vad gällde statens ansvar för medborgarnas 
sociala situation. Denna utveckling innebar att medborgarna kom att 

underställas en mängd ny lagstiftning och nya statliga och offentliga in

stitutioner. En ny syn på statens möjligheter att gripa in i familjelivet 
slog också igenom.5 Barn och barns välfärd stod särskilt i blickpunkten 
för tidens reformer. Pedagogen Kajsa Ohrlander har i en undersökning 
av den svenska sociala debatten under tidigt 1900-tal visat hur centrala 

idéer om barn och barns bästa var i det socialpolitiska samtalet vid den

na tid. Många i samtiden menade att det låg i "nationens intresse" att 

genom familje- och socialvårdslagstiftning garantera att barn och ung

domar växte upp till fungerande medborgare.6 

De hjälpåtgärder som eftersträvades för ogifta mödrar handlade 

framför allt om att dra in barnafadern i bilden och göra även honom an
svarig för det utomäktenskapliga barnet. Med barnafaderns ekonomis
ka understöd skulle fler ogifta mödrar klara av att själva ta hand om sina 

5. Anne-Lise Seip, Sosialhjelpstaten bli?' Hl. Norsk sosialpolitikk 1740-1920 (Oslo 1984), s. 

185-186. 
6. Kajsa Ohrlander, I barnens och nationens intresse. Socialliberal refonnpolitik IÇOJ-IÇJO (Stock

holm 1992), s. 62 f.; även Eva Palmblad, Medicinen som samhällslära (Göteborg 1989), s. 9-12. 



barn. Det tidiga 1900-talets reformer för ogifta mödrar syftade därmed 

till att befria denna grupp kvinnor från ekonomisk otrygghet utan att 
för den skull släppa tanken att det var familjen som var samhällets min
sta byggsten och den institution som hade det primära ansvaret för 

barns fostran och försöijning. Detta låg i linje med den svenska statens 

agerande i en rad socialpolitiska frågor under tidigt 1900-tal, där de po

litiska systemen utformades på ett sätt som slog fast att familjen själv 
bar ett stort ansvar för barnens välfärd, och fadern då primärt för deras 

försörjning och modern för omsorg och uppfostran.7 

Men vägen till ökad statlig reglering och offentligt ansvar skedde inte 

utan politiska diskussioner. Många viktiga frågor om hur samhället 
skulle se ut och styras ställdes därigenom på sin spets. I vilken utsträck
ning var individens trygghet en fråga för staten, och i vilken utsträck

ning vilade ansvaret på individen själv? I vilken utsträckning skulle sta

ten styra relationerna mellan män och kvinnor, föräldrar och barn och 

vem skulle fa vara med och besluta i dessa frågor? Spörsmålet om de ut-

omäktenskapliga barnen och de ogifta mödrarna skapade öppen sam

hällsdebatt kring såväl statens socialpolitiska åtaganden för familjen 

som de samhälleliga genusförhållandena. Med den utomäktenskapliga 

familjen för ögonen blev det tydligt att mäns och kvinnors intressen 
många gånger kolliderade. Det var därmed en fråga som appellerade till 
sekelskiftets kvinnopolitiska kretsar och den mångfacetterade svenska 

kvinnorörelsen kom att engagera sig för de ogifta mödrarna. Paralleller 

drogs samtidigt till gifta kvinnors underordnade ställning i äktenskapet. 
Från kvinnopolitiskt håll menade man att varken gifta eller ogifta möd
rar kunde lita på att deras intressen blev tillgodosedda av andra utan de 
måste ges tillräckliga juridiska, politiska och sociala rättigheter för att 
kunna föra sin egen talan. De ogifta mödrarnas och de utomäktenskap
liga barnens utsatta situation kopplades därmed till kvinnors brist på in

flytande i stort. Diskussionerna om familjereformer måste således be

7. Yvonne Hirdman, "Genussystemet", i Demokrati och makt i Sverige. Maktutredningens hu-

vndrapporti^XoQ^oXxw 1990); Jane Lewis, "Gender and the development of welfare regimes", 

Journal of European social policy, 3:2 (1992a); dens., "Gender and welfare regimes. Further 

thoughts", Social politics. International studies in gender, state and society, 4 (1997). 



traktas även i ljuset av det tidiga 1900-talets kvinnopolitiska arbete for 

ett fullvärdigt kvinnligt medborgarskap.8 När ogifta mödrars behov och 

rättigheter politiserades kom därtill, som den holländska historikern 

Selma Sevenhuijsen framhåller, även vedertagna foreställningar om 

mäns rättigheter och skyldigheter att utmanas.9 Det var inte bara vill
koren for moderskapet som behövde förändras, utan detsamma gällde 

faderskapet. 

Fatt igvårdsfolket och kvinnosakskvinnorna 

Det är särskilt två grupper av utomparlamentariska aktörer som träder 

fram i kapitlet: dels de socialliberala socialreformatorer som statsveta

ren Lennart Lundqvist kallar för "fattigvårdsfolket", och dels det tidiga 

1900-talets kvinnorörelse som här far gå under benämningen "kvinno

sakskvinnorna". Fattigvårdsfolket var det tidiga 1900-talets domineran
de nätverk av borgerliga, socialliberalt sinnade reformvänner, engagera

de i offentlig och privat fattigvård och filantropi. De var samlade i de 

två föreningarna Centralförbundet för socialt arbete (C SA) och Svenska 

fattigvårdsförbundet (SFF).10 Kvinnorörelsen inbegrep personer och 
föreningar med olika klassbakgrund och politisk färg. I denna över

gripande rörelse samlades det borgerligt betonade Fredrika-Bremer-

8. Josefin Rönnbäck, "Den fängslade modern. Om samhällsmoderlighet som ideologi, tak
tik och praktik i kampen för kvinnors rösträtt", i Helena Bergman & Peter Johansson (red.), 
Familjeangelägenheter. Modern historiskforskning om välfärdsstat, genus och politik (Eslöv 2002), s. 
102 f.; Kari Melby, Bente Rosenbeck & Christina Carlsson Wetterberg, "Ekteskapslovreform. 
En forutsetning for velferdsstaten?", i Frihed\ lighed ogtiyghed. Velfierdspolitik i Norden (Århus 

2001), s. 191 f.; Ulla Manns, "Den gifta kvinnans frigörelse. Reflektioner kring rösträtt och 
myndighet i svensk kvinnorörelse", i Kari Melby m.fl. (red.), The Nordic model of marriage and 

the welfare state (Köpenhamn 2000), s. 131 f 

9. Selma Sevenhuijsen, "Mothers as citizens. Feminism, evolutionary theory and the re
form of Dutch family law 1870-1910", i Carol Smart (red.), Regulating womanhood. Historical 

essays on marriage, motherhood and sexuality (London 1992), s. 167. 
10. Lennart Lundquist, Fattigvårdsfolket. Ett nätverk i den sociala fi'âgan 1900-1920 (Lund 

1997). Se även Marika Hedin, Ett liberalt dilemma. Emst Beckman, Emilia Broomé, G.H. von 

Koch och den sociala frågan 1880-1930 (Eslöv 2002); Mikael Sjögren, Fattigvård och folkuppfost

ran. Liberalfattigvåi~dspolitik 1903-1918 (Stockholm 1997); Kajsa Ohrlander, "Moderniserad 
kvinnlighet - gammal manlighet. Socialpolitiska betydelser av genus i formeringen av den 

tidiga svenska välfärdsstaten 1900-1914", Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia, 63-64 

(1995); Ohrlander (1992). 



förbundet, den i klasshänseende borgerliga men politiskt radikala 
Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR), och även det 

Socialdemokratiska kvinnoförbundet.11 

I detta sammanhang är det viktigt att framhålla att dessa två olika ty

per av föreningar i stor utsträckning var överlappande. Samma perso

ner var engagerade på båda hållen, och samma frågor artikulerades 

inom ramen för såväl fattigvårdssaken som kvinnosaken. Den sociala 

frågan och kvinnofrågan hörde enligt dessa aktörer samman. Reformer 

som gav bättre och rättvisare hem- och familjeförhållanden skulle i för
längningen ge ett gott samhälle. Det var i familjen som framtidens med

borgare föddes och socialiserades. Även om samma politiska problem 

formulerades av en rad olika aktörer i en rad olika sammanhang var 

emellertid lösningarna inte alltid desamma. Det fanns vissa kontextuel-
la skillnader i hur man närmade sig spörsmålet med de ogifta mödrar

na och deras barn. Inom ramen för en fattigvårdsdiskurs handlade pro

blemet med "utomäktenskapligheten" mest om fäders försörjningsplik

ter och mödrars omvårdnadsansvar gentemot barnet, medan det inom 

en kvinnosaksdiskurs uttrycktes som en fråga om kvinnors rättigheter. 
Därutöver hade varken fattigvårdsfolket eller kvinnosakskvinnorna ens 
inom de egna leden någon enhetlig syn på vad för slags reformer som 
eftersträvades för de ogifta mödrarna och fåderna. Som historikern 

Christina Carlsson Wetterberg konstaterat fanns det helt enkelt inte nå

gra enkla sanningar om vari kvinnligheten (eller manligheten) bestod 

eller vilka roller kvinnor respektive män skulle ha i samhällsbygget i det 

tidiga 1900-talets svenska genuspolitiska debatt.12 

11. Om LKPR, se Rönnbäck (2002); om Fredrika-Bremerförbundet, se Sif Bokholm, En 

kvinnoröst i manssamhället Agda Montelius 1850-1920 (Stockholm 2000) och Ulla Manns, Den 

sanna frigörelsen. Fredrika-Bremerförbundet 1884-ig21 (Eslöv 1997); om den socialdemokratis
ka kvinnorörelsen, se Gunnel Karlsson, Från broderskap till systerskap. Det socialdemokratiska 

kvinnoförbundets kamp för inflytande och tnakt i SAP (Lund 1996) och Christina Carlsson, Kvin

nosyn och politik. En studie av svensk socialdemokrati 1880-1910 (Lund 1986). 

12. Christina Carlsson Wetterberg, "Equal or different? That's not the question. Women's 
political strategies in historical perspective", i Drude von der Fehr, Bente Rosenbeck & Anna 
G. Jonasdottir (red.), Is there a Nordicfeminism? Nordic feminist thought on culture and society 

(London 1998), s. 30 f.; även dens., "Med den fria kärleken på programmet. Frida Stéenhoff 
utmanar kyrkofader och gammalfeminism", i Eva Österberg & Christina Carlsson Wetterberg 
(red.), Rummet vidgas. Kvinnor på väg ut i offentligheten 1880-1940 (Stockholm 2002), s. 206. 



Samtidigt ligger det i de utomparlamentariska rörelsernas natur att 

deras framgångar är avhängiga deras förmåga att rama in "sina" frågor i 

den offentliga debatten på ett sätt som vinner allmänt gehör i samhället 
och som möjliggör breda koalitioner i reformarbetet. Som sociologen 

Barbara Hobson framhåller gäller detta i särskilt hög grad för kvinno

rörelsen, som länge varit utestängd från den formella politiska makten. 

Historiskt har kvinnorörelsens inflytande varit beroende av dess "dis-
kursiva maktstrategier" och hur framgångsrik den varit i att göra 
"genuskonflikten" till en legitim politisk fråga.13 

Utomäktenskapliga barns rättsliga ställning 

vid sekelskiftet 1900 

Hur såg då situationen ut för utomäktenskapliga barn och ogifta 
mödrar vid 1900-talets böljan? Mot vilken juridisk bakgrund fördes de
batterna om reformer för dessa grupper? Frågan om utomäktenskapliga 
barns juridiska ställning var på intet sätt ett nytt spörsmål som plötsligt 
dök upp under tidigt 1900-tal. Tvärtom hade det varit en diskussions

fråga i och utanför riksdagen under i stort sett hela 1800-talet.14 Det 

fanns sedan länge en insikt om att den rådande familjelagstiftningen var 
otidsenlig och otillräcklig. I grunden var det fortfarande ärvdabalken 

enligt 1734 års grundlag som reglerade de utomäktenskapliga barnens 
rättigheter i förhållande till föräldrarna, även om den ursprungliga lag

texten kompletterats på flera punkter. Den egentliga lagen hade dock 

mer än 150 år på nacken och var ytterst knapphändigt formulerad. 

Dessa lagrum hade dessutom tillkommit i en tid då föräktenskaplig och 

utomäktenskaplig samlevnad varit förbjuden och straffbar enligt svensk 

13. Barbara Hobson, "Feminist strategies and gendered discourses in welfare states. Mar
ried women's right to work in the United States and Sweden", i Seth Koven & Sonva Michel 
(red.), Mot/iers of a nezv world\ Matenmlist politics and the origins of zvelfare states (New York 

1993), s. 408 f. 
14. Gösta Bäärnhielm, "Utomäktenskapliga barns ställning", i Minnesskrift ägnad ijj-f. års 

lag av jurister i Sverige och Finland de?i ij december 1934, 200-årsdagen av riksens ständen beslut; 

2 (Stockholm 1934), s. 15-16. 



lag. Även om denna sida av lagstiftningen kring utomäktenskapligheten 

hade försvunnit under 1800-talet är den ändå viktig att hålla i minnet. 

Den ärvdabalk som gällde ännu vid 1900-talets böljan hade trots allt 
tillkommit i en kontext där födelsen av ett så kallat "oäkta" barn sam
tidigt var beviset på att ett straffbelagt brott hade begåtts. 

Parallellt med detta mörka spår hade den svenska familjerätten histo
riskt även präglats av en mjukare, mer pragmatisk inställning till utom-
äktenskaplighet. Distinktionen mellan barn födda inom och utom 
äktenskap - eller enligt det äldre språkbruket: mellan äkta och oäkta -
har historiskt förvisso varit viktig inom familje- och ärvdarätten. Att 

gradera ett barns relation till sina föräldrar, och då framför allt till 

fadern, och att definiera vilka barn som hade arvsrätt, har varit en av 

äktenskaps- och ärvdalagstiftningens viktigaste funktioner i de flesta 

nationella lagstiftningar.15 Exakt var skiljelinjen dragits mellan olika 

kategorier barn har däremot varierat mellan länder och under seklernas 
gång. I ett internationellt perspektiv kan den svenska och skandinaviska 
rätten sägas haft en förhållandevis bred definition av vilka barn som 

skulle räknas som äkta. Enligt äldre svensk sekulär rätt ansågs inte bara 

de barn som var tillkomna inom äktenskap som äkta, utan även de vars 

föräldrar senare gifte sig med varandra - eller till och med bara plane

rade att gifta sig med varandra. Om föräldrarna var trolovade eller hade 

lovat varandra äktenskap kom således barnet att betraktas som äkta, 

även om något formellt äktenskap inte hade ingåtts.16 

För de sant oäkta barnen var livet desto hårdare. Enligt den ur

sprungliga lagen från 1734 saknade det oäkta barnet arvsrätt efter såväl 
modern som fadern. Barnets rätt bestod i stället i ett "nödtorftigt" 

underhåll från båda föräldrarna. Underhållsnivån hade en gång i tiden 

15. Richard Collier, Masculinity, law and thefamily (London 1995), s. 181-185. 
16. Bäärnhielm (1934), s. 7-9. Se vidare Christina Carlsson Wetterberg, "Äktenskapet, 

äran och den individuella friheten. Debatten om de ofullkomnade äktenskapen vid 1915 års 

riksdag", i Göran Fredriksson m .fl. (red.), Könsmaktens förvandlingar En vänbok till Anita 

Göransson (Göteborg 2003), s. 32-51; Ann-Sofie Ohlander, "Att vänta barn på bröllopsdagen. 
Föräktenskapliga förbindelser och giftermålsmönster i 1800-talets Sverige" och "Hotet mot 
familjen. Den ogifta modern i Sverige i historiskt perspektiv", båda i dens., Kärlek, död och fri

het. Historiska uppsatser om människovärde och livsvillkor i Sverige (Stockholm 1986), s. 67-104. 



avsiktligen begränsats av lagstiftarna eftersom man å ena sidan ville att 
barnen skulle ha möjlighet att överleva, men å andra sidan ville marke

ra att deras existens i princip inte var något som samhället accepterade. 

Vidare stod det utomäktenskapliga barnet, till skillnad från det inom

äktenskapliga, under moderns vårdnad och förmyndarskap och skulle 
använda hennes efternamn.17 Gifta kvinnor hade alltså inte denna 

familjerättsliga relation till sina barn och kunde inte fungera som juri

diska och ekonomiska förmyndare för sina barn. Rättsvetaren Richard 

Collier framhåller att detta är den utomäktenskapliga historiens ironi, 
att mödrar till utomäktenskapliga barn historisk haft en starkare juridisk 
relation till sina barn än andra mödrar, utan att lagen för den skull 

har betraktat ogifta mödrar på något fördelaktigt sätt. Tvärtom har lag

stiftning genom historien slagit fast att det är genom ett institutionali

serat förhållande till en man som "legitimt" moderskap och barndom 

uppstår.18 

Den gällande lagen från 1734 stadgade ingenting om den ogifta 
moderns rättigheter i förhållande till barnafadern. Mannen hade alltså 
inga skyldigheter att hjälpa kvinnan ekonomiskt tiden närmast ned-

komsten, då hennes egen arbetsförmåga eventuellt kunde vara nedsatt, 

eller ens att bidra till kostnaderna för en barnmorska eller plats på barn-

bördshus i samband med förlossningen. Den enda rättighet som den 

ogifta modern uttryckligen tillerkändes fanns i stället stadgad i 1778 års 
barnamordsplakat, som hade introducerats under Gustav III:s regering. 

Enligt denna förordning gav staten ogifta svenska kvinnor rätten att för

bli anonyma vid barnafödsel om de så önskade och hade ekonomisk 
möjlighet därtill. Mot en summa pengar kunde ogifta mödrar placera 

bort sina nyfödda barn på barnhem eller i en fosterfamilj och få dem 

kyrkobokförda utan uppgifter om moderskapet.19 Det var en reform 

som syftade till att få bukt med utomäktenskapliga barns höga dödlig

17. Bäärnhielm (1934), s. 12-15. 
18. Richard Collier, Masculinity, lazv and thefamily (London 1995), s. 204-205. 
19. Marie Lindstedt Cronberg, Synd och skam. Ogifta mödrar på svensk landsbygd 1680-1880 

(Lund 1997), särskilt s. 66-69. Även Birgit Persson, "Vem är min mor? Om anonymitets
rätten", i Gunilla Halidén (red.), Se barnet. Tankegångar frän tre århundraden (Stockholm 

1990), s. 44-46. 



het genom, som makthavarna förmodade, mer eller mindre avsiktlig 
vanvård. Som namnet antyder skulle reformen alltså förhindra despera

ta mödrar att ta livet av sina nyfödda barn. Historikern Ann-Sofie 

Ohlander har påpekat att barnamordsplakatet även måste förstås ur ett 

annat befolkningspolitiskt perspektiv, nämligen som ett försök att för

hindra ogifta mödrar att ta livet av sig själva. "Blygsel över havandeskap 
utanför äktenskap" var ännu vid mitten av 1800-talet den vanligaste 
självmordsorsaken bland svenska kvinnor.20 Anonymitetsrätten erbjöd 
således mödrar en utväg ur en svår situation, och en möjlighet att und
komma den skam som var förknippad med ett utomäktenskapligt barn. 

Den problematiska rättst i l lämpningen 

och behovet av reformer 

Så långt den rådande lagstiftningen. Hur såg då praktiken ut? Här var 
det stora problemet, att även om barnafäder på papperet hade en viss 
underhållsskyldighet så verkställdes den inte särskilt ofta. Procedurerna 
för att fa faderskapet fastställt var utformade på ett sätt som gjorde att 
det var mycket vanligt att utomäktenskapliga barn saknade far. Vid 

tiden kring sekelskiftet 1900 vilade det på modern att själv ta initiativet 

till att få barnafaderns skyldigheter gentemot det gemensamma barnet 

formaliserade. Om mannen ifråga inte frivilligt medgav faderskapet 
kunde modern stämma honom inför domstol genom ett civilmål om 
barnuppfostringsbidrag. Men om kvinnan inte hade tillräckliga bevis 

kunde mannen ganska lätt svära sig fri från faderskap genom att gå ed 

på att han var oskyldig till anklagelsen. Moderns vittnesmål tillmättes 
inte samma betydelse. En kvinna tilläts inte styrka sitt påstående genom 

att gå ed på att hon talade sanning. För att domstolen skulle tro på hen

nes version måste hon endera kunna visa upp bevis, t.ex. i form av brev 

från mannen där han omtalade barnet som sitt, eller presentera vittnen 

som kunde intyga att mannen ifråga haft samlag med henne någon 
gång under konceptionstiden - alltså vid en tidpunkt då det var troligt 

20. Ann-Sofie Ohlander, Staten var en man... ? Om kvinnor och män i statens tjänst i historien 

(Stockholm 2000), s. 77-78. 



att barnet blivit till. Den typen av bevis till moderns fördel kunde vara 

svåra att producera. 

Historikern Marie Lindstedt Cronberg har i en studie om ogifta 
mödrar på den skånska landsbygden från sent 1600-tal till sent 1800-tal 
påvisat att svenska myndigheter under seklernas lopp faktiskt hade bli
vit sämre på att fastställa faderskap.21 Hon visar att under 1600- och 
större delen av 1700-talet, då kontrollen av den utomäktenskapliga sex

ualiteten var stor, gällde detta både kvinnor och män. Sexuellt umgänge 

mellan personer som inte var gifta med varandra var ju förbjudet enligt 

lag. Vid de rättegångar om "lönskaläge" som kom till stånd då utomäk

tenskapliga barn föddes hamnade inte bara modern i blickfänget. Dessa 

rättegångar ledde också till att faderskap och underhåll slogs fast. In

förandet av barnamordsplakatet år 1778 fick sedan som oförutsedd 

sidoeffekt att det blev lättare för män att undkomma faderskaps- och 

underhållsskyldigheten. När pressen minskade på de ogifta mödrarna 

kom myndigheterna att lägga mindre vikt vid att utreda faderskapet. 

Denna utveckling accentuerades av att föräktenskaplig sexualitet i prak

tiken avkriminaliserades för kvinnor 181 o, även om sanktionsmöjlig
heten fanns kvar till 1864. När nyblivna ogifta mödrar inte längre regel
mässigt förhördes av myndigheterna blev det allt ovanligare att utom

äktenskapliga barn hade någon fader. Skulle faderskapet fastställas fick 

modern alltså själv se till att mannen lät anteckna det som sitt eller 

sätta igång en rättsprocess. 

Vid sekelskiftet 1900 var det bara en bråkdel av mödrarna med barn 

utom äktenskapet som stämde fadern inför domstol. Historikern Per 

Bolin Hort framhåller att med hänsyn till lagens konstruktion utgjorde 
troligen de mål som prövades inför domstolen en sorts bevisteknisk 
"mel lan grupp". På basis av en lokal studie av faderskapsmål i Simris

hamn i slutet av 1800-talet menar han att kvinnor med stark bevisföring 

vad gällde faderskapet antagligen kunde få mannen att gå med på en 

frivillig uppgörelse om underhåll eller till och med giftermål, medan de 

21. Lindstedt Cronberg (1997), särskilt kap. 4. 



med svag bevisföring inte vågade riskera att eventuellt få stå för rätte

gångskostnaderna om faderskapstalan inte godkändes.22 

De utomäktenskapliga barnens oklara rättsläge, såväl formellt som i 

praktiken, hade uppmärksammats vid ett flertal tillfällen redan under 
1800-talet. Vid upprepade riksdagar hade frågan väckts om inte de oäk

ta barnens ställning borde omvärderas och de åtminstone skulle till

erkännas större rättigheter i relation till sina mödrar. Mödrars möjlighet 

att förbli anonyma stod särskilt i fokus, trots att det i realiteten sällan 

hände att kvinnor utnyttjade denna utväg.23 När sedan arvsrätt på 

moderssidan infördes genom ett par successiva reformer kom denna 

anonymitetsrätt att framstå som ett ännu tydligare problem. Enligt en 
lag från 1866 blev det möjligt för oäkta barn att i vissa fall ärva sina 
mödrar, och år 1905 kom de att i princip helt jämställas med äkta barn 
i förhållande till sina mödrar.24 Mödrarnas rätt att förbli anonyma an
sågs därmed inte bara vara moraliskt tvivelaktigt utan också lagtekniskt 
motsägelsefullt. 

Aven frågan om de oäkta barnens rättigheter i förhållande till fadern 
hade diskuterats upprepade gånger i riksdagen.25 Under 1800-talet kon
centrerades diskussionerna framför allt kring barns rätt till underhåll 
och myndigheternas bristande möjligheter att ingripa mot de fader som 
försummade sin underhållsskyldighet. Den oro man uttryckte över ut
omäktenskapliga fader var mestadels kopplad till det faktum att fattig

vården ofta fick träda emellan och bistå ogifta mödrar och utomäkten

skapliga barn ekonomiskt eftersom barnafäderna inte själva gjorde det. 

Denna fråga fick förnyad aktualitet i och med den statliga fattig

vårdsförordning som infördes år 1871. Fattigvårdslagen stadgade att 

föräldrar och barn hade försörjningsskyldigheter gentemot varandra, 
och att offentlig fattigvård först kunde utgå när det var klarlagt att fa

22. Per Bolin Hort, En tråkig historia. Ogifta mödrar, deras bam och fattigvården i Simrishamn 

1870-1Q17 (Linköping 1998), s. 52 f. 
23. Birgit Persson, "Att vara ogift mor på 1700- och 1800-talet", i Karin Westman Berg 

(red.), Könsdiskriminering fötr och nu. Litteratursocioiogiska och historiska studier (Stockholm 

1972), s. 130-134; dens. (1990), s. 64-65. 
24. Bäärnhielm (1934), s. 15-16. 

25. Bäärnhielm (1934), s. 15-16; Lindstedt Cronberg (1997), s. 69-74. 



miljen inte mäktade med sin egen försörjning. Fattigvårdsstyrelsen hade 

sedan vissa tvingande rättigheter i förhållande till de personer som mot

tagit fattigvård, och kunde t.ex. kräva ersättning för utbetalat understöd. 
Särskilda maktbefogenheter tillföll fattigvårdsstyrelsen i de fall en föräl
der genom "lättja och liknöjdhet" försummade sin plikt gentemot ett 
barn.26 Men ganska snabbt uppstod diskussioner kring huruvida fattig

vårdssamhället hade möjlighet att intervenera mot fäder till oäkta barn 

på samma sätt som det kunde om det gällde ett äkta barn.27 

Kring sekelskiftet 1900 pockade frågan om utomäktenskapliga barn, 
ogifta mödrar och fader på en lösning. Det var ett spörsmål som tilldrog 
sig intresse från en rad olika individer, institutioner och föreningar, vil

ka närmade sig problemet från olika håll. Utifrån helt olika bevekelse-
grunder kunde många enas om att de ogifta mödrarnas och deras barns 

ställning behövde förbättras. Jurister pekade på behovet att uppdatera 

de åldersstigna lagarna. Konservativa politiker önskade åtgärder som 

kunde komma tillrätta med den stegrande utomäktenskapliga nativite

ten. Ekonomiskt sinnade kommunalmän menade att de faderslösa 

barnen var en belastning för fattigvården. Här fanns även utrymme för 

socialreformatoriskt intresserade individer och föreningar som efter

strävade reformer för barn och kvinnor av rättviseskäl. 

Fattigvårdsfolkets reformkrav för barnens bästa 

Det var inom det reformvänliga fattigvårdsfolkets kretsar som en lös
ning på problemet med de ogifta mödrarna och utomäktenskapliga 
barnen först artikulerades för att sedan plockas upp och delvis omfor

muleras av kvinnorörelsen. Denna idérörelse var som jag redan antytt 

en okomplicerad sak. Den sociala arenan var ett område där kvinnor 
kunde göra - och gjorde - sig hörda i samhällsdebatten. Många av de 
framstående kvinnliga socialreformatorerna var samtidigt engagerade i 

26. SFS 1871:33, Kong/. maj:ts nådigaförordning angående fattigwården, §§ 3,35. 
27. Riksdagstrycket, lagutskottets utlåtande 1886:46; lagutskottets utlåtande 1892:52; lag

utskottets utlåtande 1893:67; riksdagens skrivelse 1893:107. 



kvinnokampen. Detta dubbelengagemang gällde för övrigt en stor del 
av det manliga fattigvårdsfolket.28 

Överlappningen betydde att genusfrågor hela tiden var närvarande i 
det socialpolitiska samtalet, och sociala frågor likaså i det genuspolitis-
ka. Men som jag skall visa kom ändå den utomäktenskapliga frågan att 

ges delvis olika innebörd i de olika kontexterna. I fattigvårdskretsar la

des trots allt större tonvikt vid föräldrarnas plikter gentemot sina barn. 

I kvinnosakskretsar betonades att det var en fråga som handlade om 

rättvisa mellan könen. 

Reformer för att t i l l försäkra barn föräldravård 

Centralförbundet för socialt arbete (CSA) och Svenska fattigvårdsför
bundet var de socialreformatoriska föreningar som spelade den mest 
framträdande rollen i tillblivelsen av 1917 års lag om barn utom äkten

skap och den därmed sammanhängande barnavårdsmannainstitutio-

nen. Mellan de två förbunden fanns täta band, eftersom Svenska fattig

vårdsförbundet var en avknoppning och specialisering av C SA. Där 

CS A arbetade för samhällsreformer i bred betydelse var Svenska fattig-
vårdsforbundet specialinriktat och hade till syfte att sammansluta dem 
som arbetade inom den offentliga och enskilda fattigvården och barna
vården, "till gemensamt arbete för en tidsenlig utveckling av under

stödsarbetet".29 

Såväl CSA:s som Svenska fattigvårdsförbundet uppmärksammade de 

utomäktenskapliga barnens och deras mödrars svåra ställning och lyfte 
upp ämnet på den offentliga dagordningen genom sina publikationer 

28. T.ex. var borgmästaren och riksdagsmannen Jakob Pettersson från Södertälje, med en 

central position inom såväl CSA som Svenska fattigvårdsförbundet, ordförande i Männens 
förening för kvinnans politiska rösträtt. Se "Varför jag anslutit mig till Männens förbund för 
kvinnans politiska rösträtt", Rösträtt fir kvinnor 1916:12, s. 4-5; "Ordföranden i Männens 

FKPR borgmästare Jakob Pettersson 50 år", Rösträtt för kvinnor 1916:17, s. 3. 
29. Axel Hirsch, "Svenska fattigvårds- och barnavårdsförbundet. Dess historia och verk

samhetsformer", Tidskrift för barnavård och ungdomsskydd 1931, s. 163. Förbundet kom under 

årens lopp att byta namn på ett sätt som reflekterade förändringarna inom det sociala fältet. 

Ar 1925 förändrades namnet till Svenska fattigvårds- och barnavårdsförbundet, och år 1948 
till Svenska socialvårdsförbundet. 



och vid sina möten och kongresser.30 Från detta håll underströk man att 

staten och det offentliga borde ingripa i de utomäktenskapliga familje
bildningarna i högre grad. Frågan gjordes större än att enbart handla 
om familjelagstiftning eller fattigvård. Barnavården var en fråga för sig, 
av stor betydelse. Samhällets intervention fick emellertid inte handla 

om att befria de ogifta föräldrarna från deras enskilda föräldraansvar, 

utan tvärtom skulle detta inskärpas. Vid en barnavårdskonferens år 

1911 framhöll t.ex. barnläkaren Ivar Jundell att riktlinjerna för det mo

derna samhällets barnavård, liksom för all annan samhällsvård, måste 
vara att hjälpa nödställda på ett sådant sätt att de kunde hjälpa sig själ
va. Översatt till barnavården innebar denna tankegång att man skulle 
hjälpa barnens föräldrar så att de själva kunde hjälpa sina barn, och om 
de saknade viljan så måste man tvinga dem därtill.31 

Det var samtidigt viktigt att detta föräldraansvar fördelades mellan 

båda föräldrarna, precis som fallet var för barn födda inom äktenskapet. 

I den reformplattform för den samhälleliga fattig- och barnavården som 

CSA presenterade år 1907 gav Ebba Westberg prov på en diskursiv 

vändning som var vanlig i det tidiga 1900-talets debatt kring "utomäk-

tenskaplighet": i samma andetag som de kvinnor som fick barn utanför 
äktenskapet fördömdes, fick även män ta på sig något av skulden: 

Samhället måste från sin synpunkt hålla på, att det normalt skall vara 

två människor om att uppfostra ett barn, och att ingen äger rätt att 

först sätta barn in i världen och sedan kasta omsorgen om dem öfver 
på samhället. Man gör hvarken samhället eller de enskilda någon 
verklig tjänst genom att rubba denna fundamentala princip för sam
hällets bestånd. [...] En öfvergifven ung mor, som trott och svikits, är 

vanligen långt mera olycklig och långt mindre klandervärd, än sam

hället i allmänhet dömt henne till att vara, men heltwXzxi skuld är icke 

30. Dessa två föreningars betydelse för hela det svenska reformlandskapet har betonats av 
en rad forskare, se t.ex. Lundquist (1997), s. 100; Sjögren (1997), s. 10; Ohrlander (1995), s. 33. 

31. Ivar Jundell, "Om vård av späda barn och deras mödrar", i Förhandlingarna vid Svenska 

fattigvårdsförbundets första barnavårdsmöte i Stockholm den 28-31 mars IQII. Utgivna av Svenska 

fattigvårdsförbundet genom Fredrik Sebardt (Stockholm 1911), s. 55. 



heller hon. Och detta veta i själfva verket innerst alla kvinnor. När 

samhället inskrider för att hjälpa, så som det måste hjälpa, de ogifta 

mödrarnas barn, är det af utomordentlig betydelse, att jämvikten 
upphålles mellan ett fullgörande af samhällets skyldigheter och ett 
kraftigt framhållande af de enskildas. [...] Först och främst har därför 
samhället en förpliktelse att med verksammare medel än hittills för
hindra, att hela den börda af ansvar och lidande, som barnet förde 

med sig, lägges på blott den ena partens skuldror, under det den an

dra i de flesta fall går fri. Detta är den viktigaste åtgärden af alla.32 

I de svenska fattigvårdsdiskussionerna ställdes ofta de ogifta mödrarnas 
"lidande" i relation till barnafaderns försumlighet, som i citatet ovan. 
Inställningen till de ogifta mödrarna var inte fri från moraliserande. 

Men i stället för att ensidigt fokusera på symtomet, den ogifta modern, 

försökte man lyfta fram och peka ut orsaken till hennes existens: den 
oansvarige mannen. Den ogifta modern led nöd eftersom barnafadern 

undandrog sig sina moraliska och ekonomiska plikter. Om barnafadern 

kunde göras medansvarig för barnet, förmås att erkänna det juridiska 

faderskapet samt betala underhåll, skulle denna kategori ensamstående 

mödrar kunna räddas undan fattigdomen och till moderskapet. De 
skulle undgå den ekonomiska och moraliska pressen att lämna ifrån sig 
sina barn på barnhem eller i fosterhem. På så sätt frammanades ofta 
bilden av den "goda" ogifta modern, som givet andra förutsättningar 

skulle kunna vårda sitt barn på bästa sätt. 

Hos dessa aktörer vävdes föreställningarna om statens och det 

offentliga samhällets och faderns och moderns ansvar för det utom-

äktenskapliga barnet samman i en ny tankekedja. Borgmästaren och 

riksdagsmannen Jakob Pettersson sammanfattade fattigvårdsfolkets in

ställning i ett anförande på Svenska fattigvårdsförbundets barnavårds

kongress år 1911. Han framhöll att den statliga lagstiftningen borde 

32. Ebba Westberg, "Samhällets barnavård", Fattigvård och folkfbrsäkring, 12, i Reformlin

jerför svensk fattigvårdslagstiftning. Centralförbundets för socialt arbete fattigvårdskommitté 

(Stockholm 1907), s. 22. 



reformeras så att den i så stor utsträckning som möjligt tillförsäkrade de 

utomäktenskapliga barnen "föräldravård", vilket innebar "modersfamn 

och fadersansvar".33 En bestämd koppling gjordes således mellan barn

dom, moderskap och faderskap. Staten skulle göras till garant för att de 
utomäktenskapliga barnen gavs möjligheten till en god barndom, vilket 
enbart lät sig göras om deras mödrar kunde erbjuda dem kärlek och 
omsorg. Detta var i sin tur avhängigt av att barnens fäder axlade det 
ekonomiska och moraliska försötjaransvaret. 

Försumliga försörjare 

Inom fattigvårdsfolkets led böljade därmed en rad krav att växa fram i 

frågan om de utomäktenskapliga barnen och deras föräldrar, vilka arti
kulerades vid möten och kongresser och genom publikationer och re
solutioner. För att förbättra de ensamstående mödrarnas villkor borde 

barnafäders försöijningsplikt gentemot utomäktenskapliga barn forma-

liseras, samtidigt som samhället borde få större maktbefogenheter att 

tvinga fäder att betala underhåll. Ofta definierades frågan i termer av att 
handla om den "försumlige försöijaren", d.v.s. den frånvarande barna
fadern.34 Här fanns, med Kajsa Ohrlanders ord, ett "faderlighets- eller 

manlighetsproblem" som pockade på sin lösning.35 

Dessa krav resulterade i ett antal petitioner som överlämnades till 

regeringen år 1910. I december det året ställde sig "invånare i Stock

holms stad och län" bakom en skrivelse med önskemål om en ny lag

stiftning. Man efterfrågade reformer som förbättrade utom äktenskapet 

födda barns och deras mödrars rättsliga ställning, och som samtidigt 
medförde mer effektiva bestämmelser mot män som försummade sin 

försöijningsplikt: 

33. Jakob Pettersson, "De utom äktenskapet födda barnens rättsliga ställning", i Förhand

lingarna vid Svenska fattigvårdsförbiindetsfirsta bartmvårdsmöte i Stockholm den 28-31 mars IÇII 
(Stockholm 1911), s. 239. 

34. Jakob Pettersson, "Åtgärder mot försumliga försörjare", Fattigvård och folkförsäkring, 

7, i Refonnlinjerför svensk fattigvårdslagstiftning. Centralförbundets för socialt arbete fattig

vårdskommitté (Stockholm 1907). Se även Sjögren (1997), särskilt s. 59-66. 

35. Ohrlander (1992), s. 82. 



Undertecknade, som inom olika verksamhetsgrenar vunnit erfaren

het om de lidanden för öfvergivna mödrar och deras barn, som upp

komma till följd dära£ att en stor mängd barnafader undandraga sig 
allt ansvar gentemot de barn, de satt i världen, och om det rättslös
hetstillstånd, som föranledes däraf, att lagen ej på ett effektivt sätt 
kan ålägga barnafaderna underhållsplikt, samt om de ökade svårig

heter som härigenom möta såväl offentliga institutioner, framför allt 

fattigvården, som enskilda vid verksamhet, där det gäller att lämna 

stöd åt öfvergifna mödrar och deras barn, bedja härmed att för 

Eders Kungl. Maj:t fa framhålla vår allvarliga övertygelse att skynd
samma åtgärder äro af nöden till förbättrande af barns och mödrars 
rättsliga ställning gentemot barnafaderna.36 

Petitionen var undertecknad av 530 personer verksamma inom fattig

vård, barnavård och sjukvård i huvudstadsområdet. Här återfanns nam

nen på i stort sett hela Sveriges socialvårdsetablissemang, personer som 
på ett eller annat sätt var knutna till C SA och Svenska fattigvårdsför
bundet. Men kravet kom inte bara från en smal och urban reformelit. 
Liknade skrivelser hade inlämnats från invånare i Uppsala samt Göte

borgs och Bohus län.37 Svenska fattigvårdsförbundet hade dessutom 

samlat underskrifter till en petition på landstäckande grundval. Närma

re 1000 svenska kommuner hade ställt sig bakom en resolution som ur
sprungligen antogs vid ett fattigvårdsmöte i förbundets regi.38 

I resolutionerna kan man förstås ana aktörernas oro över att "över

givna" kvinnor och deras barn, i frånvaro av en manlig försöijare tende

rade att ligga samhället och fattigvården till last. Eftersom man samti
digt arbetade för en ny och mer generös fattigvårdslag hade man ett 
särskilt intresse av att decimera de grupper, som i likhet med de ogifta 

36. Riksarkivet (RA), Justitiedepartementets arkiv, konseljakt 14/6 1917, nr 7, bilaga nr 7:1, 
petition från invånare i Stockholm december 1910. 

37. Fönlag till lag om barri utom äktenskap m.m. Lagberedningens förslag till revision av gif-

termålsbalken och vissa delar av ärvdabalken, III (Stockholm 1915), s. 5. 

38. RA, Justitiedepartementets arkiv, konseljakt 14/6 1917, nr 7, bilaga nr 7:11, petition an

gående försumliga försörjare, initierad i november 1910 och undertecknad av 997 svenska 

kommuner/ fattigvårdsstyrelser. 



mödrarna och de utomäktenskapliga barnen kunde befaras ha behov av 

understöd. Man hyste farhågor för att det annars skulle bli svårt att På 

bred uppbackning i och utanför riksdagen för de önskade fattigvårds

reformerna. Det fanns således en koppling mellan diskussionerna som 
föranledde införandet av 1917 års lag om barn utom äktenskap, och 
dem som handlade om den nya fattigvårdslagen som antogs år 1918. 

Det är ändå viktigt att framhålla att den svenska debatten kring ut
omäktenskapliga barn kom att föras på delvis andra premisser än vad 

som var fallet i många andra nationella kontexter. Där det i länder som 
Frankrike och Tyskland snarare var de ogifta mödrarna som ansågs ut

göra ett hot mot samhällsordningen fanns det i Sverige även en stor 

upprördhet över ansvarslösa män och dåliga fader. Historikern Elisa

beth Elgan menar, i en jämförelse mellan fransk och svensk lagstiftning 
kring utomäktenskapliga barn, att där man i Frankrike i första hand 
önskade kontrollera de problematiska kvinnorna stod i Sverige även 

männen i fokus för lagstiftarnas intresse.39 Statsvetaren Teresa Kulawik 

konstaterar i en jämförelse mellan svensk och tysk moderskapspolitik, 

att man i Sverige till skillnad från i Tyskland inte gjorde någon starkt åt

skillnad mellan könen vad gällde moral och rättigheter. Svenska män 

förutsattes vara skötsamma på liknande sätt som kvinnor och politiken 

utformades på ett sätt som befrämjade en "måttfull maskulinism".40 Fat-

tigvårdsfolkets agerande kan i detta perspektiv ses som ett exempel på 
hur man önskade fostra manlig skötsamhet och manligt försörjaransvar. 

Mödrar som befolkningspoli t isk resurs 

Det fanns även en annan sida av fattigvårdsfolkets reformplattform i 

den utomäktenskapliga frågan, med fokus inställt på mödrarna. För
väntningarna på dessa framfördes i ett mjukare men likaledes uppfost

rande tonfall. Om det manliga försöijaransvaret för utomäktenskapliga 

39. Elisabeth Elgân, "En far till var kvinnas barn? Politik och debatt angående män, kvin
nor och oäkta barn i Sverige och Frankrike vid seklets början", Historisk tidskrift no (1990), s. 
504; dens., Ge/ms och politik. En jämförelse mellan svensk och fransk abort- och pra cntii 'medelspo
litik från sekelskiftet tillandra världskriget (Uppsala 1994), särskilt s. 119-122. 

40. Teresa Kulawik, "Maskulinism och välfärdsstatens framväxt i Sverige och Tyskland", 
Kvinnovetenskaplig tidskrift, 20:3 (1999). 



barn utökades blev det möjligt for mödrar att ge sina barn den omsorg 
som krävdes för att dessa skulle kunna växa upp till dugliga samhälls

medborgare. Med de förbättrade förutsättningarna följde alltså ökade 
krav på dessa kvinnor. 

Synen på mödrar som en befolkningspolitisk resurs i det pågående 

arbetet för att förbättra de utomäktenskapliga barnens ställning var tyd

lig i fattigvårdsfolkets praktiska socialvårdande initiativ under tidigt 

1900-tal. Parallellt med de diskussioner som fördes om en förnyad 

barnavårdslagstiftning initierades vid tiden kring sekelskiftet även en 
omfattande privat och frivillig verksamhet för ogifta mödrar och utom
äktenskapliga barn. Här prövade man i liten skala olika modeller och 

metoder för en reformerad socialvård, samtidigt som man alltså drev 

dessa frågor mer politiskt på en nationell nivå. 

Svenska fattigvårdsförbundets barnavårdsbyrå i Stockholm, som 

drogs igång 1908, var en så pass viktig inspirationskälla för arkitekterna 

bakom barnavårdsmannainstitutionen att den förtjänar en närmare be

lysning.41 Barnavårdsbyrån i Stockholm var den första i en rad av lik
nande byråer som öppnades runt om i Sverige.42 Syftet var att utföra 
praktiskt barnavårdsarbete och särskilt fokuserades arbetet på två upp

gifter: att ingripa mot vanvård av barn och att hjälpa utomäktenskapli

ga barn och deras mödrar. Den verksamhet som bedrevs där var på 
många sätt förelöparen till barnavårdsmannainstitutionen. Barnavårds
byråns föreståndarinna Ellen Afzelius (senare gift Tiselius) liksom Sven
ska fåttigvårdsförbundets anställde barnavårdskonsulent Lars Barkman 
samt Ebba Pauli från förbundsstyrelsen kom också att tillkallas som 

41. Svenska fattigvårdsförbundets barnavårdsavdelning inrättades i januari 1908. Namnet 
ändrades 1911 till Svenska fattigvårdsförbundets barnavårdsbyrå i Stockholm och återigen 
1939 till Svenska fattigvårds- och barnavårdsförbundets hjälpbyrå för barn och hem i Stock
holm. Se Stockholms stadsarkiv (SSA), Svenska fattigvårds- och barnavårdsförbundets hjälp

byrå för barn och hem i Stockholms arkiv, arkivförteckningens "PM angående Svenska fat-

tigvårds- och barnavårdsförbundets hjälpbyrå för barn och hem i Stockholm", av Jan Magnus 

Fahlström (1950). 
42. Gena Weiner behandlar Barnavårdsbyrån i Solna - grundad 1911 - i studien De räd

dade barnen. Om fattiga bam, mödrar och fiider och deras möte med filantropin i Hagalund 

iQoo—iQ.f.0 (Uppsala 1995). 



barnavårdsexperter av den lagberedning som några år senare skulle ut

arbeta förslaget till den nya lagen om barn utom äktenskap. 

Vid Barnavårdsbyrån försökte man på olika sätt omsätta flerstegs-

programmet kring det utomäktenskapliga föräldraskapet i praktik. 

Barnavårdsbyrån önskade hjälpa mödrar och stärka bandet mellan dem 

och deras barn genom att se till att faderskap fastställdes och att fäder
na uppfyllde sin underhållsskyldighet. Ogifta mödrar som vände sig till 
byrån erhöll därmed stöd att fa faderskap och underhållsavtal fast

ställda, endera frivilligt eller så förmedlade man rättshjälp om det blev 

aktuellt med rättegång. Vidare försökte man övervaka att underhålls

betalningen också blev av.431 gengäld ställde man krav på kvinnorna att 

de efter bästa förmåga själva skulle söija för sina barn. Denna attityd 

menade man låg i linje med den "hjälp-till-självhjälpstanke" som genom

syrade tidens sociala barnavård. I Barnavårdsbyråns verksamhetsberät

telse för år 1910 framhöll man således att även om en av byråns huvud

uppgifter var att hjälpa ogifta mödrar var det inte aktuellt att "bara" 
lämna understöd till dem: 

Ty den första regeln i allt understödsarbete är den, att sådan hjälp, 

som slappar en människas ansvar inför en plikt, det är en dålig hjälp, 

och den regeln är särskilt viktig att här komma ihåg. Den närmast till 
hands liggande av alla plikter är väl just föräldrars gentemot sina 

minderåriga barn. Den plikten skall det särskilt svåra och vidriga för

hållanden till för att någon annan skall övertaga. Barnen äro verkli
gen samhällets egendom, det är sant, men de äro även - och först 
och främst - föräldrarnes. Men föräldrarne skola vara tvä. Det är en
dast i undantagsfall som en mor har förmåga att ensam sörja för sitt 

barn, och skänker fadern intet annat, har man rätt att fordra åtmins

tone hans ekonomiska stöd. [...] Det ligger i sakens natur, att an
strängningarna, när det gäller faderns försörjningsplikt, måste inskrän

43. RA, Svenska socialvårdsfbrbundets arkiv, vol. 07:2, klippbok om Svenska fattigvårds-
förbundets barnavårdsbyrå i Stockholm samt Barnavårdsbyråns årsberättelser, verksamhets
berättelse för Barnavårdsbyrån i Stockholm under 1910, s. 5-6; även Ellen Tiselius, "Barna
vårdsbyrån i Stockholm 1908-1944", Tidskrift för barnavård och ungdomsskydd 1945, s. 116-117. 



ka sig till, att han skall ekonomiskt känna sitt ansvar; när det gäller 
modern strävar man däremot efter att hon skall känna det moraliska 
ansvaret, helst genom personlig omvårdnad av barnet. Detta senare 

låter sig dock tyvärr nu sällan göra, och då får man söka på annat sätt 

bibehålla sambandet, även om barnet lämnas bort i fosterhem.44 

I utbyte mot att man gick in och stödde ogifta mödrar i relation till 
barnafader tänkte man sig alltså att kvinnorna som motprestation 

skulle ta bättre hand om sina barn. Mödrarna uppmuntrades därmed 
att själva vårda sina barn, framför allt under amningstiden, och detta 
ordnades genom att de inackorderades i familjer eller på speciella små
barns- och mödrahem. 

Genom att modern under en period fick möjlighet att själv sköta om 

sitt barn skulle en for samhället positiv dominoeffekt uppnås av såväl 

befolkningspolitisk och social som ekonomisk och moralisk art. En 
central punkt handlade om att barnet skulle få bättre förutsättningar i 
livet om modern själv tog hand om det. Ofta återkom fattigvårdsfolket 
till att statistiken visade att dödligheten var som störst bland de barn 

som inte växte upp med sin egen moder och därigenom inte blev am

made.45 I en artikelserie om Barnavårdsbyrån i tidningen Vita bandet 

framhölls, att om modern och barnet med faderns ekonomiska under

stöd kunde få vistas tillsammans under en period skulle barnet få 
tillgång till den livsviktiga modersmjölken. Detta var värdefiillt ur medi

cinsk synvinkel och för barnets överlevnad.46 Men på samma gång 

skulle även moderns kärlek till barnet vakna, så att hon åtminstone fort

sättningsvis skulle kämpa för det och stödja det. Moderskärleken var i 

44. RA, Svenska socialvårdsförbundets arkiv, vol. Ö7.2, klippbok om Svenska fattigvårds-
förbundets barnavårdsbyrå i Stockholm samt Barnavårdsbyråns årsberättelser, verksamhets
berättelse for Barnavårdsbyrån i Stockholm under 1910, s. 6. 

45. Se t.ex. Ivar Svensson, "Om dibarn och deras mödrar i fattigvårdshänseende", Fattig
vård och folkförsäkring, 6, i Refonnlinjerförrvensk'fattigvårdslagstiftning. Centralförbundets för 
socialt arbete fattigvårdskommitté (Stockholm 1907), s. 6; Ivar Jundell, "Om vård av späda 
barn och deras mödrar", i Förhandlingania vid Svenska fattigvärdsförbundetsförsta baiTiavärds-

möte i Stockholm den 28-31 mars igii (Stockholm 1911), s. 62-63. 

46. "Vad en barnavårdsbyrå uträttar", Vita bandet 1916, s. 68-69, 85-86. 



sin tur ett av de viktigaste fundamenten i den socialiseringsprocess som 

skulle göra en god framtida medborgare av det utomäktenskapliga 

barnet. Det barn som fick växa upp i en miljö präglad av omsorg kunde 

utvecklas till en fullgod samhällsmedlem, även om det nu råkade vara 

såväl fattigt som utomäktenskapligt. 

Att rädda de ogifta mödrarna till moderskapet fyllde vidare en rad 

samhällsviktiga funktioner som hade med modern att göra snarare än 

barnet. Tidigare hade man menat att det var bäst att ta barnet från mo

dern så att hon kunde arbeta for dess försörjning. Men denna effekt 
uppnåddes egentligen bättre om modern och barnet hölls samman. 
Den kvinna som hade sitt barn hos sig, och därigenom hela ansvaret för 

det vilande på sina axlar, fick ett verkligt starkt incitament till att fort

sättningsvis leva ett skötsamt och arbetsamt liv.47 Modern skulle själv 

bidra ekonomiskt till barnets nödtorft och därmed bespara samhället 

utgifter. Som en ytterligare bonus skulle förhoppningsvis den mor som 

själv fick slita för sitt barn därigenom skyddas från ytterligare sedliga 

felsteg. Det var alltså möjligt att solidarisera sig med mödrar med ^/ut

omäktenskapligt barn, men hade de fler tunnades sympatierna ut. Ett 
utomäktenskapligt barn kunde skrivas på den manliga sexuella dubbel
moralens konto, dessa mödrar var "övergivna" och kunde rehabiliteras 
av samhället. I en artikelserie om Barnavårdsbyrån, införd i Stockholms 

Dagblad under rubriken "Barnen åt Sverige - och mödrarna åt barnen" 

framhöll således journalisten Else Kleen att: 

Byråns verksamhet afser [...] icke att vara "välgörenhet", hela arbe
tet inriktas på att stödja de afsigkomna och okunniga, att hjälpa de 
svaga samt först och sist att skydda barnen! Huvudändamålet är att 

rädda barnen åt fosterlandet, därnäst att genom barnen rädda dem 

af mödrarna, för hvilka moderskapet är en fara och olycka, åt ett 

godt arbete och åt ett hederligt och i möjligaste mån lyckligt lif48 

47. Se t.ex. "Vad en barnavårdsbyrå uträttar", Vita bandet 1916, s. 85-86; Ivar Jundell, "Om 
vård av späda barn och deras mödrar", i Förhandlingarna vid Svenska fattigvårdsförbundetsför

sta barnavårdsmöte i Stockholm den 28-31 mars IÇII (Stockholm 1911), s. 65. 
48. RA, Svenska socialvårdsfbrbundets arkiv, vol. 07:2, klippbok om Svenska fattigvårds



Fattigvårdsfolkets inställning till de ogifta mödrarna var således kom

plex. Inom ramen för den könskomplementära genuslogik som de ut
gick från var kvinnor naturligt moraliska och moderliga. De kvinnor 
som i likhet med de ogifta mödrarna bröt mönstret ställde till problem 
för denna genusordning. Genom att beskriva dessa kvinnor som "över
givna" av försumliga män kunde emellertid deras sexuella snedsteg sud
das ut och deras skuldlöshet framhållas. Detta gick för övrigt i linje med 

fattigvårdens traditionella tänkande kring värdigt och ovärdigt fattiga.49 

Därmed framställdes de ogifta mödrarna som passiva objekt i denna 
reformdiskurs, värdiga samhällets stödinsatser. Samtidigt gjordes de 

också till aktiva subjekt i den överlappande moderskapsdiskursen. Man 

trodde på alla mödrars viktiga funktion i relation till sina barn. Även 
ogifta mödrar var en tillgång som omvårdare, och som försöijare. 

Kvinnosakskvinnorna och kvinnors rättigheter 

som mödrar och samhällsmödrar 

Parallellt med den aktivitet som pågick inom de socialreformatoriska 

föreningarna, och delvis sammanflätat med denna, engagerade sig även 

en rad kvinnoföreningar - som Fredrika-Bremerförbundet, LKPR och 
de socialdemokratiska kvinnorna - i reformarbetet på det familjerätts
liga och socialpolitiska området. I tidskrifter och genom konferenser 

och möten diskuterades frågor i anknytning till de ogifta mödrarnas 

ställning, och även frän dessa håll skapades opinion för att den svenska 

lagstiftningen behövde reformeras. 

Steget från det socialreformatoriska fattigvårdsfolket till kvinnorörel

sen var som jag redan framhållit inte långt. Samma personer var aktiva 

inom de två typerna av föreningar och även på ett ideologiskt plan 
överlappade rörelserna varandra. Inom kvinnoorganisationerna fokuse
rades således samma frågor som berördes av de socialreformatoriska 

förbundets barnavårdsbyrå i Stockholm, Else Kleen, "Barnen åt Sverige - och mödrarna åt 

barnen", Stockholms Dagblad, januari 1912, s. 44 f. 

49. Se Sjögren (1997), kap. 5. 



föreningarna: lagens orättvisa gynnande av män, de ensamstående 

mödrarnas fattigdom samt det faktum att ogifta mödrar och deras barn 

ofta blev skilda åt. Som jag tidigare antytt kom emellertid frågan om 
kvinnors rättigheter att här tydligare artikuleras. Det var förvisso sam

ma könskomplementära moderskapstänkande som genomsyrade det 

fattigvårdspolitiska samtalet som också gjorde sig gällande inom kvin

nopolitiska kretsar. Men kvinnosakskvinnorna omformulerade dessa 

idéer och talade om moderskap inte bara som en plikt mot barnet utan 

även som en kvinnlig rättighet. De använde sig av moderskapet som en 
plattform för att kräva politiskt inflytande och ekonomiskt oberoende.50 

Inom kvinnorörelsen kom frågan om reformer för ogifta mödrar där
med att kopplas till frågan om politisk rösträtt och samhälleligt med
bestämmande för kvinnor. Paralleller drogs också till gifta kvinnors 
kamp för att uppnå formell jämställdhet i äktenskapet.51 Även gifta kvin
nor led under en könsdiskriminerande familjelagstiftning som ställde 
dem under mannens målsmanskap. Från kvinnopolitiskt håll menade 

man därför att det fanns gemensamma och särskilda kvinnliga intressen 

att bevaka. Det behövdes kvinnliga policyskapare i lagstiftningsproces

sen och även kvinnliga socialarbetare inom den offentliga barnavården 
för att tillvarata mödrars rättigheter. Kvinnor hade således viktiga funk
tioner att fylla, inte bara som mödrar inom familjen utan även som 

"samhällsmödrar". 

Att kvinnosakskvinnorna betonade nödvändigheten av kvinnliga 

politiker och lagstiftare är kanske inte förvånande. Utifrån deras per

spektiv var det naturligtvis en ovillkorlig rättighet att kvinnor släpptes 
in i beslutande och lagstiftande organ. Vid det Nordiska kvinnosaks
mötet i Köpenhamn år 1914 hade t.ex. Frigga Carlberg, ordförande för 

Göteborgssektionen av Föreningen för kvinnans politiska rösträtt, föl

jande att säga om den svenska lagstiftningens likgiltighet inför utom-

äktenskapliga barn: 

50. Mary Poovey, Uneven developments. The ideological work of gender in mid-victorian England 

(Chicago 1988), s. 2-4; Teresa Kulawik, "Moderskapets politik. Mellan exkludering och in-

kludering", Häflen fir kritiska studier; 33:4 (2000), s. 70-71, 79-80; Ohrlander (1995), s. 40-41. 
51. Josefin Rönnbäck lyfter fram rösträttkvinnornas och LKPR:s arbete för familjerättsliga 

reformer, dens. (2002). Se även Manns (2000). 



Sammanhanget mellan moder och barn framhålles så ofta, att det 

borde gått in i allmänna medvetandet att barnets rätt bäst bevakas av 

kvinnor och så länge männen äro ensamma om att stifta lagar bli så
dana detalj spörsmål som röra endast kvinnor och barn, avfärdade så
som oviktiga. Så länge detta oefterrättslighetstillstånd får fortfara är 
det en fara för sund demokratisk utveckling och en skam för svensk 

kultur. [...] Ett nytt glädjande skede i denna historia böljar nu skön

jas genom den samlade protest av kvinnoröster, som världen över 

höjes till barnens skydd. Vi äro den nya världens nya mödrar och 
som sådana kräva vi upprättelse åt dessa så länge glömda och för
summade barn - de svagaste och hjälplösaste ibland oss.52 

Enligt denna kvinnosaksaktivist var det således mest bara kvinnor som 

förmådde se de specifikt kvinnliga problemen, och frågan om utomäk-

tenskapliga barns välbefinnande var alltså att betrakta som ett utpräglat 
kvinnoproblem. I grund och botten utgick hon från ett könskomple

mentärt, maternalistiskt tänkande. Kvinnor hade en särskild kompetens 

för samhällsarbetet just i egenskap av kvinnor och mödrar. Men här 

fanns också det könsstrukturella tänkandet. Kvinnor var strukturellt 
missgynnade genom sin utestängning från den politiska och besluts
fattande arenan. 

När de socialdemokratiska kvinnorna närmade sig frågan om ogifta 

mödrars ställning i samhället uttryckte de sig i minst lika starka köns

politiska ordalag. Även de menade att det i denna fråga fanns djupa 

motsättningar mellan mäns och kvinnors intressen - både på en poli

tisk och lagstiftande nivå samt på en individuell nivå, mellan barnafa

dern och modern. I diskussionerna vid de socialdemokratiska kvinnor

nas första kongress 1907 var man t.ex. överens om att några reformer 
för ogifta mödrar och deras barn skulle det nog inte bli förrän kvinnor 
fick vara med och stifta lagar.53 

52. Frigga Carlbergs anförande vid Nordiska kvinnosaksmötet i Köpenhamn 1914, Beret-

ningfra det 2. nordiske Kvindesagsmede iKebenhavn den 10 ognjuni IÇ14 (Köpenhamn 1914), s. 

51. Carlberg hade förberett anförande om föräldrarättsfrågan i Sverige, men det lästes av Hil

dur Oijer då Carlberg p.g.a. sjukdom förhindrades att närvara. 

53. Protokoll öfoer Sveriges första socialdemokratiska kvinnokonferens den 27, 28, 29januari 1907 



Inom de socialreformatoriska och filantropiska kretsarna gavs ofta 

uttryck för en mer försonlig syn på varför kvinnor behövdes inom det 

offentliga livet. Även här menade man att kvinnor hade en plats att fyl

la inom politiken, men man utgick från ett mer fredligt könskomple

mentärt tänkande. Apropå kvinnans roll i det kommunala fattigvårds
arbetet skrev Agda Montelius, som förutom att hon var aktiv i CSA och 
Svenska fattigvårdsförbundet även var ordförande för Fredrika-Bremer-
förbundet, att: 

Den klokaste man kan ej i det samhälleliga arbetet göra den insats 

som en kvinna - just genom sin egenskap av kvinna - kan göra. 
Hvaije social institution bör vara så sant mänsklig som möjligt och 
för att den skall blifva det, måste kvinnorna vara med. Gemensamt 
böra män och kvinnor arbeta till samhällets bästa. Denna gemensam-
hetstanke har varit ledande inom kvinnorörelsen i vårt land ända från 

dess början och den har gifvit sin prägel - vida skild från de flesta an

dra länders - åt denna rörelse. Man och kvinna, så var skapelsetanken, 

sådan ock framtidstanken. Ett arbete för samhället, däri både män 
och kvinnor deltaga och därvid de gifva det bästa hvar och en efter 

sin natur har att skänka, det skall en gång förverkliga Frances Wil-

lards tanke, att göra hela världen lik ett hem.54 

Agda Montelius betonade således samförståndet mellan könen. Sam

hällsarbetet sköttes bäst om det utfördes av män och kvinnor tillsam

mans. Såväl kvinnor som män hade därför en personlig medborgarplikt 

att arbeta för samhällets - och hela tiden barnens - bästa. Vad som är 
viktigt att framhålla är ändå att även detta förhållningssätt slog fast att 
kvinnor behövdes i offentligheten i samma utsträckning som män. 

i Folkets hus P-sal, Stockholm (Stockholm 1907), s. 22-28. Se vidare Christina Carlsson, Kvin

nosyn och kvinnopolitik. En studie av svensk socialdemokrati 1880-1910 (Lund 1986), s. 266-269. 

54. Agda Montelius, Kvinnan i kommunens tjänst (Stockholm 1906), s. 18-19. 



Krav r iktade mot männen och staten 

Hur skulle då de ogifta mödrarnas situation förbättras? Kvinnosakskvin
norna formulerade sina reformkrav för det individuella moderskapet 

mot samma maternalistiska resonansbotten som användes för att moti

vera kvinnors deltagande i det politiska arbetet. Man framhöll det vikti
ga bandet mellan moder och barn och att samhället måste göra allt för 
att detta skulle bevaras. Man pekade på det onaturliga i att ogifta möd

rar på grund av sin fattigdom ofta tvingades lämna bort sina barn till 

fosterhem eller barnhem eller, ännu värre, tvingades se dem tyna bort 

och dö av sjukdom och svält. Politiska insatser måste därför till för att 
rädda även ogifta mödrar till moderskapet. 

Vid de socialdemokratiska kvinnornas kongress 1907 antogs därmed 

en resolution om de ogifta mödrarnas ställning i samhället, vilken kun

de läsas som en veritabel önskelista över reformer för att förbättra deras 
situation. Det var för övrigt en önskelista som i många stycken över
ensstämde med de krav som framfördes inom de social reformatoriska 
fattigvårdsleden. Man krävde bl.a. att mannen borde bidra till moderns 
underhåll under perioden före och efter förlossningen; att underhåll för 
barnet borde fastställas i proportion till faderns ekonomiska förmåga; 
att samhällets tillsyn av utomäktenskapliga barn borde bli större; att en 
person genom barnavårdsnämnden borde utses att bevaka barnets och 
moderns rätt gentemot fadern; och att arvsrätt efter fadern samt bi

dragsförskott borde införas.55 

Kraven utgick från mödrarnas svåra belägenhet och riktades dels 

mot fäderna och dels mot staten. Det övergripande kravet handlade om 
ogifta mödrars rätt till moderskapet. De borde hjälpas till ett drägligt 
familjeliv. För att detta skulle bli möjligt måste därför män tvingas ta 

ekonomiskt ansvar för sina utomäktenskapliga barn. Gentemot staten 

ställdes också krav. I första hand handlade det om det grundläggande 

55. Protokoll öfver Sverigesförsta socialdemokratiska kvinnokonferens 1907; s. 58-60; även För

handlingarna vid Sverges första socialdemokratiska kvinnokongress i Stockholm 2-6 augusti 1908 

(Stockholm 1908), s. 58; Protokoll förda vid Sverges andra socialdemokratiska kvinnokongress i 

Stockholm den 16 och 17 april 1911 (Stockholm 1911), s. 32. 



kravet att staten skulle engagera sig i mödrarnas sak och erbjuda dem 

stöd gentemot barnafäderna. 
Även inom rösträttsföreningen LKPR var spörsmålet om de utom-

äktenskapliga barnens och de ogifta mödrarnas ställning en mycket vik

tig principfråga. I föreningens tidskrift Rösträtt för kvinnor propagerade 

t.ex. juristen Eva Andén för att samhället behövde reglera relationen 

mellan föräldrar och barn bättre och att den svenska familjelagstift

ningen behövde ändras så att föräldraskapet blev ett "solidariskt rätts

institut", där fäder och mödrar delade på ansvaret för sina barn.56 

Att involvera män i de utomäktenskapliga barnens försörjning och se 

till att försörjningsbördan fördelades mellan fäder och mödrar, handla
de till en del om könsrättvisa. Till en annan del kunde den extra summa 
som fadern betalade vara det som behövdes för att modern skulle klara 
uppfostran av sitt barn utan fattigvårdshjälp. En socialdemokratisk röst

rättskvinna som kom att fa särskilt stort inflytande över den nya barna

lagens utformning var Anna Lindhagen. Hon kom att bli en av de bar

navårdsexperter som lagberedningen kallade in för överläggningar då 

lagen arbetades fram. Vid sidan av sin politiska gärning var Lindhagen 
också yrkesverksam inom den sociala barnavården, och anställd som 
barnavårdsinspektör vid Stockholms barnavårdsnämnd. Lindhagen 
verkade i en rad olika sammanhang för en reformerad lagstiftning for 
utomäktenskapliga barn och ogifta mödrar. Hon menade att moderns 
rätt borde bevakas av det offentliga. Ensamstående mödrar borde få 

myndigheternas stöd att för barnens räkning utkräva regelbundet 

underhåll av barnafäderna: 

[H]är måste lag och myndigheter, bildande ett verkligt fast system, 
samarbeta för att skänka moder och barn deras rätt. Här skall det ej 

tvistas om nöden är tillräckligt stor eller ej, för att fattigvård skall 

anses absolut erforderlig, här skall ej moderns oföretagsamhet och 

bristande kunskaper få lägga hinder i vägen för hennes och barnets 

56. Eva Andén, "Föräldraskap. Ett nytt rättsinstitut", Rösträttfirkvinnor 1915:22, s. 3; s.st. 
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rättigheter. Så fort ett barn födes - eller helst innan - borde myndig

heterna vara förpliktade att bevaka barnets rätt.57 

Det skulle alltså inte vara moderns sak att söka upp barnafadern och be 
denne om underhåll för det gemensamma barnet. Denna uppgift skulle 
i stället falla på en myndighetsperson med maktbefogenheter gentemot 

trilskande och försumliga försöijare. Samtidigt insåg Anna Lindhagen, 
och andra med henne, att införandet av ett övervakningssystem av ut-

omäktenskapliga barn inte var en odelat välkommen reform. Myndig

hetspersonens närvaro kunde uppfattas som kränkande - som ett "in

trång" - av de mödrar som ansåg att de kunde klara sig själva.58 Därför 
var det viktigt att denna offentliga funktionär utförde sitt uppdrag med 
takt och finkänslighet och inte ingrep för mycket i den ogifta moderns 

liv. Man motsatte sig därmed en tanke som emellanåt vädrats i fattig

vårdskretsar, att allmänna förmyndare borde utses för de utomäkten-
skapliga barnen. Från kvinnohåll framhöll man att de ogifta mödrarna 

själva måste få vara förmyndare för sina barn.59 

Såväl de socialdemokratiska kvinnorna som LKPR hyste även för

hoppningen att statens ansvar skulle sträckas längre än till att bara över

vaka barnafadernas betalningar, och att i de fall då fädernas underhålls

bidrag uteblev dessa skulle förskotteras av allmänna medel. Det fanns 
ett danskt system, med ekonomiskt understöd för mödrar och barn 

som inte klassades som fattigvård, som man hoppades på även i Sveri

ge. Genom en så kallad alimentationslagstiftning hade danska mödrar 

rätt att få faderns försörjningsbidrag utbetalat i förskott av det allmän

na.60 De socialdemokratiska kvinnorna tryckte naturligtvis särskilt hårt 

57. Anna Lindhagen, Barns och mödrars rätt. Särskilt med hänsyn tillfrågan om bidrag från 

försumligaJörsö/ja/r och om banipensioneiing (Stockholm 1913), s. 12. 
58. "De nya barnavårdslagarna träda i kraft den 1 jan. 1918", Moigonbris 1917:11, s. 5. 
59. Anna Lindhagens diskussionsinlägg i samband med Jakob Petterssons anförande, "De 

utom äktenskapet födda barnens rättsliga ställning", i Förhandlingarna vid Svenska fattigvårds

förbundetsförsta barnavårdsmöte i Stockholm den 28-31 mars IÇII (Stockholm 1911), s. 252-253; 

även Protokoll öfoer Sverigesförsta socialdemokratiska kvinnokonferens IQOJ, s. 59. 
60. Lindhagen (1913), s. 13; även dens:s diskussionsinlägg i samband med Pettersson, "De 

utom äktenskapet i Förhandlingania vid Svenska fattigvårdsförbnndets första barnavårds

möte i Stockholm den 28-31 man IÇII (Stockholm 1911), s. 252-253. 



på att alla mödrar borde fa sådant stöd att fattiga kvinnor själva skulle 

kunna försörja sina barn "utan att se dem i träskor, utan att de behöfva 

äta nådemat i skolköken och utan att öfverklassdamerna få roa sig i väl

görenhet och ha nöjet att se förödmjukade, tiggande kvinnor framför 
sig".61 Men även icke-socialistiska kvinnosakskvinnor kunde inse att be
frielse från fattigvård var en viktig kvinnofråga. 

LKPR-aktivisten Frigga Carlberg ifrågasatte det rättvisa i att samhäl

let och staten på samma gång lade det huvudsakliga moraliska och eko

nomiska ansvaret för ett utomäktenskapligt barn på den redan svagare 

parten, kvinnan, och samtidigt visade sådan snålhet vad gällde att er

bjuda offentligt stöd: 

Jag undrar om män verkligen kunna bilda sig en föreställning om vad 
det vill säga för en ung flicka, för första gången mor - i sin svåra 
stund övergiven av den man hon skänkt kärlek och tro - fattig och 
nödställd med av många månaders själslidande försvagad hälsa, att 
inställa sig hos främmande män för att tigga bröd åt sitt barn, besva

ra frågor och lämna upplysningar. Det är icke alltid ett sådant förhör 

göres grannlaga och "hjälpen" inskränker sig vanligen till uttagande 
av en stämning å fadern - en procedur som sällan inbringar annat än 
tidsförlust och obehag/'2 

Även LKPR upptog därför tanken på förskott av allmänna medel i sin 

reformplattform.63 En av de ledande kvinnorna i LKPR, Anna Bugge 

Wicksell, kommenterade för övrigt frågan om bidragsförskott i de so

cialdemokratiska kvinnornas tidning Morgotibris. Hon menade att hur 
man än täppte till luckorna i lagstiftningen skulle ändå vissa barn bli 

61. Ruth Gustavssons diskussionsinlägg, PwtokoJl öjver Svenges första socialdemokratiska 

kvinnokonferens IÇOJ, s. 22-23. 

62. Frigga Carlbergs anförande vid Nordiska kvinnosaksmötet i Köpenhamn 1914, Beietning 

fin det 2. nordiske Kvindesagsmede. Kebenhavn den 10 og 11juni 1914 (Köpenhamn 1914), s. 50. 

63. Centralstyrelsens för Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, Uttalande med 

anledning av kungl proposition angående lag om barn utom äktenskap jämte kommentar (Stock

holm 1917), s. 4. 



utan det underhåll som de rättmätigen borde fa om inte bidragsförskott 

infördes. Då fadern dog, låg sjuk, var arbetslös eller själv belastade 
fattigvården, kunde han inte rimligen försöija sina barn. Även om 
mödrarna gjorde underverk och själva försökte ta hand om sina barn 
räckte det inte alltid till. "För allt detta finnes det bara en hjälp: att det 

allmänna träder stödjande till och under vederbörlig kontroll men utan 

fattigvårds verkan hjälper den ensamstående modern, så att hon kan 
draga fram sina barn på ett sätt, som både dessa och samhället kan vara 
betjänta av."64 

Kravet att staten skulle förskottera fädernas underhållsbidrag var ett 
på flera sätt envancipatoriskt krav. Det skulle inte bara göra mödrar 
oberoende av den stigmatiserande fattigvården, utan även lösgöra dem 
från beroendet av de individuella männens försöijarkapacitet och goda 

vilja. I denna fråga uppenbarades därmed inte enbart en ny syn på de 

samhälleliga genusrelationerna, utan här kom även en ny syn på statens 

roll gentemot medborgarna till uttryck. Man eftersträvade en aktiv stat, 

som inte bara reglerade mäns och kvinnors inbördes plikter, utan som 
även tog ett socialt ansvar. 

Reformvil jans gränser 

Det är viktigt att framhålla att den svenska kvinnorörelsen var en mång
facetterad koalition bestående av en mängd olika föreningar. Sinsemel

lan hade dessa organisationer naturligtvis olika syn på hur de samhälle

liga genusrelationerna borde gestalta sig och på hur det politiska re

formarbetet borde bedrivas. Detsamma gällde de socialreformatoriska 

föreningarna. Även inom ett och samma förbund kunde det finnas ut
rymme för divergerande viljor och synpunkter. Trots att många enga
gerade sig i kampen för att förbättra de ogifta mödrarnas ställning fanns 

det således samtidigt delade uppfattningar om hur reformerna skulle se 

ut och hur långt de skulle föras. I grunden fanns två diskussionslinjer: 

dels handlade det om synen på staten och statens sociala ansvar, dels 

om äktenskapets ställning. 

64. Anna Wickseil, "En lucka i barnalagarna", Morgonbris 1918:10, s. 2-3. 



Åsikterna gick isär om hur stor roll staten skulle ha för att uppnå 

målet med de utomäktenskapliga barnens välfärd. Frågan om bidrags

förskott var ett område där denna konflikt blev tydlig. Några av de le

dande personerna inom Svenska fattigvårdsförbundet, liksom de social

demokratiska kvinnorna och LKPR, propagerade för detta system, 
medan t.ex. Fredrika-Bremerförbundet valde att inte ställa sig bakom en 
sådan åtgärd.65 Förespråkarna menade att ogifta mödrars situation bara 
kunde varaktigt förbättras om staten garanterade deras ekonomi. Mot
ståndarna menade i stället att ett statligt ekonomiskt understöd av 
utomäktenskapliga barn skulle friköpa barnafader från deras enskilda 
plikter. Man befarade att denna typ av socialpolitisk åtgärd skulle min
ska mäns ansvarskännande och därigenom motverka syftet med den 

efterlängtade familjepolitiska reformen. 
Det område där reformviljans gränser kom till tydligast uttryck hade 

annars att göra med spörsmålet om utomäktenskapliga barn familje-
rättsligt helt skulle jämställas med inomäktenskapliga barn, och alltså 

ha rätt till arv efter fadern samt rätten att använda dennes familjenamn. 

Den norska historikern Lise Rosenberg har i en studie av diskussioner

na kring de norska barnlagarna pekat på att denna fråga uppenbarade 

en konfliktlinje inom reformleden som handlade om äktenskapets ställ

ning. Medan några menade att föräldraplikter existerade oberoende av 

om giftermål var ingånget eller inte, önskade andra bevara äktenskapets 
särskilda ställning.66 

Denna splittring fanns även i den svenska reformdebatten. Flera av 

de framträdande personerna inom Svenska fattigvårdsförbundet, liksom 

inom de socialdemokratiska kvinnornas centralstyrelse och från 

LKPR:s centralstyrelse, menade att utomäktenskapliga barn borde jäm

65. Sif Bokholm, En kvinnoröst i manssamhället Agda Montelins 1850-1Q20 (Stockholm 

2000), s. 198. 
66. Lise Rosenberg, Hagar og Ismael i Saras telt? Holdninger til familie og ekteskap i debatten 

om de Castbergske barnelov ene, belyst gjennom studiet av sentrale kvinnetidskrifier,; hovedfagsopp-
gave i historié, Universitetet i Bergen (Bergen 1981), s. 148-149. Se även Kari Melby, "Hus
morens epoke 1900-1950", i Ida Blom & Solvi Sogner (red.), Medkjennsperspektivpå norsk his

torié. Fra vikingtid til 2000-ånskiftet (Oslo 1999), s. 260-263; Haavet (1994), s. 116-118; Hanne 

Rimmen Nielsen, Debatten om de ugifte niedre ikvindebevœgelsen 1880-1Q40 (Århus 1992), s. 3. 



ställas med inomäktenskapliga barn i alla avseenden. De skulle inte bara 

ha rätt till underhäll under uppväxtåren, utan borde även ha rätt att 

ärva sin fader och - som brukligt var för inomäktenskapliga barn - kun
na använda dennes efternamn. Men detta var mycket kontroversiellt. 

När den tidigare nämnde Jakob Pettersson förespråkade arvsrätt och 

namnsrätt för utomäktenskapliga barn vid Svenska fattigvårdsförbundets 

barnavårdsmöte år 1911 framhöll han själv att de var "omstridda krav".67 

Andå var de helt nödvändiga menade han. Genom namnrätten skulle 
samhörigheten mellan barnet och fadern slås fast, och genom arvsrät
ten skulle det "oäkta" barnets undantagsställning suddas ut. Barnet skul
le inte behöva lida för föräldrarnas felsteg. Men i denna fråga restes in

vändningar från auditoriet. Barnläkaren Ivar Jundell menade att de prak

tiska problemen med att fastställa faderskap var för stora och att arvs
rättsfrågan därför inte lät sig lösas.68 Den konservative Pontus Fahlbeck, 
riksdagsman och professor i statsvetenskap, menade att även om insat
ser måste till för de utomäktenskapliga barnen och deras mödrar fick 
man akta sig så att man inte lagstiftade på ett sätt som främjade proble
met snarare än stävjade det. Arvsrätt för utomäktenskapliga barn var att 

låta hjälpen gå så långt att andra intressen skadades. Fahlbeck upp

fattade en sådan lagstiftning som ett slags legitimerande av utomäkten

skapliga relationer, vilket hotade att undergräva äktenskapets ställning.69 

Frågan var omtvistad även i kvinnosakskretsar. Inom de mer radika

la svenska kvinnoorganisationerna propagerade man för ett totalt jäm

ställande av utomäktenskapliga barn med inomäktenskapliga.0 En så

67. Jakob Pettersson, "De utom äktenskapet lödda barnens rättsliga ställning", i Förhand

lingarna vid Svenska fattigvardsförbundetsförsta bamavärdsmöte i Stockholm den 28-31 mars 1911 

(Stockholm 1911), s. 241. 
68. Ivar Jundells diskussionsinlägg i samband med Pettersson, "De utom äktenskapet 

[...]", i Förhandlingania vid Svenska fattigvårdsförbundets Jo/sta bamavärdsmöte i Stockholm den 

28-31 mars IQII (Stockholm 1911), s. 255-256. 

69. Pontus Fahlbecks diskussionsinlägg i samband med Pettersson, "De utom äktenskapet 

i Förhandlingania vid Svenska fattigvårdsförbundets första barnavårdsmöte i Stockholm den 

28—31 mars IQII (Stockholm 1911), s. 253-255. 
70. Se t.ex. Pmtokoll öfier Sveriges första socialdemokratiska kvinnokonferens 19 oj, s. 58-60; 

Anna Lindhagen, "De norska barnalagarna", Rösträtt för kvinnor 1915:8, s. 3-4; även Eva An-

dén, "Föräldraskap. Ett nytt rättsinstitut", Rösträtt för kvinnor 1915:22, s. 3; s.st. 1915:23, s. 3. 



dan reform var ett rättvisekrav från det utomäktenskapliga barnets och 
den ogifta moderns horisont. Man menade även att det var en moralisk 
reform med konsekvenser för mäns beteendemönster och som alla 
kvinnor därför hade något att vinna på, oavsett civilstånd. Om samhäl

let var konstruerat på så sätt att även utomäktenskapliga barn kunde 

göra anspråk på sina fäders namn och ägodelar skulle män lära sig att 
tänka efter innan de gav sig in i en sexuell relation med en kvinna som 

de inte ville ha barn med. Det skulle därmed vara ett steg i riktningen 

mot ett utsuddande av den manliga sexuella dubbelmoral som alla 
kvinnor led under.71 Då frågan om de utomäktenskapliga barnens 

familjerättsliga ställning behandlades vid Nordiska kvinnosaksmötet i 

Köpenhamn 1914 blev det emellertid tydligt att det inte rådde någon 

enighet inom kvinnoleden i denna fråga. Vad gällde de utomäktenskap

liga barnens arvsrätt höjdes röster både för och emot en sådan reform.72 

Förvisso skulle man kanske kunna uppnå en högre rättvisa och en 

högre samhällsmoral på så sätt. För flera kvinnor övervägde fördelarna 
ändå inte nackdelarna. Tanken att en gift kvinna och hennes barn skul

le behöva dela sin makes namn och dödsbo med ett utomäktenskapligt 

barn var för dessa debattörer otänkbar. 

Under ytan bubblade således en rad spänningar i det pågående 

reformsamtalet. Dessa motsättningar skulle också komma att göra av
tryck på den svenska lagstiftningsprocessen. 

71.1 rösträttsskådespelet 'Samma don ' lät t.ex. Frigga Carlberg- en borgerlig kvinna vakna 

till insikt och vinnas över till kvinnorösträttslägret just genom att hennes ögon öppnas för 

den samhälleliga sexuella dubbelmoralen. När pjäsens fru Louise förstår att hennes son är far 

till städerskan Lovisas utomäktenskapligt födda barnbarn, men vägrar erkänna det som sitt, 

upptäcker hon att hon i egenskap av sitt kön har lika mycket gemensamt med sin tjänste
kvinna och dennas dotter som med sin egen son. Som kvinna och mor kan hon inte accep
tera att en man på detta sätt kunde slippa undan konsekvenserna av att sätta ett barn till värl
den. Männen borde lära sig att ta sitt ansvar som fäder på samma sätt som kvinnor alltid fick 

göra som mödrar. Frigga Carlberg, 'Samma don. Dialog i en akt., flygblad nr 15 utgivet av 

FKPR i Göteborg (Göteborg utan årtal). 
72. "Det personlige forhold imellem foraeldre og born", Beretningfra det 2. nordiske Kvin-

desagsmede. Kebenhavn den 10 og 11 juni1914 (Köpenhamn 1914), s. 41-64. 



Ett reformförslag växer fram -

lagberedningen och lagen om barn utom äktenskap 

Den lagberedning som tillsattes år 1911 och under fyra års tid arbetade 

med att utforma ett förslag till ny lag om barn födda utom äktenskap, 

gjorde detta mot en fond av samhälleligt engagemang i frågan. En rad 
utomparlamentariska initiativ hade tagits för att få till stånd en översyn 

av lagstiftningen på området och lagberedningen var också fortsätt
ningsvis påpassad av olika påtryckargrupper. Men lagberedningens ar

bete präglades även av de kontroverser som kommit till uttryck i de

batten om familjerättsreformernas utseende. 
Det skall framhållas att lagen om barn utom äktenskap tillkom under 

en period då stora delar av det svenska juridiska och sociala landskapet 

förändrades ganska radikalt. Under loppet av några år under 1910- och 
192 o-talen skrevs såväl den svenska familjerätten som den offentliga 
rätten om i flera stycken. Inom familjerätten stiftades lagen om barn 

utom äktenskap 1917, medan en ny giftermålsbalk samt nya regler 

kring arv kom 1920. En lag om adoption tillkom också i detta sam

manhang.73 Samtidigt omformulerades den offentliga rätten och Sverige 
fick en ny fattigvårdslag 1918 samt en ny social barnavårdslag 1924. 
Dessa olika reformer på det civilrättsliga och offentligrättsliga området 
var på olika vis avhängiga varandra. Frågan om de utomäktenskapliga 

barnens ställning hade implikationer för såväl familjerätten som fattig
vårds- och barnavårdslagarna. 

Lagberedningen, som skissade på förslaget till den nya lagen om barn 

utom äktenskap, hade ursprungligen fått i uppgift att omarbeta den sven

ska giftermålsbalken och delar av ärvdabalken. Allt eftersom lagbered

ningens arbete fortskred hamnade dock fler och fler frågor på deras bord. 

73. Se vidare Melby, Rosenbeck & Carlsson Wetterberg (2001); Christina Carlsson Wet-
terberg, "Kvinnans rätt och nationens väl. Debatten kring 1920 års giftermålsbalk", i Lars M. 
Andersson m.fl. (red.), Rätten. En festskrifi till Bengt Ankarloo (Lund 2000); Cecilia Lindgren, 
"What is 'in the best interest of the child? Notions of biological and social kinship in Swedish 

child adoption policy 1917-1970", i Ingrid Söderlind (red.), Uppväxt, familjeformer och bams 

bästa. Om familjeliv som offentlig angelägenhet och vardaglig praktik (Stockholm 2002). 



De fick i uppdrag att arbeta fram en lagstiftning om adoption, och som 

en följd av petitionerna som lämnades till regeringen från fattigvårdshåll 
uppdrogs det 1911 åt dem att även föreslå lagstiftning om barn utom äk
tenskapet. Den svenska lagberedningen arbetade parallellt med liknande 

lagberedningar i de övriga nordiska länderna, och liknande men ingalun

da likalydande lagar infördes ungefar samtidigt i Norge och Danmark.74 

Lagberedningen bestod av en grupp högt uppsatta manliga jurister. 

Därtill inkallades som experter ett antal personer ur det svenska barna

vårdsetablissemanget; män och kvinnor som tillhörde den inre kretsen 

inom Svenska fattigvårdsförbundet eller som på annat sätt gjort sig be

märkta inom den sociala barnavården. Åtminstone en av de kvinnliga 

experterna var dessutom känd i kvinnosakssammanhang.75 Av lagbe

redningens medlemmar kom för övrigt ett par att själva senare knytas 

till Svenska fattigvårdsförbundet. Efter det att lagen trätt i kraft författa

de lagberedningens ledamot Holdo Edling för Svenska fattigvårds

förbundets räkning en handbok för barnavårdsmän, och såväl han som 

ledamoten Karl Tiselius höll återkommande föredrag och kurser kring 
den nya lagstiftningen i förbundets regi. 

Vad hade då lagberedningen att förhålla sig till då den startade sitt ar
bete, annat än den allmänna reformviljan i det svenska samhället? De 

grundlinjer lagberedningen arbetade efter var dels en utredning Statistis

ka centralbyrån (SCB) gjort om utomäktenskapliga barns levnadsförhål

landen och dels en jämförelse med hur förhållandena i andra länder såg 
ut - då främst med utvecklingen i de närmaste grannländerna för ögonen. 

74. Göran Therborn, "The politics of childhood. The rights of children in modern times", 
i Francis G. Castles (red.), Families of nations. Patteryis ofpublic policy in Western democracies 

(Dartmouth 1993); David Bradley, Family law and political culture. Scandinavian law in com

parative pei~spective (London 1996); Melby, Rosenbeck & Carlsson Wetterberg (2001). 
75. Lagberedningen bestod av juristerna Hjalmar Westring, Birger Ekeberg, Karl Tiselius 

samt Holdo Edling. De inkallade barnavårdsexperterna var Ellen Afzelius, föreståndarinna 
för Svenska fattigvårdsförbundets barnavårdsbyrå i Stockholm (senare gift med Karl Tiseli
us); Svenska fattigvårdsförbundets barnavårdskonsulent Lars Barkman; kyrkoherden Olof 

Bäckström; komministern Hagbard Isberg, senare redaktör för Svenska fattigvårdsförbundets 

tidskrift Vårdarebladet, barnavårdsinspektören vid Stockholms barnavårdsnämnd Anna Lind

hagen; Ebba Pauli, framträdande inom såväl CSA som Svenska fattigvårdsförbundet; före
ståndaren för Stockholms rättshjälpsanstalt juristen Set Silow; samt verkställande direktören 
i Oscars församlings fattigvårdsstyrelse Ebba Wedberg. 



SCB:s statist iska undersökning 

Historikern Joan W. Scott har pekat på hur statistik under århundra

dena efter upplysningen kommit att användas som verktyg i debatter 

kring sociala frågor.76 Analyserna över olika sociala problem och för
slagen på hur dessa skall lösas har i stigande grad kommit att baseras 
på vetenskapliga rapporter med anspråk på objektivitet. Även inom se
kelskiftets svenska reformdiskurs eftersträvades denna typ av legitimi

tet, och de inblandade aktörerna lutade sig gärna mot vad de uppfatta
de som slagkraftiga men icke-kontroversiella uppgifter om utomäkten-
skapliga barn och ogifta mödrar. Med hjälp av statistik kunde man både 

berätta hur det var och peka ut vad som behövde göras. I linje med 

detta önskade även lagberedningen skaffa sig ett mer vetenskapligt 

beslutsunderlag för att i möjligaste mån flytta diskussionen om de 
utomäktenskapliga barnens ställning bortom politiken. Av SC B beställ
de lagberedningen därför en undersökning om utomäktenskapliga 

barn, vilken genomfördes under 1910-talet.77 Utredningen skulle bilda 
"sakligt underlag" för lagberedningen, hette det.78 

SCB:s siffror visade på en alarmerande hög nivå av utomäktenskap

liga födslar i Sverige. Under åren 1901-1910 var närmare 13 procent av 

samtliga barn födda utom äktenskapet. År 1911, undersökningens sista 

år, handlade det om hela 15 procent, eller 20 000 barn.79 Därmed hade 
Sverige en av de högsta siffrorna för utomäktenskapliga födslar i Euro
pa. Man konstaterade också att sett i ett längre perspektiv hade utom-

äktenskapligheten tilltagit. I mitten av 1700-talet hade siffran legat på 

cirka 2.5 procent för att därefter stadigt öka. Men väl att märka, som 
Marie Lindstedt Cronberg påpekat, tog sig SC B för att omformulera 

76. Joan W. Scott, "A statistical representation of work. La statistique de l'industrie à Paris 
1847-1848", i Gender and the politics of history (New York 1988), s. 113; se även Per Wissel-
gren, Samhällets kartläggare. Lorénska stiftelsen, den sociala frågan och samhällsvetenskapens for-

mering 1830-1Q20 (Eslöv 2000), kap. 7. 
77. Statistiska meddelanden. Utg. av Kungl. Statistiska centralbyrån. Serie A. Bd 1:4-5, 10. 

"Utom äktenskapet födda barn", I—III (Stockholm 1914,1916,1917). 
78. Holdo Edling, "Utom äktenskap födda barn", Svensk juristtidning 1916, s. 80 f. 

79. Statistiska meddelanden, serie A, bd I4.1 (1914), s. 19-34, 81 (tab. 2). 



definitionen av utomäktenskaplighet.80 Enligt äldre svensk rättstradition 

ansågs inte trolovningsbarn vara utomäktenskapliga men SCB räknade 

i sin undersökning dessa till övriga "oäkta" barn. På så sätt gavs katego
rin "utomäktenskaplig" i SCB:s undersökning ett nytt och vidare inne

håll. I och med 1917 års lag några år senare följde lagstiftarna samma 

modell och lagen ändrades i denna riktning. 

Samtidigt menade man från SCB:s sida att det bland dessa ogifta 

mödrar fanns ett stort antal kvinnor med relativt goda förutsättningar 

för moderskapet. Den höga frekvensen utomäktenskapliga födslar i 

Sverige hade nämligen en "demografisk" förklaring, snarare än att den 

berodde på svenska kvinnors bristande moral. Andelen ogifta kvinnor i 

fruktsam ålder var nämligen mycket stor i Sverige. Hela 45 procent av 
kvinnorna i åldern 20-45 var ogifta. 

Det framkom också att de utomäktenskapliga förbindelserna hade 

mycket olika karaktär och barnen därmed olika förutsättningar. 1 en del 

fall var de utomäktenskapliga barnen snarare att räkna som föräkten

skapliga. Föräldrarna hade en fast relation och gifte sig kanske också 

efter barnets födelse. Vid en närmare granskning av en årskull utom-
äktenskapligt födda barn visade det sig att en femtedel legitimerades 

genom att föräldrarna senare gifte sig. I andra fall fick barnen framleva 
sina liv som utomäktenskapliga. Bland denna grupp barn fanns förstås 
de vars mor senare gifte sig med någon annan man, och de hamnade 
oftare i en mer gynnsam situation. Ytterligare en femtedel kom att fa 
styvfäder.81 

SCB:s undersökning kunde ändå slå fast en rad nedslående fakta 

kring utomäktenskapliga barn. Bland annat pekade man på den relativt 
sett högre dödligheten bland utomäktenskapliga barn. Under första lev
nadsåret dog 120 av 1000 utomäktenskapliga barn, att jämföra med 71 

inomäktenskapliga barn. Till och med det femte levnadsåret kunde 
man konstatera en förhöjd dödsrisk för utomäktenskapliga barn. Orsa

ken var fattigdom i gemen bland de lägre klasserna, där utomäkten-

80. Statistiska meddelanden, serie A, bd I4. I (1914), s. 12-18; Lindstedt Cronberg (1997) 
S- 75-

81. Statistiska meddelanden, serie A, bd 1:5. II (1916), s. 12-33. 



skapliga barn oftast hörde hemma, men också att utomäktenskapliga 
barn många gånger blev utackorderade och därmed inte ammade.82 

Specialundersökningen av en årskull barn födda 1889 gav närmare 
uppgifter om de samhälleliga följdverkningarna av de utomäktenskapli

ga barnens dåliga ställning. Förutom att barn utom äktenskap oftare än 

andra barn hamnade på barnhem eller hos fosterföräldrar, var de också 

mer beroende av fattigvård för sin försöijning. Direkt fattigvårdsunder

stöd till barn under 15 år var t.ex. åtta gånger vanligare för dem födda 

utom äktenskap än för dem födda inom äktenskap. Emigration var ock

så vanligare bland dessa barn, brottsligheten högre än genomsnittet, 

och utomäktenskapligt födda kvinnor blev i sin tur oftare mödrar till 
utomäktenskapliga barn.83 

Lagberedningen använde sedan SCB:s uppgifter och siffror om ut

omäktenskapliga barns dödlighet och fattigvårdsberoende för att slå 

fast behovet av reformer: 

Om dessa barn gäller i allmänhet, att de komma till världen och upp

växa under vida ogynnsammare förhållanden än de barn, som födas 

i äktenskap. Medan inom äktenskapet ett barns födelse i regel är en 
källa till glädje för föräldrarna och barnet under uppväxttiden i för
äldrahemmet är föremål för bägge föräldrarnas vård och omsorg, 
äger beträffande dessa barn motsatsen rum.84 

Ofta kunde modern inte behålla barnet hos sig, utan tvingades foster-

hemsplacera det. Behöll hon barnet måste hon å andra sidan också för

värvsarbeta och kunde därför inte ge det den omsorg det egentligen be
hövde. Utackordering var emellertid värre, menade lagberedningen. Då 
upphörde amningen och dessutom gav inte fosterföräldrar ett barn 
samma omvårdnad som naturliga föräldrar gjorde. På så sätt fick utom
äktenskapliga barn växa upp på ett sätt som inverkade menligt på deras 

fysiska och moraliska utveckling. 

82. Statistiska meddelanden, serie A, bd L5. II (1916), s. 72-76. 
83. Statistiska meddelanden, serie A, bd L5. II (1916), s. 49-63, 77-79. 
84. Förslag till lag om bam utom äktenskap m.rn. (1915), s. 70-71. 



Utomäktenskapliga barn utmålades därigenom av lagberedningen 

som å ena sidan oskyldiga till sitt öde, men å andra sidan som en po

tentiell fara för samhället. Man menade t.ex. att det inte kunde "över
ensstämma med en sund rättsuppfattning" att lata barnen lida för de fel 
som föräldrarna begått.85 Samtidigt spekulerade lagberedningen i att ut
omäktenskapliga barn, i avsaknad av den känslomässiga tillhörighet 
som familjelivet gav, hade en större tendens att hemfalla åt brottslighet, 

lösdriveri, alkoholism, fattigvårdsberoende och emigration. Risken 

fanns dessutom att de som redan levde i samhällets utkant reproduce

rade sig som en sorts underklass, att de som var utom äktenskapligt föd

da själva fick utomäktenskapliga barn. 

Lagberedningen frammanade därmed med hjälp av SCB:s statistiska 

uppgifter en bild av de nedbrytande följder som väntade dem som lev
de utanför ett familjesammanhang. Detta hade i sin konsekvenser för 
hela nationen, med tanke på den höga frekvensen av utomäktenskapli
ga födslar. Undersökningen visade mycket tydligt att reformer för de 
utomäktenskapliga barnen var befolkningspolitiskt och socialt motive
rade. Mödrar borde ges förbättrad möjlighet att behålla sina barn hos 

sig. Men exakt hur skulle dessa reformer se ut? Kunde erfarenheter vin

nas genom att titta på utvecklingen i grannlandet Norge, där nya lagar 
precis föreslagits? 

Famil jerätten i  grannlandet Norge 

Lagberedningens huvudsakliga intresse riktades mot Norge där be

stämmelser om utomäktenskapliga barns rätt till arv efter fadern och 

släkten på faderns sida nyligen föreslagits. De så kallade Castbergsla-

garna kom också att antas år 1915.86 Före den nya norska lagens till
komst grundade sig skandinavisk och även tysk lagstiftning om barn 
utom äktenskap på principen att dessa barn familjerättsligt stod i sam
ma förhållande till sina mödrar och sina släktingar på moderns sida 

85. Fönlag till lag om bam utom äktenskap nun. (1915), s. 75. 

86. Om 1915 års norska lag, se t.ex. Karl Tiselius, "Den nya norska lagstiftningen om barn 

utom äktenskap", Svensk juristtidning s. 85-89. Se vidare Haavet (1994), s. 111-114; Seip 

(1984), s. 193-196. 



som ett inomäktenskapligt barn, men att det mellan barnet och fadern 
endast fanns en underhållsskyldighet. Den nya norska lagstiftningen 

från 1915 bröt dock med den äldre skandinaviska rättstraditionen. De 
norska Castbergslagarna slog fast att utomäktenskapliga barn hade 

samma rättsliga förhållande till fadern som till modern, med vissa i la

gen angivna undantag; modern hade bl.a. vårdnaden och förmyndar
skapet. Barnet hade arvsrätt efter fadern och släkten på faderns sida, 
och dessutom rätt att använda faderns släktnamn. En restriktion hade 
visserligen införts till skydd för mannens "legitima" familj, och det var 
att det utomäktenskapliga barnet saknade rätten att som äldsta barn 

överta släktens jordbruk eller gård. Men annars skulle det uppfostras på 

samma ekonomiska villkor som fadern själv levde under. I samband 
med att dessa reformer för barnet infördes antogs samtidigt strängare 

regler för faderskapsbevisning. Arvsrätt tillföll därmed endast det barn 

där faderskapet var oomstritt. 

Grunden i ett faderskapsfastställande var att faderskapet och under
hållsbidraget i första hand skulle regleras på administrativ väg och på 
grundval av moderns uppgifter. Hon var vid bötesansvar skyldig att 

uppge faderns namn till de kommunala myndigheterna. Om den utpe

kade fadern ville förneka faderskapet var det sedan upp till honom att fa 
frågan prövad i domstol genom att initiera ett faderskapsmål. Där tillät 
sedan den norska lagen en mer omfattande faderskapsutredning än vad 
som tidigare varit möjligt. En man kunde göra invändningar om att 

även andra män haft umgänge med modern under konceptionstiden. 

Fann rätten att den inte kunde fastställa mannens faderskap, men det 
var styrkt att han haft samlag med modern under konceptionstiden, 
blev han då endast bidragspliktig gentemot barnet. I de fall modern 

själv uppgett flera eventuella fäder kunde underhållsskyldigheten också 

föreläggas flera män samtidigt. 
Utöver underhållet till barnet ålade den norska lagen fadern att bidra 

till moderns försörjning de första nio månaderna efter barnets födsel -

under förutsättning att modern hade det hos sig - samt för moderns 
uppehälle för de tre sista månaderna före barnets födelse. Om under
hållet inte betalades kunde summan hållas inne genom så kallad inför



sel i faderns lön. Det innebar att det var möjligt för myndigheterna att 

dra av ett belopp motsvarande underhållsbidraget direkt från mannens 

lön. Emigrationsförbud för underhållsskyldiga fanns sedan tidigare och 
kom att bibehållas. Genom annan lagstiftning infördes systemet med 

att underhållsbidrag kunde förskotteras av allmänna medel, i likhet med 

motsvarande danska system. Rätten till förskott begränsades dock till 

tiden precis före och efter barnets födelse. 

Förslaget t i l l  ny lag om barn utom äktenskap 

När den svenska lagberedningen efter flera års arbete lade fram sitt för
slag till ny lag om barn födda utom äktenskap år 1915 hade de försökt 

avväga de utomparlamentariska gruppernas önskemål och den skandi

naviska rättstraditionen. Deras uppdrag hade bestått i att föreslå refor

mer som kunde förbättra de utomäktenskaliga barnens ställning. Enligt 

lagförslaget normaliserades således de utomäktenskapliga barnens rela

tion till mödrarna helt och hållet. Arvsrätt efter modern hade de redan, 

och nu ströks ogifta mödrars tidigare möjlighet att förbli anonyma. Den 

mer kontroversiella aspekten av lagförslaget handlade emellertid om 

barnafadern. I lagberedningen, och i samhället i stort, fanns visserligen 

en utbredd uppbackning kring tanken att formalisera mäns försörj
ningsplikt gentemot utomäktenskapliga barn och att samhället även 
borde fa större maktbefogenheter att tvinga fäder att betala underhåll. 

Men som redan framkommit gick åsikterna isär om hur långt detta 

fadersansvar skulle föras. Lagberedningen vågade därmed inte föreslå 

en lika radikal lagreform som den som införts i Norge. Gruppen var 
emellertid inte enad i sitt beslut. En av lagmännen, Karl Tiselius, lät 
bifoga ett särskilt yttrande där han i vissa frågor hade åsikter som avvek 

från den övriga beredningens och förespråkade i stället lösningar som 
påminde om de norska.87 

Den bärande tanken bakom det svenska lagförslaget, och mot vilken 
en av lagmännen opponerade sig, var att det inte gick att likställa ut-

87. Karl Tiselius, "Särskilt yttrande", i Förslag till lag om barn utom äktenskap m.m. (1915), s. 

256-268. 



omäktenskapliga barn med inomäktenskapliga eftersom det skulle 

undergräva den "legitima" familjens ställning. Alltför generösa reformer 
for utomäktenskapliga barn skulle kunna leda till ett ökat antal utomäk
tenskapliga förbindelser. Det skulle inte längre finnas någon anledning 
för föräldrapar att gifta sig. Staten och lagstiftningen måste slå fast att 

det var äktenskap och legitima familjeband som utgjorde samhällets 

grundsten. Samtidigt hade det skadliga följder att inte reglera mäns re

lation till utomäktenskapliga barn. Den lagberedning som utarbetade 

1917 års lag om barn utom äktenskap lyckades därmed rama in behovet 

av reformer för att förbättra utomäktenskapliga barns ställning med ett 

sedlighetstänkande: 

Aktenskapsinstitutionen är för samhället av största vikt och betydel
se. Att samhället uppmuntrar äktenskapet men ställer sig avvisande 
mot de så kallade fria könsförbindelserna är därför alldeles i sin ord
ning. Men det torde icke överensstämma med en sund rättsuppfatt

ning att i detta syfte låta de utom äktenskap födda barnen utsättas för 

lidande såsom ett slags straff för föräldrarnas fel. Erfarenheten visar 

för övrigt, att syftet icke på det sättet vinnes. De utom äktenskap föd

da barnens antal har alltjämt ökats, och det är att antaga att lagstift

ningens ståndpunkt därtill bidragit. Lagens njugghet vid utmätande 
av föräldrarnas förpliktelser emot dessa barn uppmuntrar till lösa för
bindelser i stället för att avhålla därifrån.88 

Lagberedningen navigerade således mellan ett samhälleligt normativt 
ideal om äktenskap och en delvis annan social verklighet med andra ty
per av familjebildningar. Det var frånvaron av föräldraskyldigheter som 
möjliggjorde utomäktenskapliga förbindelser. Om män alltid ställdes till 
svars för de barn de gav upphov till skulle de tänka sig för innan de in

lät sig i utomäktenskapliga förbindelser. I bästa fall skulle de då välja att 

gifta sig med sina barns mödrar. Om så inte skedde skulle männen i vart 

fall tvingas axla de ekonomiska konsekvenserna av att ha satt ett barn 

88. Förslag till lag om barn utom äktenskap m.m. (1915), s. 75. 



till världen. Lagförslaget syftade således till att förbättra villkoren för 

utomäktenskapliga barn och att minska klyftan mellan inomäktenskap

liga och utomäktenskapliga familjebildningar genom att avtvinga män 
ett försöijaransvar. Det var emellertid inte meningen att äktenskapet 

som institution skulle undermineras. 

Det fanns ytterligare en stötesten i frågan om utomäktenskapliga 

barns relation till sina fäder som låg till hinder för att fullt ut tillerkänna 

dem samma rättigheter som inomäktenskapliga barn. Det var det stora 

osäkerhetsmomentet i faderskapsärenden. Hur kunde man veta vem 

som egentligen var far till ett utomäktenskapligt barn? 

Vid denna tid fanns det inga sätt att med hjälp av medicinsk teknik ta 

reda på vem som var far till ett barn utan man fick nöja sig med vissa 
antaganden. Lagberedningen föreslog en mycket stark presumtion i 
faderskapsmål. På samma sätt som en gift man antogs vara far till sin 
hustrus barn, förutsattes det att en man var far till det barn som föddes 
av en kvinna som han haft samlag med under konceptionstiden. Nu var 

det ju inte helt okomplicerat att bevisa att ett samlag ägt rum. I de fall 

moderns ord stod emot mannens var domstolen därför tvungen att sät
ta tilltro till endera av dem. Med lagförslaget infördes nyheten att även 
kvinnan kunde gå ed på sin sak. Rätten fick helt enkelt i dessa fall ta 

ställning till vilken av parterna man fann mest trovärdig.89 Om det på 
detta sätt kunde fastställas att den till en faderskapsprövning instämde 
mannen haft samlag med modern, och inget talade för att han inte var 
far till barnet, skulle han dömas till faderskap. Han hade då "fullbordat 
vad som enligt naturens ordning kan hava givit upphov åt barnet."90 Att 

faderskapet kunde stämma var alltså tillräckligt. Att åberopa att modern 

haft relationer med andra män var alltså i sig ingen godtagbar invänd

ning i ett faderskapsmål, däremot kunde detta naturligtvis ligga kvinnan 
i fatet då domstolen avgjorde vem av parterna som skulle fa avlägga 
eden. Annars kunde presumtionen bara brytas med vetenskapliga in
vändningar: om mannen ifråga kunde uppvisa ett medicinskt intyg på 

impotens, ett läkarutlåtande om att kvinnan redan var gravid vid sam

89. Förslag till lag om barn utom äktenskap m.m. (1915), s. 169. 
90. Förslag till lag om barn utom äktenskap m.m. (1915), s. 161. 



laget, eller ett antropologiskt omdöme om att barnet företedde sådana 
"rasegendomligheter" att det inte kunde tillhöra samma "ras" som den 
påstådde fadern.91 

Lagmannen med den avvikande åsikten, Karl Tiselius, ville i stället 

att man skulle utforma den svenska lagen mer i likhet med det norska 

lagförslaget, där utomäktenskapliga barn jämställdes med inomäkten

skapliga, och där man samtidigt ställde hårdare krav på bevisföringen i 

faderskapsmål. Om en norsk kvinna haft samlag med fler än en man 

under konceptionstiden kunde faderskap inte fastställas. Underhålls
plikten slapp mannen dock inte ifrån. Ibland kunde flera män till och 
med gå samman och dela på underhållet - vilket resulterade i att dessa 

barn populärt gick under benämningen "bolagsbarn". I Sverige ansåg 

dock lagberedningens majoritet att denna inställning till faderskapet var 
problematisk. Ett barn kunde bara ha en far. Samtidigt ville man inte 

göra som i exempelvis Tyskland, där samtliga män gick fria från fader

skapsförpliktelser om det nu fanns flera eventuella fäder att välja på i ett 

faderskapsmål. Barnets behov av en social och ekonomisk far sattes allt

så framför den "biologiska sanningen". 
Det svenska lagförslaget gav därmed uttryck för en stor portion prag

matism kopplat till en uppfostrande attityd gentemot män. Därmed kan 

man hävda att betydelsen av "faderskap" skiktades. Medan man i Nor

ge gjorde åtskillnad mellan faderskap å ena sidan och underhållsplikt å 

den andra, tillät man i den svenska lagstiftningen dessa statusvariatio

ner inom kategorin "fader". Den svenska lagberedningen menade ju att 

den starka presumtionen i faderskapsmål, som gjorde det svårt för en 
falskt utpekad man att svära sig fri, var oförenlig med tanken på att jäm
ställa utomäktenskapliga barn med inomäktenskapliga. Med trolov
ningsbarn var situationen delvis en annan. Var föräldrarna förlovade be

hövde man inte tvivla på faderskapet och därmed kunde dessa barn 

också tillerkännas arvsrätt. Resultatet blev därmed att en man kunde 
vara far i större eller mindre utsträckning till ett barn. Utomäktenskap-
ligt faderskap betydde något annat än inomäktenskapligt faderskap. 

91. Förslag till lag om barn utom äktenskap m.m. (1915), s. 159. 



Den förra fadersrollen definierades uteslutande som ett försöijaransvar. 

Därtill skilde sig faderns försöijaransvar gentemot ett utomäkten-

skapligt barn jämfört med vad som var fallet för ett barn inom äkten
skap. Vad gällde utomäktenskapliga barn skulle faderns underhåll sättas 

i relation till vad som ansågs vara "skäligt" med avseende på båda för

äldrarnas villkor. Regeln var med avsikt svävande för att lämna ut
rymme att i varje särskilt fall bestämma barnets underhåll.92 Men inne
börden var ändå den att utomäktenskapliga barn, till skillnad från 
inomäktenskapliga, inte behövde försörjas enligt faderns egen levnads
standard, utan på en nivå som var acceptabel med hänsyn till moderns 

levnadsvillkor. För kapitalstarka män lämnades också möjligheten att 

ingå avtal om "en summa en gång för alla", vilket innebar att en större 
summa pengar kunde deponeras hos barnavårdsnämnden och sedan 

portioneras ut allt eftersom till barnets vårdnadshavare. Detta var på 
sätt och vis ett friköpande från fadersansvaret. Dessa män behövde ju 
därefter inte ha med barnavårdsnämnden - eller sina utomäktenskap
liga barn - att göra. 

Utöver underhållet till barnet ålades fadern att bidra till moderns 
uppehälle i samband med förlossningen, då hennes egen arbetsförmåga 

var nedsatt. I jämförelse med den norska lagen var detta försöijnings-

bidrag emellertid starkt begränsat. Mannen behövde bara betala för en 

period motsvarande sex veckor före och sex veckor efter nedkomsten, 
vilket skulle överensstämma med den tid som nyförlösta kvinnor enligt 
en arbetsskyddslag var förbjudna att syssla med industriellt arbete. 

Barnavårdsmannen som kontrol lör och hjälpare 

Utöver att lagförslaget pekade på hur de utomäktenskapliga barnens 

ställning skulle regleras civilrättsligt i förhållande till deras föräldrar in

begrep det också förslag av en mer offentligrättslig natur. Lagförslaget 
innehöll stadganden om de lokala barnavårdsnämndernas ansvar i rela
tion till den nya lagens efterlevande. Viktigast här var förslaget om infö
randet av en ny grupp samhälleliga funktionärer: barnavårdsmännen, 

92. Förslag till lag om bam utom äktenskap m.m. (1915), s. 94; även Osten Undén, Föräldrar 

och bam enligt gällande svensk rätt (Stockholm 1927), s. 105 f. 



ett uppdrag som lagberedningen trodde särskilt skulle passa kvinnor. 
Dessa barnavårdsmän skulle hålla i faderskapsutredningarna, övervaka 
fädernas underhållsbetalning och i övrigt vara mödrarna behjälpliga. 

De skulle se till att lagen inte blev en "reform på papperet".93 Så länge 

som det utomäktenskapliga barnet var minderårigt och inte självförsör
jande skulle barnavårdsmannen därmed kontrollera att föräldrarna upp
fyllde sina plikter gentemot det. Om föräldrarna gifte sig eller barnet 
adopterades skulle dock barnavårdsmannens övervakning avslutas. 

Barnavårdsmannen fick i sin hand en rad maktmedel att tillgripa mot 
de föräldrar som inte levde upp till föräldraskapets plikter. I sina re
formförslag hade ju fattigvårdsfolket pekat på de problem som mödrar 
kunde erfara med att faktiskt erhålla pengar från män, även i de fall ett 

underhållsavtal var ingånget. Nu kunde barnavårdsmannen se till att 

underhållsbidraget drogs direkt från faderns (eller i vissa fall moderns) 

lön genom så kallad införsel i de fall betalningen inte sköttes frivilligt. I 
arbetet med att lokalisera barnafader som hade flyttat inom landet, var 
barnavårdsmännen även tillförsäkrade polismyndighetens hjälp med att 

efterspana och höra underhållsskyldiga. 1917 års lag gjorde det även 
möjligt att utfärda emigrationsförbud för underhållsskyldiga, om man 

befarade att en försöijare skulle försöka fly sin underhållsplikt genom 

att flytta utomlands. Genom 1918 års fattigvårdslag, som ju arbetades 

fram parallellt, blev det även möjligt att i vissa fall döma en försumlig 

försöijare till intagning på arbetshem. Där sattes denne i ett slags 

tvångsarbete till dess att fattigvårdssamhället bedömde att han sonat 

sin skuld och lärt sig att för framtiden bättre försörja sin familj.94 

Men barnavårdsmännens kontrollerande uppdrag och deras makt
befogenheter handlade inte bara om att övervaka föräldraskapets eko
nomiska sida, utan även om att garantera att barn erhöll en god om

vårdnad. Denna kontroll var därigenom i första hand riktad mot möd

rarna, eftersom vårdnaden för ett utomäktenskapligt barn regelmässigt 
tillföll modern. Om barnavårdsmannen fann brister i barnets omsorg 

93. Föislag till lag om barn utom äktenskap m.m. (1915), s. 133. 
94. Förslag till lag om bam utom äktenskap m.m. (1915), s. 138-139, 204-249. Se Sjögren 

(1997), s. 59-65. 



kunde denna således initiera åtgärder för att frånta modern vårdnaden 

och förmyndarskapet över barnet. Den hjälp som barnavårdsmännen 

erbjöd mödrarna i relation till barnafäder hade således sitt pris. För som 

lagberedningen uttryckte det, även om barnavårdsmännen skulle er

bjuda mödrar hjälp och stöd, så var det i första hand barnens "rätt och 

bästa" som de skulle garantera.95 

Det frånvarande offentl iga ekonomiska understödet 

Det är här också på sin plats att nämna något om vad lagförslaget inte 
innehöll. Lagberedningen kom nämligen att skjuta den mycket viktiga 
frågan om ett offentligt ekonomiskt understöd för utomäktenskapliga 
barn ifrån sig. Lagberedningen diskuterade förvisso saken, men besluta
de att hänskjuta spörsmålet till den fattigvårdslagstiftningskommitté som 

samtidigt höll på att utarbeta den nya fattigvårdslagen samt den nya la

gen om samhällets barnavård. Med visst fog menade lagberedningens 
jurister, vars arbete det var att reformera den svenska civil- och familje
rätten, att ett eventuellt barnunderstöd var en offentligrättslig fråga som 
bättre hörde hemma på fattigvårdslagstiftningskommitténs bord.'6 

Samtidigt skall man vara medveten om att frågan om ekonomiskt 

understöd för utomäktenskapliga barn var mycket politiskt laddad. Frå

gan var komplicerad eftersom det dels kunde upplevas som att staten 
genom denna typ av understöd friköpte fader från deras underhålls

ansvar och dels att man sanktionerade utomäktenskapliga förbindelser. 

I likhet med spörsmålet om utomäktenskapliga barns arvsrätt efter 
fadern riskerade bidragsförskottsfrågan därmed att accentuera de mot
sättningar som fanns bland reformatorer och politiker om hur politik 

skulle bedrivas, snarare än den enighet som fanns kring behovet av re

former. Inom parentes sagt skulle dessa svårigheter också göra att även 

fattigvårdslagstiftningskommittén släppte frågan ifrån sig, och att bi
dragsförskottets vara eller inte vara och eventuella konstruktion tröska
des i ytterligare två decennier, innan frågan fick sin lösning i slutet av 

1930-talet. Det är något jag återkommer till i kapitel sex. 

95. Förslag till lag om barn utom äktenskap m.m. (1915), s. 137. 
96. Förslag till lag om bam utom äkte?iskap m.m. (1915), s. 77. 



I sitt arbete med att skissera en reformerad familjerättslig lagstiftning 

navigerade således lagberedningen mellan många motstridiga politiska 

viljor. Såväl frågan om var gränsen skulle dras mellan det offentliga och 

det privata ansvaret för ett utomäktenskapliga barn, som frågan om hur 

ansvarsfördelningen skulle se ut inom familjen - mellan barnets moder 
och fader - var komplicerad. I detta motsägelsefulla och brokiga poli
tiska landskap valde lagberedningen att föreslå reformer som stod på 
säker grund. 

Hur lagförslaget togs emot 

Det fanns ett stort samhälleligt intresse för det lagförslag som lagbered
ningen presenterade år 1915. Initiativet till lagförslaget hade ju varit ut-
omparlamentariskt och en rad organisationer stod beredda att diskute
ra och bedöma resultatet - och om möjligt påverka lagens slutliga ut

formning. Såväl de sociala reformföreningarna som de olika kvinnoför
eningarna lade ner stor energi på denna sak. Lagberedningens förslag 

behandlades i tidskrifter och pamfletter, vid konferenser och diskus

sionsmöten, i remisser och yttranden. 

Men precis som inom lagberedningen hördes olika röster från fattig
vårdshåll och inom kvinnoleden. Frågan om utomäktenskapliga barn 
och ogifta mödrar och fader var kontroversiell och även inom reform

kretsar visade det sig vara svårt att enas kring en gemensam och kon

kret linje. Det var en sak att föra upp en fråga på den politiska dagord

ningen, en helt annan att enas om ett handfast handlingsprogram. Sär

skilt besvärligt blev det förstås då lagförslaget spände över så många frå

gor, och berörde såväl den familjerättsliga sidan om barns relation till 

föräldrar, som den mer offentligrättsliga sidan som hade att göra med 

barnavårdsmannainstitutionens ordnande och funktionärernas makt
befogenheter. Den organisatoriska sidan av förslaget - hur barnavårds-
mannainstitutionen skulle administreras - kom att spela en mer undan
skymd roll i den offentliga diskussionen. 

Flera av de ledande personerna hade visserligen önskat att lagförsla



get gått längre i familjerättsligt hänseende och att utomäktenskapliga 

barn jämställts med inomäktenskapliga barn. Samtidigt framhöll man 

värdet i att någon slags reform över huvud taget kom till stånd, och 
man poängterade gärna de utomparlamentariska gruppernas roll i att 
initiera reformprocessen. I Svenska'fattigvårdsförbundets tidskrift presen
terades förslaget av Jakob Pettersson, som menade att även den som i 
likhet med honom själv önskat en ännu mer genomgripande reform 

måste erkänna att den lag som föreslogs skulle innebära ett verkligt 

framsteg och avhjälpa mycket lidande.9 Svenska fattigvårdsförbundets 
barnavårdsbyrå tog med "djup tillfredställelse" del av lagförslaget, även 
om man utifrån det arbete som byrån utförde bland försummade barn 
hade några "invändningar".98 

Fatt igvårdsfolket och lagförslaget 

Vid en stor konferens som Svenska fattigvårdsförbundet arrangerade i 
Stockholm för att diskutera lagberedningens förslag kom splittringen i 

fattigvårdsleden upp till ytan. Förbundet hade samlat sakkunniga inom 

barnavård och fattigvård för en diskussion i februari 1917, innan försla
get behandlades i riksdagen. Lagberedningens och riksdagens ledamö
ter var inbjudna, tillsammans med representanter från fattigvårds- och 

barnavårdsleden. Förbundsledningen fick då bli varse att det inte fanns 

någon gemensam fattigvårdslinje i frågan om utomäktenskapliga barns 

rättsliga ställning. Det visade sig omöjligt för mötet att enas kring de re
solutioner som förbundets arbetsutskott hade förberett och som man 

förelade mötet. Mötesmedlemmarnas åsikter gick isär vad gällde de 

kontroversiella frågorna om fastställande av faderskap och utomäkten
skapliga barns arvsrätt och rätt till faderns namn.99 

97. Jakob Pettersson, "Lagberedningens förslag till lag om barn utom äktenskap m.m", 
Svenska fattigvårdsförbiindets tidskrift 1916, s. 1. 

98. SSA, Föreningen barn och hem i Stockholms arkiv (tidigare Svenska fattigvårds- och 

barnavårdsfbrbundets hjälpbyrå för barn och hem i Stockholm), vol. Ai, protokoll, 11/4 

1916, samt bilaga. 
99. RA, Svenska socialvårdsförbundets arkiv, vol. A2a:2, arbetsutskottets protokoll 

1914-1920, 3/2 1917; 20/2 1917, bilagor med konferensprogram samt förslag till resolutio
ner; 3/3 1917 och bilaga med arbetsutskottets åsikter om lagförslaget. Aven vol. BI:I, årsbe
rättelser, "Svenska fattigvårdsförbundets arbetsutskotts redogörelse för verksamheten under 



Inte heller inom Svenska fattigvårdsförbundets ledning var man enig 

i denna komplicerade fråga. Den dominerande linjen i förbundets ar

betsutskott, företrädd av bl.a. G.H. von Koch, Ebba Pauli, Lars Bark

man och Ellen Tiselius (Afzelius), var i linje med den som Karl Tiselius 
drivit inom lagberedningen: att utomäktenskapliga barn borde till

erkännas arvsrätt efter fadern och släkt på faderns sida samt rätt att 
använda faderns namn, men att detta borde kombineras med mer 

fullständiga faderskapsprövningar. Utöver vad lagförslaget behandlade 

önskade man också att frågan om ett offentligt ekonomiskt understöd 

för barn och mödrar skulle få en lösning. 

Men även inom arbetsutskottet fanns det andra röster. Agda Mon-

telius hade flera invändningar. Hon tillhörde den falang som eftersträ
vade reformer för utomäktenskapliga barn men som samtidigt önskade 
bevara äktenskapets särskilda ställning. Av den anledningen opponera
de hon sig mot arbetsutskottets hållning både i fråga om arv och om 
rätten till faderns namn. Utomäktenskapliga barn borde visserligen ärva 

sina fader, men inte övriga släktingar på faderns sida. Faderns namn 

borde de bara få använda i de fall mannen själv tillät detta. Enligt hen
ne gick det inte att helt jämställa utomäktenskapliga och inomäkten
skapliga barn eftersom det skulle innebära ett slags officiellt accepte
rande av utomäktenskapliga förbindelser: 

Det synes mig, att då lagen föreskriver äktenskap såsom den form 

under vilken samhället godkänner samlevnaden mellan man och 

kvinna, och då man anser äktenskapet för den grund, varpå samhäl

let bör byggas upp för att få en lugn stadga, till gagn just för barnen, 

så bör någon skillnad göras för barn födda inom äktenskap eller 

utom, där denna skillnad ej utgör en hårdhet mot de utomäkten
skapliga barnen, vilka äro utan skuld. [...] Gör man de inom och 
utom äktenskapet födda barnens lagliga ställning absolut lika, så är 

det blott ett kort steg till att äktenskapet slopas och något sådant 

vore, enl. mitt förmenande, så oerhört olyckligt, att det synes skola 

1917", s. 13-14; samt "Två konferenser anordnade av Svenska fattigvårdsförbundet", Svenska 

fatt igi w ris/o) 'bandets tidskrift 1917, s. 47-49. 



framkalla ett sedligt kaos, något som man omöjligt kan vara med 

om att önska.100 

Med Agda Montelius kan det vara passande att ta steget över till en av 
de andra stora påtryckargrupperna bakom reformerna för utomäkten-

skapliga barn. Montelius var ju nämligen även ordförande i den stora 
svenska kvinnosaksföreningen, Fredrika-Bremerförbundet. Hur ställde 

sig kvinnoförbunden till lagförslaget? 

Kvinnosakskvinnorna och lagförslaget 

Inom kvinnokretsar var man, liksom i fattigvårdskretsar, försiktigt posi

tiv till förslaget när man yttrade sig offentligt. Man poängterade att man 
välkomnade de förändringar som blev av. När detta väl var sagt menade 

man sedan att det låg i kvinnornas medborgerliga plikt att peka på vilka 

förbättringar som ändå kunde göras. De radikala kvinnoföreningarna, 

LKPR och de socialdemokratiska kvinnorna, hade också en annan in

ställning än den som deras mer moderata kollega Agda Montelius gjor

de sig till tolk för. När lagberedningens förslag presenterades och disku
terades i dessa organisationers tidskrifter sken således en större missbe
låtenhet igenom. I Rösträtt för kvinnor menade t.ex. juristen Eva Andén, 
att förslaget "innebär egentligen icke införandet av några nya principer 

[...] utan är snarare en delvis reparation av den gamla byggnaden med 

en hel del synnerligen goda förbättringar här och var."101 Även i Fredrika-

Bremerförbundets tidskrift Hertha gavs utrymme åt individer som stöd
de tanken på att införa fullständig arvs- och namnrätt för utomäkten-
skapliga barn, utan att förbundet som sådant ställde sig bakom detta.102 

Runt om i landet ordnades också en rad öppna möten kring lagför
slaget. På samma sätt som inom fattigvårdsleden försökte man från 

100. RA, Svenska socialvårdsförbundets arkiv, vol. A2a:2, arbetsutskottets protokoll 
1914-1920, 3/3 1917, bilagt brev från Agda Montelius. 

101. Eva Andén, "Lagberedningens förslag till lag om barn utom äktenskap", Rösträtt for 

kvinnor 1916:3, s. 4. 
102. Ellen Tiselius, "Förslag till lag om barn utom äktenskap II", Hertha 1916, s. 72-79; 

Anna Lindhagen, "Vissa behövliga förändringar i det nya förslaget om barnavårdslagstift

ning", Hertha 1916, s. 355-357-



kvinnohåll påverka de samhälleliga beslutsfattarna. I april 1916 ordnade 

t.ex. ett antal av Stockholms kvinnoföreningar ett diskussionsmöte med 
anledning av lagberedningens förslag.103 Flertalet dagstidningar var när
varande och rapporterade om förhandlingarna. Man hade inbjudit lag
beredningens ordförande att inleda mötet med en översikt av lagförsla
get och den efterföljande diskussionen följde det sedvanliga mönstret. 
Talarna som tog till orda - det var kända namn som barnavårdsinspek

tören Anna Lindhagen och juristen Eva Andén - välkomnade lag

förslaget , men framförde samtidigt önskemål om mer långtgående 

bestämmelser. I centrum för diskussionerna stod frågorna om den ute
blivna arvsrätten och de uteblivna bidragsförskotten. 

Till skillnad från Svenska fåttigvårdsförbundet lyckades både LKPR 

och de socialdemokratiska kvinnorna enas om resolutioner i frågan om 

de utomäktenskapliga barnens ställning. LKPR antog sin resolution i 

samband med ett centralstyrelsemöte i januari 1917. Kopplingen till 

kvinnors utanförskap i riksdagen var tydlig: 

I övertygelse om, att, när det gäller lagstiftning angående barn, kvin

norna kunna grunda sina åsikter på lika ingående erfarenheter som 
männen och med beklagande av, att de trots detta äro utestängda 
från medbestämmanderätt vid dylika viktiga frågors avgörande i 
riksdagen, vill Centralstyrelsen för Landsföreningen för kvinnans 

politiska rösträtt angående Lagberedningens förslag till lag om barn 
utom äktenskap och därmed sammanhängande författningar ge föl
jande uttalande...104 

I LKPR:s resolution och i det yttrande de socialdemokratiska kvinnor
na gav angående lagberedningens förslag framhöll man behovet av för

103. Bakom arrangemanget stod Stockholms FKPR, Fredrika-Bremerförbundet, Före

ningen frisinnade kvinnor, Socialdemokratiska kvinnornas centralstyrelse, Vita bandet, Sven

ska kvinnors nationalförbund och Moderata kvinnoförbundet. Se "De nya barnalagarna", 
Rösträtt för kvinnor 1916:10, s. 2; "Barnen utom äktenskapet", Svenska Dagbladet 27/4 1916; 

"De utomäktenskapliga barnens ställning", Socialdemokraten 27/4 1916. 

104. Centralstyrelsen för Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, Uttalande med 

anledning av kungl proposition angående lag om bam utom äktenskap jämte kommentar (Stock

holm 1917), s. 4; även"LKPR:s i4:de centralstyrelsemöte", Rösträttför kvinnor 1917:2, s. 3-4. 



ändringar och förbättringar, både vad gällde barnafaderns och statens 

skyldigheter gentemot barnet. Frågorna om arvsrätt och bidragsför
skott var de centrala punkterna.105 Det fanns emellertid ytterligare ett 
tema i LKPR:s och de socialdemokratiska kvinnornas yttranden där 

man faktiskt lyckades påverka lagstiftarna. Det handlade om barna
vårdsmannens relation till de ogifta mödrarna. Statens inblandning i de 
ogifta mödrarnas liv fick inte gå alltför långt, menade man. Lagen bor

de därför utformas så att det var möjligt att låta barnavårdsmannaska-

pet upphöra om modern tog väl hand om sitt barn. För lika nödvändigt 
som det var att barnets rätt bevakades vid födseln och att barnets vård 
kontrollerades, lika nödvändigt var det att barnavårdsmannen också 

kunde entledigas i de fall vården visade sig vara tillfredställande. Vidare 

menade man att det var viktigt att barnavårdsmännens instruktion ut
formades så att det klart framgick att dessa skulle visa modern diskre
tion och inte framhävde barnets och moderns särställning. Inom kvin
nokretsar var man alltså väl medveten om den närhet som fanns mellan 

skydd och kontroll. 

En välkommen men också en halvhetens lag 

Den nya lag som antogs av riksdagen i juni 1917 var i allt väsentligt 
överensstämmande med lagberedningens förslag. Det var en kompro
missprodukt vad gällde frågan om att förbättra de ogifta mödrarnas och 
de utomäktenskapliga barnens ställning. Deras familjesituation under
lättades utan att de jämställdes med den legitima, gifta familjen. Utom
äktenskapliga barn garanterades rätten till två föräldrar - både en far 
och en mor - och underhåll från dem båda. Däremot hade de inte arvs

rätt efter fadern, och de kunde bara använda dennes efternamn om han 

uttryckligen tillät detta.106 

Reformen hade arbetats fram på ett sätt som gjorde att de flesta kun
de acceptera den, även om en del inte tyckte att den gick långt nog. 

105. "Den nya barnavårdslagstiftningen. Ett uttalande av de socialdemokratiska kvinnor

na", Socialdemokraten 19/6 1916. 

106. Riksdagstrycket, proposition 1917:33; lagutskottets utlåtande 1917:29; SFS 1917:376, 

Lag om bam utom äktenskap. 



Lagberedningen som utformat lagen hade varit splittrad vad gällde att 
även fortsättningsvis markera de utomäktenskapliga barnens familje
rättsliga särställning. I remissyttranden och den offentliga debatten 

gjorde sig olika röster gällande angående lagförslaget. Även i riksdagen 

var oenigheten påtaglig. Åtskilliga motioner väcktes i anslutning till lag

förslaget, och debatten i de båda kamrarna blev lång och intensiv. Sär

skild aktivitet visade förstås det fattigvårdsfolk som där fanns represen

terat, såsom t.ex. Jakob Pettersson och G.H. von Koch. Efter utdragna 
diskussioner stannade de två kamrarna i en första vända vid olika be
slut. Medan den första kammaren ställde sig bakom det liggande lag
förslaget, önskade den mer progressiva andra kammaren lägga till arvs
rätt och namnrätt. Efter en sammanjämkningsprocess godkändes ändå 
lagförslaget till slut.107 

De mer radikala reformvännernas kamp för att helt jämställa utom

äktenskapliga och inomäktenskapliga barn i familjerättsligt hänseende 

gav alltså inte resultat. Trots att frågan stod och vägde år 1917 skulle en 

sådan reform låta vänta på sig ända till år 1969. Likaså lämnades spörs

målet om ett statligt ekonomiskt bistånd till ogifta mödrar åt sidan. Bi
dragsförskottsfrågan kom, som nämnts ovan, att begravas i en utred
ningsapparat och nådde en lösning först i slutet av 1930-talet. Den po

litiska färdväg man kunde enas om år 1917 handlade om att i större ut

sträckning än tidigare slå fast mäns försöijaransvar för utomäktenskap

liga barn, utan att för den skull jämställa dem med inomäktenskapliga 

barn. Staten tog således på sig ett ökat socialt ansvar för de ogifta möd
rarna och deras barn, men det ekonomiska ansvaret föll på de enskilda 
barnafäderna. 

När den socialdemokratiska kvinnosakskvinnan och socialreforma
torn Anna Lindhagen i slutet av 1917 kommenterade den nya lagen i 

tidningen Rösträtt för kvinnor, konstaterade hon således att den innebar 

ett rätt betydande framsteg, men att den inte förde med sig allt vad man 
från kvinnohåll arbetat för.108 Den feministiska journalisten och förfat

107. Riksdagstrycket, motioner FK 1917:95-97; motioner AK 1917:287, 330, 331; proto

koll FK 1917:35-36; protokoll AK 1917:48-49. 
108. Anna Lindhagen, "Samhällets styvbarn", Rösträtt för kvinnor, 1917:21, s. 1. 



tarinnan Hilda Sachs, aktiv inom LKPR, var hårdare i sitt omdöme. 

Hon menade att lagen var "en halvhetens lag", som blandade nya idéer 

och gammal fördom då reformerna utformats mot fonden av den tusen
åriga tanken, att utomäktenskapliga barns ställning inte fick vara bättre 
än att den avskräckte från den typen av levnadssätt.109 

Men även om alla inte var nöjda med lagens exakta utformning, ville 
ändå de flesta organisationer som varit inblandade i lagens tillblivelse ta 
åt sig något av äran för dess existens. Särskilt för de kvinnopolitiska för

eningarna var det ändå ett slags framgång, att man trots avsaknad av 

egen politisk representation kunde medverka i det politiska reformar

betet. Man hade lyckats utmana den dominerande politiska diskursen. 

Genom utomparlamentariska organisationer, genom aktioner och skri
velser och genom nätverk och samarbeten med manliga reformatorer, 
hade kvinnor deltagit i det politiska samtalet och erbjudit en alternativ 
syn på frågan om de ogifta mödrarna och de utomäktenskapliga bar

nen. Kanske var det också på det politiskt-diskursiva planet som den 

svenska kvinnorörelsens mest bestående framgångar låg. Man hade för

mått göra frågan om ogifta mödrar och utomäktenskapliga barn till nå
got mer än en befolkningspolitisk fråga eller ett fattigvårdsproblem. 
Den hade även definierats som ett genuspol it iskt spörsmål. Man hade 
lyckats vinna gehör som politisk samtalspartner och uttolkare av det 

politiska problem som "utomäktenskapligheten" utgjorde. Det berättas 

att det var i samband med lagens stiftande som en kvinna för första 

gången talade i riksdagens talarstol: rösträttsaktivisten och familjerätts

advokaten Eva Andén bjöds in för att i andra kammaren meddela sin 

syn på lagförslaget.110 Parallelliteten mellan den pågående kampanjen 

för reformer för ogifta mödrar och deras barn å ena sidan och kampen 
för kvinnlig rösträtt och politisk representation å den andra satte också 
påtagliga spår. Flera manliga politiker tog tillfället i akt att i samband 
med att lagförslaget behandlades i riksdagen protestera mot att kvinnor 

var uteslutna från det politiska arbetet. T.ex. argumenterade liberalen 

109. Hilda Sachs, Män och barn (Stockholm 1918), s. 5. 
110. "Den första kvinnan i riksdagens talarstol", Morgonbris 191713 A, s. 6. 



Mauritz Hellberg från Karlstad för att frågan var av sådan art att den 

tydliggjorde det orimliga i att kvinnor inte hade medbestämmanderätt 

i samhället: "Det finns en part, som vid denna frågas behandling saknar 
talan, tyvärr saknar talan i detta land, och det är kvinnorna. Och man 
må väl säga, att om det vore någon fråga, där deras röst borde kunna 

göra sig hörd i riksförsamlingen, är det en fråga som denna."111 

Ännu saknade kvinnorna alltså den politiska makten att avgöra den 

egentliga sakfrågan till egen fördel. Förutom att detta visar på kvinnors 

strukturella underordning inom politiken fanns det även en annan im

plikation av detta. Den borgerliga kvinnorörelsen måste därmed sägas 

ha haft större framgångar i att artikulera sin egen betydelse som sam-
hällsmödrar, än man hade att genomdriva reformer för de ogifta möd
rar den lånade sin röst åt. 

Slutord 

Det utomäktenskapligt födda barnet, den ogifta modern och den från
varande fadern kom att bli viktiga symboler i den samhälleliga process 
som pågick under tidigt 1900-tal och som handlade om att dra om 
gränserna mellan offentligt och privat, mellan stat och individ, samt 
mellan män och kvinnor. Lagen om barn födda utom äktenskap tillkom 

med "barns bästa" för ögonen och syftade till att garantera utomäkten

skapligt födda barns rättigheter i relation till deras föräldrar. På en dis

kursiv nivå markerades nytänkandet kring denna kategori barn genom 

att det pejorativa begreppet "oäkta" barn i det officiella språkbruket er-

sättes av den, som man uppfattade, mer beskrivande och mindre värde
laddade termen "utom äktenskap födda" barn. Med denna terminologi 
försköts också koncentrationen från barnet till föräldrarna. Det var inte 
barnet som var "oäkta", det var föräldrarna som hade låtit det födas 

"utom äktenskap". Därmed pekade denna barncentrerade retorik i en 
bestämd riktning - mot föräldrarna. Barns bästa var helt och hållet av-

iii. Riksdagstrycket, Mauritz Hellberg, protokoll FK 1917:35, s. 44. Se även Erik Röing, 

protokoll AK 1917:48, s. 37-39, och Gustaf Sjöberg, protokoll AK 1917:48, s. 41. 



hängigt deras föräldrars agerande, och deras förmåga att anpassa sig till 

samhälleliga normer kring kön, familj och äktenskap. 

Kapitlet har således handlat om hur kärnfamiljens ideal med en vård

givande moder och en försörjande fader utsträcktes till att gälla även 
utomäktenskapliga familjer. En bestämd tankekedja fick föste i det 
socialreformatoriska samtalet, vilken gick ut på att barn bara kunde er
fara en bra barndom om deras mödrar kunde erbjuda dem kärlek och 

omsorg. I sin tur var det avhängigt att barnens fader axlade det ekono

miska försöijaransvaret. "Modersfamn och fadersansvar" var den appell 

som såväl socialreformatoriska som kvinnopolitiska organisationer 

ställde sig bakom. 

Analytiskt har kapitlet undersökt hur man i samtiden vände och vred 
på frågan om vilket ansvar staten skulle ta för att reglera dessa "privata" 
relationer, för att intervenera i familjer och säkerställa att kvinnor och 
män levde upp till de genusnormativa förväntningar man kunde ställa 

på dem. Föreställningarna var naturligtvis komplexa och sammansatta. 

Men i förenklad form skulle man kunna säga att debatten löpte mellan 

två olika poler: moderskap som en plikt eller som en rättighet. Oavsett 
vilken syn man hade på detta var sedan faderskap i sin tur ett medel för 

att möjliggöra moderskapet. 

Å ena sidan var det en fråga om vilka åtgärder staten och det offent
liga borde vidta för att förmå ensamstående mödrar att vårda sina barn 
på ett sätt som gjorde att de kunde växa upp till samhällsdugliga med

borgare. Moderskapet var ur detta perspektiv en kvinnlig plikt mot både 

det individuella barnet och mot samhället. Å andra sidan var det också 

en fråga om vad för slags stöd det offentliga egentligen erbjöd denna 
grupp kvinnor, och i vilken mån samhället överhuvudtaget gjorde det 
möjligt för dem att ta hand om sina barn. Moderskapet fungerade där

med även som en plattform för kvinnor att rikta krav såväl mot staten 
som mot individuella barnafader. Moderskap var också en kvinnlig 
rättighet. 

Lagen om barn utom äktenskap och den därmed förknippade barna-
vårdsmannainstitutionen skulle kunna sägas ha utformats i skärnings

punkten mellan dessa två synsätt. Reformens disciplinerande syften är 



otvetydiga. Ogifta föräldrar och deras barn ställdes därmed under bar
navårdsmyndigheternas övervakning. Genom barnavårdsmannainstitu-

tionen fick den svenska staten stor makt att ingripa mot de mödrar och 
fader som inte fullgjorde sina plikter som föräldrar. Barnavårdsmännen 
skulle inte bara kontrollera att fader betalade underhåll, utan även att 

mödrarna gav barnen en god omvårdnad. Därmed kom barnavårds

mannens relation till modern att bli mycket komplex. Eftersom gott 

moderskap omfattade såväl försöijar- som vårdgivarkapacitet kontrol

lerades dessutom moderns skötsamhet ur fler aspekter än faderns. 
Trots institutionens disciplinerande sidor är det ändå möjligt att be

trakta införandet av barnavårdsmannainstitutionen ur ett kvinnligt rät

tighetsperspektiv. Staten tillerkände ogifta mödrar och deras barn rät
ten till ekonomiskt bistånd från barnafadern och hjälp från det offentli
ga med att bevaka denna rätt. Lagstiftningen var därmed ett erkännan

de av det ojämlika könsförhållande som fanns inom "familjen", och ett 

försök att komma till rätta med detta. 

Barnavårdsmannainstitutionens införande sammanföll också med 
den process vari det kvinnopolitiska faltet utvidgades och den offentliga 
arenan omstöptes. Inom kvinnorörelsen kom de ogifta mödrarna att 

användas som en symbol för kvinnosaken, för att belysa kvinnors utsat

ta situation i hela samhället och behovet av kvinnoreformer i bred be
märkelse. Det behövdes kvinnor i det offentliga, i politiken och i det so
ciala arbetet för att bevaka kvinnors rättigheter som mödrar. Moder
skap var därmed en diskurs som fungerade på flera nivåer. Ett köns
komplementärt tänkande gjorde det möjligt för medelklassens politiskt 
engagerade kvinnor att som "samhällsmödrar" utöka det kvinnliga 
inflytandet utan att radikalt bryta med det gamla. Men även denna 

process hade naturligtvis en andra sida. Samtidigt som dessa kvinnliga 

politiker flyttade fram positionerna för kvinnor var deras aktiviteter 
präglade av ett tänkande kring kön som skulle få följder i framtiden. 

Kvinnors politiska inflytande riskerade därmed att begränsas till de 

"mjuka" kvinnliga frågorna, och deras arbetsmarknad att på gott och 
ont bli en särskild kvinnlig arbetsmarknad, med uppgifter som i första 
hand berörde andra kvinnor och barn. 



A T T  O R G A N I S E R A  E N  S O C I A L  

I N S T I T U T I O N  

Barnavårdsmannaverksamhetens 
uppbyggnadsfas, 1 91 0-30-talen 

"Frivilligt barnavårdsmannaskap - en ny medborgerlig uppgift". Med de 

orden inbjöd Svenska fattigvårdsförbundets barnavårdsbyrå i Stock

holm till ett upplysningsmöte i mars 1918 för att väcka intresse kring 

det nya förtroendeuppdrag som lagen om barn utom äktenskap hade 

fört med sig.1 Med välkända socialreformatorer som G.H. von Koch 

och Ebba Pauli som dragplåster kunde Barnavårdsbyrån locka en stor 
skara stockholmare att lyssna på föredrag om barnavårdsmannasysslan. 
Liknande möten anordnades även på andra orter för att sprida infor
mation om den nya lagen och för att rekrytera personer för barna-
vårdsmannauppdraget. 

Med barnavårdsmannainstitutionens införande utökades den sven
ska statens sociala ansvar för utomäktenskapliga barn och deras mödrar 

ganska avsevärt. Med 1918 års ingång skulle alla barn som föddes utom 

äktenskapet få en utsedd barnavårdsman, och dessa funktionärer be
hövde tillsyn och ledning. Eftersom ungefär femton procent av alla 

i. Riksarkivet (RA), Svenska socialvårdsförbundets arkiv, vol. 07:2, klippbok om Svenska 
fattigvårdsförbundets barnavårdsbyrå, "Barnavårdsbyrån i Stockholms inbjuder härmed till 

ett möte", s. 87; även "Vem vill bli barnavårdsman?", Stockholms Dagblad 9/3 1918. 



barn som föddes vid denna tid var utomäktenskapliga var det en om

fattande social institution som skulle byggas upp helt från grunden runt 

om i Sverige.2 Samtidigt var detta en tid då statsapparaten var i sin linda 
på det sociala barnavårdsområdet, både på statlig och på kommunal 

nivå. För att inte den nystiftade lagen skulle bli en lag enbart på pappe

ret krävdes det att ett organisatorisk ramverk for barnavårdsmannain-

stitutionen utformades och att ett stort antal personer villiga att utföra 
det nya samhällsarbetet värvades. 

I det här kapitlet diskuterar jag dels frågor som har att göra med sam
spelet mellan stat, kommun och den frivilliga sektorn under barna-

vårdsmannainstitutionens inledande fas, dels de idéer om barnavårds-

mannauppdraget som formulerades under institutionens första decen

nier. Hur gick man tillväga när denna nya sociala institution skulle upp

rättas runt om i Sverige? Hur skulle den administreras på lokal nivå i 

landets städer och landskommuner? Vilka personer tänkte man skulle 
ta på sig barnavårdsmannauppdrag? I centrum för kapitlet står en av de 
mest centrala enskilda aktörerna inom svensk socialpolitik under tidigt 
1900-tal: Svenska fattigvårdsförbundet - senare Svenska fattigvårds-

och barnavårdsförbundet. 

I kapitlets första del diskuterar jag hur den svenska staten lade över 

mycket av arbetet med att rent praktisk bygga upp barnavårdsman-
nainstitutionen på Svenska fattigvårdsförbundet och hur denna frivillig

förening kom att spela en framträdande roll i institutionens etablerings-

fas och därmed i statsbyggnadsprocessen. Här beskrivs det landsom

fattande upplysningsarbete förbundet lanserade för att hjälpa landets 
barnavårdsnämnder och barnavårdsmän att organisera sitt arbete. I 
kapitlets andra del undersöker jag de diskussioner som fördes kring 

barnavårdsmannaarbetet och hur det skulle definieras och genuskodas. 
Här faller uppmärksamheten på den debatt som under 1910-, 20- och 
3o-talen fördes om huruvida barnavårdsmannainstitutionen borde 

2. Utomäktenskapligen varierade regionalt. I städerna var den som störst. Åren kring 1920 
var drygt 20 °o av alla stadsbarn födda utom äktenskapet; i Stockholm handlade det till och 
med om diygt 30 °o. För denna statistik, se t.ex. SOU 1946:49, Arjclabalksakkunnigas firslag 

tillföräldrabalk, s. 167 (tab. D). 



organiseras på basis av ett system med frivilliga vårdare eller tjänste

män. I ljuset av de med åren ökade praktiska erfarenheterna kom aktö

rernas inställning att förändras, från att man framhöll fördelarna med 

frivilliga barnavårdsmän till att vågskålen vägde över till tjänstemanna

systemets fördel. I dessa diskussioner spelade idéer om kön och klass en 

viktig roll. Nära förbunden med spörsmålet om barnavårdsmannaupp-

dragets karaktär var frågan om av vilket kön och från vilken socialklass 

dessa samhällsarbetare borde vara. 

Socialhjälpsstatens era -  mellan offent l igt  och pr ivat 

Införandet av barnavårdsmannainstitutionen år 1918 och dess upp

byggnadsfas måste förstås mot bakgrund av den svenska statsappa

ratens utseende under tidigt 1900-tal. Den norska historikern Anne-

Lise Seip betecknar det tidiga 1900-talet som "socialhjälpsstatens" era. 

Under det tidiga 1900-talet kom det offentliga och statliga sociala 

ansvaret att utvecklas samtidigt som den frivilliga och den lokala verk
samheten på området utvidgades.3 Detta var en tid dä det offentligas 
tidigare starkt begränsade sociala skyldigheter höll på att bytas ut mot 
en samhällsideologi om ett statligt ansvar för medborgarna. Bytet hade 
dock inte skett fullt ut; det var inte tal om någon generell statlig social

politik, men däremot genomfördes en rad reformer inom den riktade 

socialvården. Eftersom den egentliga statsapparaten ännu inte var sär

skilt utvecklad på det sociala området delegerades många uppgifter till 

lokala myndigheter och frivilliga föreningar. Detta var således en tid där 
en utökad offentlig socialpolitisk verksamhet paradoxalt nog åtföljdes 
av en parallellt tilltagande frivillig och filantropisk aktivitet. Seip talar 
om att arbetet på ett organisatoriskt plan fördelades i en "välfards-

trekant" bestående av stat, kommuner och enskilda organisationer i ett 

"privatoffentligt system".4 

Etiketten "socialhjälpsstaten" måste betraktas som applicerbar även 
på de svenska förhållandena under perioden strax efter sekelskiftet 

3. Anne-Lise Seip. Sosialhjelpstate?i blir til. Norsk sosialpolitikk i~j.o-iq2o (Oslo 1984), s. 12. 
4. Anne-Lise Seip, Feierte til velferdsstaten. Norsk sosialpolitikk 1Q20-1QJ5 (Oslo 1994), s. 19. 



1900. Svenska historiker tecknar en liknande bild av relationen mellan 

stat, kommun och frivilligsektor under denna epok.5 Den svenska staten 
började spela en större socialpolitisk roll, samtidigt som den organi
satoriskt ofta lät kommunala myndigheter i samarbetade med privata 
föreningar ansvara for genomförandet av de socialpolitiska program
men. På det lokala planet byggde ofta arbetet på en blandning av båda 

sorters insatser. Historikern Gena Weiner visar dessutom i en studie av 

det tidiga 1900-talets sociala barnavård i Solna att det i betydande 
utsträckning var samma personer som deltog både i det filantropiska 

och i det offentliga arbetet.6 

Genus- och kvinnohistoriker poängterar att det inom ramen för so

cialhjälpsstatens gråzon mellan offentligt och privat öppnades nya möj
ligheter för kvinnor, men dessa åtföljdes också av nya begränsningar. 
Socialhjälpsstatens utökade ansvar för medborgarnas välbefinnande 
skapade en rad nya uppgifter lämpade för kvinnor. Inom ramen för fri

villigföreningar och på kommunal nivå var kvinnors arbetsinsatser ef

tertraktade. Här hade kvinnor möjlighet att mejsla ut en roll för sig själ
va och att utföra samhällsviktiga arbetsuppgifter, även före demokratins 

genomförande och då de ännu egentligen var uteslutna från de traditio

nella manliga samhällsarenorna.7 För sekelskiftets kvinnor kunde enga

gemang i det sociala arbetet vara ett sätt att överbrygga klyftan mellan 
offentligt och privat. Det sociala arbetet, som ofta var obetalt, represen

5. Historikern Staffan Förhammar använder sig av Seips begreppsapparat i boken Med 

känsla eller förnuft? Svensk debatt om filantropi 1870-1914 (Stockholm 2000), s. 89-90. För lik
nande tankar, se annars t.ex. Kajsa Ohrlander, I barnens och nationem intresse. Socialliberal re

formpolitik IÇOJ-IÇJO (Stockholm 1992), s. 141-142; Mikael Sjögren, Fattigvård och folkuppfost

ran. Liberalfattigi w ds pol i tik IÇOJ-IÇI8 (Stockholm 1997), s. 170-173; Roger Qvarsell, "Mel
lan familj, arbetsgivare och stat. En idéhistorisk essä om det sociala ansvarets organisering-

under två århundraden", i Erik Amnå (red.), Medmänsklighet att hyra? Atta forskare om ideell 

verksamhet (Örebro 1995), s. 31. 
6. Gena Weiner, De räddade barnen. Om fattiga barn, mödrar och fiideroch deras möte medfil-

antropin i Hagalund 1Q00-1940 (Uppsala 1995), särskilt s. 292-297. 
7. Aino Saarinen, "Kvinnor som frivillig social brandkår. Filantropi i Tammerfors under se

nare hälften av 1800-talet", i Marja Taussi Sjöberg & Tinne Vammen (red.), Pä tröskeln till väl

färden. Välgörenhetsfonner och arenor i Norden 1800-1930 (Stockholm 1995), s. 34; Kajsa Ohr-
lander, "Moderniserad kvinnlighet - gammal manlighet. Socialpolitiska betydelser av genus i 

formeringen av den tidiga svenska välfärdsstaten 1900-1914", Arkiv för studier i arbetanvrel-

setis historia, 63-64 (1995), s. 34. 



terade en acceptabel förlängning av kvinnors husliga, privata, ange

lägenheter. Det föll inom en sfär som kunde betraktas som kvinnlig.8 

För vissa kvinnor kunde det obetalda sociala arbetet sedan fungera som 
språngbräda vidare in i offentligheten, till ett avlönat yrke som social

vårdstjänsteman eller till något regelrätt politiskt uppdrag. 

Men som många forskare också framhåller innebar det sätt som 

kvinnor inkluderades i offentligheten samtidigt att deras utrymme där 

inskränktes. Det visade sig att även om kvinnor kunde ta steget in i den 

kommunala offentligheten var staten en mer svårtillgänglig arena. Ock
så själva konstruktionen av kvinnlighet innebar att idéer om kvinnor 
som en annan sort befästes, liksom idéer om en särskild kvinnlig arbets
marknad och specifikt kvinnliga politikområden.9 Som ekonomhistori
kern Ulla Wikander framhåller, så hindrade en komplementär könssyn 
förvisso inte ett ökat kvinnligt arbetsmarknadsdeltagande och sam
hällsengagemang.10 Tvärtom har kvinnor själva ofta utgått från idéer om 

kvinnlighet för att motivera sin närvaro på den offentliga arenan. Kvin

nor har därmed också fatt mer makt och större autonomi, men de har 

samtidigt sidoordnats. 
I det här kapitlet diskuterar jag konstruktionen av kvinnlighet och 

kvinnors handlingsutrymme inom socialhjälpsstaten med denna dubbla 

blick. Det var precis inom ett sådant "privatoffentligt system", som Seip 

talar om, som barnavårdsmannainstitutionen tog form; i spänningsfältet 

mellan stat, kommuner och frivilliga organisationer. Här både utmana

des och befästes det samhälleliga tänkandet kring kön. Svenska kvinnor 

8. Leonore Davidoff, '"Old husbands' tales'. Offentligt och privat i feministisk historia", 

Kvinnovetenskaplig tidskrift, 22:2 (2001), s. 13-14; Birgitta Jordansson, "Från arbetsinrättning 
till pedagogisk institution. En översikt kring skolbarnsomsorgen från 1880-tal till 1940-tal", i 
Monika Janfelt (red.), Den privat-offentliga gränsen. Det sociala arbetets strategier och aktörer i 

Norden 1860-1940 (Köpenhamn 1999), s. 53; Jane Lewis, "Women and late nineteenth-cen

tury social work", i Carol Smart (red.), Regulating zvomanhood. Historical essays on mamage, 

motherhood and sexuality (London 1992b), s. 78. 

9. Jane Lewis, "Gender, the family and women's agency in the building of'welfare states'. 
The British case", Social history, 19 (1994), s. 40; Josefin Rönnbäck, "Den fängslade modern. 
Om samhällsmoderlighet som ideologi, taktik och praktik i kampen för kvinnors rösträtt", i 

Helena Bergman & Peter Johansson (red.), Familjeangelägenheter. Modem historiskforskning om 

välfiirdsstat, genus och politik (Eslöv 2002), s. 103. 

10. Ulla Wikander, Kvinnoarbete i Europa 1789-1950 (Stockholm 1999), s. 21. 



fick möjligheten att ta på sig ett offentligt uppdrag som kunde ge dem 

personlig tillfredsställelse och utökad autonomi, och som också spelade 

en roll för uppbyggnaden av den offentliga sektorn och därmed stats
byggnadsprocessen. Samtidigt var en genushierarkisering och genus-
segregering märkbar inom barnavårdsmannainstitutionen. Kvinnors ut
rymme var inom frivilligsektorn och det kommunala sociala arbetet, 

inte i socialpolitiken eller den statliga socialvårdsbyråkratin. På lokal 

nivå kom kvinnors praktiska sociala insatser att efterfrågas i arbetet 
med klienterna, medan arbetets mer formella och arbetsledande sida 
kodades som en manlig uppgift. 

1910- och 1920-talens sociala reformer 

Barnavårdsmannainstitutionen infördes alltså under den omvälvande 
period då den svenska socialhjälpsstaten höll på att ta form. Under 
19io- och 192o-talen ritades i stort sett hela den svenska sociala kartan 
om. Statens roll omformulerades och dess sociala ansvar expanderade. 
Det sociala Piltet differentierades samtidigt. Ny lagstiftning och nya in
stitutioner tillkom på fattigvårdens område liksom inom barnavården, 

fosterbarnsvården och alkoholistvården. De mest genomgripande re
formerna inom svensk socialvård vid denna tid var 1918 års fattigvårds
lag och 1924 års lag om samhällets barnavård. Fattigvårdsreformen 
gjorde det offentliga åtagandet för samhällets fattiga mer omfattande än 

tidigare. När 1924 års barnavårdslag sedan trädde i kraft år 1926 kom 

barnavårdsfrågorna att skiljas ut från övrig fattigvård, den samhälleliga 

barnavården utvidgades och centraliserades och det blev obligatoriskt 

för landets kommuner att inrätta särskilda barnavårdsnämnder.11 

Tillkomsten av 1917 års lag om barn utom äktenskap hängde sam

man med detta stora och omfattande sociala reformkomplex. Barna-
vårdsmannainstitutionens tillkomst var en liten del av en större process 

som handlade om att reformera hela den svenska fattig- och barnavår

den. Institutionens tidsmässiga inplacering i det tidiga 1900-talets re

11. SFS 1924:361, Lag om samhällets barnavård\ kap. 1, §§ 1-20. Se även Tommy Lund
ström, Tvangsomhändertagande av barn. En studie av lagarna, professionerna och praktiken under 

1900-talet (Stockholm 1993), s. 56-65. 



formkronologi är dock viktig för dess historia. Det faktum att den till

kom i samband med men ändå före 1924 års lag om samhällets barna

vård, kom att prägla institutionens första år i hög utsträckning. Detta 
innebar nämligen att de statliga och kommunala strukturerna inom 

barnavårdens område ännu inte hade tagit ordentlig form när barna-
vårdsmannainstitutionen togs i bruk år 1918. 

Lagen om barn utom äktenskap var visserligen en civilrättslig lag, 
som i första hand reglerade rent familjerättsliga frågor om vårdnad, för
myndarskap, underhållsskyldighet, arvsrätt etc. Några paragrafer var 

dock av offentligrättslig natur och handlade om förordnandet av barna

vårdsmän och barnavårdsnämndernas ansvar för barnavårdsmännens 

verksamhet.12 Vid tidpunkten för barnavårdsmannainstitutionens in
förande år 1918 var barnavårdsnämnderna dock i stort sett oprövade 
offentliga organ. Dessa hade introducerats ett femtontal år tidigare och 

deras uppgift bestod enligt en lag från 1902 i att övervaka "vanartade 

och i sedligt hänseende försummade barn".13 Enligt denna lag skulle det 

i vaije skoldistrikt, som utgick från de kyrkliga kommunerna, finnas en 

barnavårdsnämnd. Det var emellertid inte särskilt många kommuner 
som hade utnyttjat möjligheten att tillsätta en särskild barnavårds

nämnd. På de flesta orter sköttes uppgifterna i anslutning till 1902 års 

barnavårdslagstiftning av folkskolestyrelsen eller skolrådet, om de sköt
tes över huvud taget. En statlig utredning visade, att ännu år 1915 var 

det endast 440 av landets 2400 skoldistrikt som under året sammanträtt 

med anledning av barnavårdslagstiftningen.14 

Trots att den organisatoriska grunden alltså ännu var bristfällig fick 

barnavårdsnämnderna med 1917 års lag betydligt utvidgade uppgifter. 

Från statsmakternas sida menade man att barnavårdsnämnderna ändå 
var de mest lämpade organen för att handha barnavårdsmannaverk-

12. SFS 1917:376, Lag om bam utom äktenskap, §§ 13-19-
13. SFS 1902:67, Lag angående uppfostran åt vanartade och i sedligt afsee?ide firsumtnade 

bam, §§ 27-28; även Lundström (1993), s. 47-55. 
14. Barnavårdslagstiftningen, del 2. Statistiska undersökningar rörande den offentliga barnavår

den i Sverige. Avdelning A. Fattigvårdslagstiftningskommitténs betänkanden IV (Stockholm 

1921), s. 38, 124-127 (tab. 2-3). Här framkommer att år 1908 var det endast 114 av lands
bygdens 2298 samt 26 av städernas in skoldistrikt som tillsatt särskild barnavårdsnämnd. 



samheten.15 Den samhälleliga barnavården var under omfattande utred

ning och på några års sikt förväntades den pågående revisionen av bar

navårdslagstiftningen leda till en betydande utvidgning av det barna
vårdande arbetsfältet. Det fanns en tanke att all samhällelig verksamhet 
för tillsyn av barn då skulle koncentreras hos de kommunala barna
vårdsnämnderna.16 

Det är mot bakgrund av denna institutionella kontext man måste för

stå det organisatoriska arbete som nu vidtogs för att bygga upp barna-

vårdsmannainstitutionen. Barnavårdsmannainstitutionen var på pappe
ret en storskalig barnavårdsreform. Runt om i Sverige skulle barna

vårdsmän tillsättas för alla barn som föddes utanför äktenskapet och 
dessa funktionärer behövde tillsyn och ledning. Vid 1910-talets slut var 
det dock bara ett drygt hundratal av de svenska kommunerna som 

hade barnavårdsnämnd.17 När lagen om barn utom äktenskap den 1 

januari år 1918 skulle bölja tillämpas var den kommunala beredskapen 
för ett sådant uppdrag därför låg. På kommunal basis behövde man nu 
skapa fungerande strukturer för det praktiska arbetet. 

Svenska fattigvårdsförbundet som statsbyggare 

Under åren kring barnavårdsmannainstitutionens införande var det den 

frivilliga socialreformatoriska föreningen Svenska fattigvårdsförbundet 

som tog på sig uppdraget att fa den nya institutionen att fungera. I vet

skap om hur svag den offentliga barnavårdsverksamheten var i landets 

15. Förslag till lag om barn utom äktenskap m.m. Lagberedningens förslag till revision av gif-

termålsbalken och vissa delar av ärvdabalken, III (Stockholm 1915), s. 139-140. 
16. Även sedan den nya barnavårdslagen trätt i kraft kunde små kommuner efter särskild 

ansökan befrias från plikten att inrätta barnavårdsnämnd. I dessa fall skulle barnavårdsären
den skötas av fattigvårdsstyrelsen förstärkt med en präst, lärare eller lärarinna. I praktiken var 
det emellertid få kommuner som ansökte om denna dispens. I en historik menade G.H. von 
Koch att detta antagligen berodde på att fördelarna var få med specialarrangemangen. Den 

förstärkta fattigvårdsstyrelsen måste ändå föra särskilda protokoll när barnavårdsärenden be

handlades och göra upp en särskild budget för dessa ändamål. G.H. von Koch, Fattigvård och 

barnavård 1919-1937. En översikt (Stockholm 1938), s. 21. 

17. "Barnavårdsnämndernas nya uppgift", Vårdare bladet 1917, s. 18. 



kommuner ställde sig förbundet bakom vad man kallade en "rationell 

upplysningsverksamhet" kring den nya lagstiftningen. Under några in

tensiva år lade förbundet ned mycket tid och energi på att sprida infor

mation om 1917 års lag.18 Motorn bakom förbundets engagemang var 
farhågorna om att lagen om barn utom äktenskap mer skulle uppfattas 
som en "död bokstav än som en regel för levande praxis"19 

I en minnesskildring kunde tjänstemannen Lily Månsson från Häl

singborgs barnavårdsnämnd några år senare slå fast Svenska fattigvård-

och barnavårdsförbundets centrala insats för att bygga upp barnavårds-

mannainstitutionen: 

Hur skulle det för många av oss, som alldeles oprövade ställdes in
för arbetet med 1917 års barnlagar, ha varit, om icke förbundet fun
nits! När jag såsom tjänsteman den 2 jan. 1918 böljade arbetet och 
öppnade min expedition för alla dem, som fatt veta, att nya lagar 

trätt i kraft, som skulle hjälpa dem att för sina barn utom äktenskap 

fa mera rättvisa, rådde i min hjärna fullständigt kaos, trots att min 

jullitteratur julen 1917 nästan enbart hade bestått i lagbetänkandet. 

Så småningom klarnade dock begreppen och detta inte minst tack 

vara förbundet som utsände publikationer, gav råd och anvisningar 

och anordnade kurser. Hur många brev gingo icke mellan mig och 

förbundet!20 

Orden yttrades förvisso i en glorifierande förbundshistorik i samband 

med förbundets 25-årsjubileum, men de speglade samtidigt en realitet. 

Det var inom ramen för detta frivilligförbund som de offentliga struktu

rerna för barnavårdsmannaverksamheten grundlades. 
Svenska fattigvårdsförbundet och dess moderorganisation Central

förbundet för socialt arbete brukar av forskningen karaktäriseras som 

18. RA, Svenska socialvårdsförbundets arkiv, vol. A2b:i, barnavårdsutskottets protokoll 

1911-1920, 13/3 1917, 5/4 1917, 18/10 1917 och 22/1 1918. 
19. Citat från "De nya barnlagarnas tillämpning", Dagens Nyheter y/10 1918. 
20. Lily Månsson, "Uttalanden om Svenska fattigvårds- och barnavårdsfbrbundet", Tid

skrift för barnavård och ungdomsskydd 1931, s. 251-252. 



de mest betydelsefulla föreningarna på det sociala området under tidigt 
1900-tal, såväl för den tidens sociala diskussioner som för att initiera 

och driva verksamheter.21 Deras aktiviteter i gränslandet mellan stat och 
frivilligsektor brukar särskilt poängteras. Denna överlappning skedde 
både på individnivå och på organisatorisk nivå. Många av de ledande 

medlemmarna återfanns på framträdande poster inom den offentliga 

politiken och byråkratin.22 Med ett tydligt sikte på offentliga myndig

heter sammanförde sedan dessa föreningar på frivillig grund de sam
hälleliga organ som sysslade med filantropi och fattig- och barnavård. 
Genom att erbjuda alla kommunala fattigvårdsstyrelser och barna

vårdsnämnder medlemskap i förbundet lyckades Svenska fattigvårds
förbundet "centralisera" landets socialvårdande myndigheter.23 För
bundets roll som organisatör av frivilligsektorn sträckte sig därmed 

långt in i den offentliga sektorn, och förbundet framstod som en märk

lig "hybrid" mellan frivillig och statlig organisering.24 

Svenska fattigvårdsförbundets plats inom den svenska socialpolitiken 
och socialvården utmejslades i samspel med den statliga och offentliga 
aktiviteten. En komplicerande faktor i samband med barnavårdsman-
nainstitutionens tillkomst var att även de statliga strukturerna inom bar

navårdens område var svagt utvecklade. När de svenska kommunerna 

med 1918 års ingång började bygga upp sin barnavårdsmannaverksam-
het hade de inte någon självklar central myndighet att vända sig till för 
att fa hjälp och vägledning om hur arbetet borde utformas.25 Länssty

relserna hade visserligen ett tillsynsansvar för den kommunala barna
vården, men de saknade organisation för att utföra detta uppdrag på 

21. Sven E. Olsson, Socialpolicy and welfare state in Sweden (Lund 1990), s. 64-66; Ohrlan

der (1995), s. 33; Lennart Lundquist, Fattigvårdsfolket. Ett nätverk i den sociala frågan 

1Ç00-1Ç20 (Lund 1997), s. 100; Sjögren (1997), s. 10. 

22. Lundquist (1997), s. 374"375-
23. Ohrlander (1992), s. 47. 
24. Tommy Lundström, Ba?7iavåi'dsorganisationer vid två sekelskiften. Frivilligt barnavårds

arbeteförr och nu (Stockholm 1997), s. 17; Olsson (1993), s. 64-67. 

25. Hagbard Isberg, "Uppsikten över den offentliga barnavården", Förhandlingarna vid 

konferensenför behandling av förslaget till lag om den offentliga barnavården i Stockholm den 26-27 
oktober 1921. Utgivna av Svenska fattigvårdsförbundet genom Lars Barkman (Stockholm 

1921), s. 129. 



något systematiskt sätt. Det var egentligen först i samband med att 1918 

års fattigvårdslag trädde i kraft i januari 1919 som en regelrätt statlig 

socialvårdsbyråkrati skapades. Då inrättades en fattigvårds- och barna

vårdsbyrå inom ramen for Socialdepartementet, en statlig fattigvårdsin
spektör utsågs och fattigvårdskonsulenter anställdes vid länsstyrelserna. 
Under de första åren inskränkte sig dock fattigvårdskonsulenternas 
uppsikt över barnavårdsmannaarbetet till en rådgivande funktion i den 

mån deras tid så medgav. Först då 1924 års lag om samhällets barna

vård böljade gälla 1926 blev Socialdepartementets fattigvårdsinspektör 

och länsstyrelsernas fattigvårdskonsulenter egentlig tillsynsmyndighet 

över barnavårdsfrågorna.26 

Så länge de offentliga strukturerna saknades höll sig Svenska fattig
vårdsförbundet framme och agerade med "självpåtagen myndighetsut
övning", som Kajsa Ohrlander uttryckt det.2 Denna frivilligorganisation 
fungerade under åren kring 1920 inte som ett komplement till den 
kommunalt organiserade barnavårdsmannaverksamheten, utan snarare 
som en föregångare som pekade på hur denna verksamhet borde 

ordnas. Man arbetade på flera fronter samtidigt, med insatser både for 

barnavårdsnämndernas organisering och för kunskapsproduktionen på 

området. 
Förbundets arbete fick också statligt erkännande och ett slags semi-

offentlig prägel genom de generösa statsanslag man erhöll för upp

lysningsverksamheten.28 Dess officiösa karaktär förstärktes ytterligare 

genom att några av de män som var drivande i förbundets arbete kring 

barnavårdsmannainstitutionen samtidigt hade viktiga statliga uppdrag 
och framskjutna positioner inom den offentliga förvaltningen. Hov

rättsrådet Holdo Edling, som författade förbundets handbok för barna
vårdsmän, och som återkommande höll föredrag och kurser kring den 

nya lagstiftningen i förbundets regi, hade medverkat i den lagberedning 

26. SFS 1925:134, Kiingl. Majits instmktion för sta tern fattigvårds- och bamavàrdskonsiden-

ter, § i. 

27. Ohrlander (1992), s. 132. Se även Lundquist (1997), s. 319-370, särskilt s. 324. 

28. RA, Svenska socialvårdsförbundets arkiv, vol. A2a:2, arbetsutskottets protokoll 
1914-1920, 13/11 1917, bilagd skrivelse "Till Konungen". Även "Från Sv. fattigvårdsförbun
dets barnavårdsutskott och dess konsulentverksamhet", Vârdarebladet 1921, s. 14. 



som utformat 1917 års lag. Förbundets barnavårdskonsulent Lars Bark

man hade varit behjälplig i utformandet av de nationella föreskrifter 
som reglerade barnavårdsmännens verksamhet.29 När förbundets kan

ske mest dominerande person, G.H. von Koch, framträdde vid förbun

dets arrangemang kring barnavårdsmannasaken gjorde han det i sin 

dubbla egenskap av styrelsemedlem i Svenska fattigvårdsförbundet och 

- från år 1919 - som statlig fattigvårdsinspektör och chef för Socialde

partementets nyinrättade fattigvårds- och barnavårdsbyrå. 

Denna överlappning mellan förbundet och staten hade dock en 
genusdimension. Medan förbundets manliga medlemmar i stor utsträck
ning slog en brygga mellan frivillig verksamhet på det sociala området 
och den statliga offentligheten, tog knappt någon av förbundets kvinn
liga nyckelpersoner detta steg/0 Några av förbundets kvinnor hade för
visso möjlighet att göra avtryck på rikspolitikens utveckling genom sin 

medverkan i statliga kommissioner och offentliga utredningar, men 

mestadels verkade de inom frivilligsektorn samt på lokal nivå, i den 

kommunala fattig- och barnavården. 

Barnavårdssaken tar form 

Svenska fattigvårdsförbundets agerande i barnavårdsmannafrågan var 

alltså delvis en reaktion på den svaga offentliga aktiviteten inom barna

vårdens område. Förbundets olika initiativ kan dock inte bara ses i rela

tion till de dåligt uppbyggda offentliga strukturerna. Det måste också 

ses i ett yrkespolitiskt och professionellt sammanhang, inom förbundet 

och i fattigvårdsleden. Detta var en period då det sociala faltet höll på 

att bli mer specialiserat och en mer vetenskaplig och professionell sam
talsordning höll på att etablera sig. 

Svenska fattigvårdsförbundet hade tillkommit med syfte att samman

sluta de personer som var engagerade i den samhälleliga fattig- och 

barnavården, i såväl offentlig som enskild regi, för att skapa gemenskap 

och etablera samarbetsformer utövarna emellan. Genom specialtid

29. RA, Svenska socialvårdsförbundets arkiv, vol. BI:I, årsberättelser, "Svenska fattig

vårdsförbundets arbetsutskotts redogörelse för verksamheten under 1917", s. 7. 

30. Olsson (1990), s. 64-66; Ohrlander (1992), s. 144; dens. (1995), s. 34. 



skrifter, konferenser, kortare kurser o.s.v. bidrog därmed förbundet till 

att ett slags professionell socialarbetarkultur böljade växa fram, med 

vissa gemensamma specialkunskaper, enhetlig terminologi och en 
gemensam omvårdnadsideologi. 

Det kunskapsarbete som bedrevs inom ramen för detta frivilligför

bund måste förstås mot bakgrund av att det vid denna tidpunkt ännu 
inte fanns någon regelrätt utbildning för socialarbetare i Sverige. Några 
formella kompetenskrav kunde därmed inte formuleras för de personer 
som rekryterades till det betalda eller obetalda sociala arbetet. Det 
ledande skiktet inom Svenska fattigvårdsförbundet utgjordes visserligen 

av personer med utbildningar som var relevanta för den offentliga för

valtningen och det sociala arbetet. Många var jurister, präster, läkare, 
sjuksköterskor eller lärare. Sina specifika kunskaper om lagar och för
fattningar inom det sociala området, samt om fattig- och barnavårdens 
arbetsmetoder, hade de förvärvat genom praktiskt arbete. Det stora 
flertalet fettig- och barnavårdsfunktionärer som runt om i landet var 

verksamma på kommunal nivå hade enbart sin praktiska erfarenhet att 

falla tillbaka på. 

Med 1910-talets många reforminitiativ på det sociala området blev 
behovet av kunskap och utbildning märkbart. Den expanderande social

hjälpsstaten krävde fler och kunnigare funktionärer.31 Samtidigt som be
hovet av "social" kunskap framstod i allt tydligare dager böljade detta 
kunnande också specialiseras och differentieras. Ur det övergripande 

verksamhetsfältet "fattigvård" började en rad subdiscipliner knoppas av. 

Kajsa Ohrlander framhåller att ett av de mest utmärkande dragen i 

1910-talets socialvårdsdiskurs var att den sociala barnavården höll på 
att etablera sig som ett eget verksamhetsfält, skilt från fattigvården.32 

Den process som på lagstiftningsområdet handlade om att differentiera 
fattigvården hade därmed sina paralleller inom förbundet och i diskus
sionerna mellan aktörerna på fattigvårdsområdet. Denna specialisering 
hade även en genusdimension: barnavården kom att fa en mer kvinnlig 
prägel än t.ex. fattigvården och alkoholistvården. 

31. Lundquist (1997), s. 329-331. 

32. Ohrlander (1992), s. 107 f. 



Under andra halvan av 1910-talet och under 1920-talets första år på
gick ett organisatoriskt förändringsarbete inom Svenska fattigvårdsför

bundet, som handlade om att ge barnavården en självständig och med 

fattigvården jämbördig ställning. Den kommitté för barnavård som 

fanns inom förbundet utökade kontinuerligt sitt utrymme och krävde 

med allt högre röst en egen plattform för barnavårdsfrågor, med egna 

tidskrifter, möten och konferenser.331 slutet av 1910-talet, i samband 

med barnavårdsmannainstitutionens införande, kom förbundets tid

skrift Vårdarebladet att övergå från att vara en publikation inriktad på 
den frivilliga och filantropiska fattigvården till att specifikt vara ett 
organ för den sociala barnavården.34 År 1926 tog man fullt ut konse

kvenserna av denna omläggning och gav tidningen det mer adekvata -

och som man framhöll mer fackligt betonade - namnet Tidskrift för 

barnavård och ungdomsskydd 
På en övergripande förbundsnivå resulterade slutligen denna utveck

ling i att förbundet mot slutet av 1924 omorganiserades totalt. Två lik
värdiga sektioner etablerades, en för fattigvård och en för barnavård. I 
detta sammanhang bytte förbundet namn till Svenska fattigvårds- och 
barnavårdsförbundet, för att markera barnavårdssakens likvärdiga och 

självständiga roll.36 

Barnavårdsmannainstitutionen tillkom således under en period då 
den sociala barnavårdens område och betydelse utvidgades såväl i sam

hället i stort som inom förbundet. Även om barnavårdsmannainstitu

tionen endast var en mycket liten del av det breda engagemang som 
Svenska fattigvårdsförbundets hade i svensk fattigvård under tidigt 

1900-tal kom barnavårdsmannafrågan att inta en relativt central plats i 

33. RA, Svenska socialvårdsforbundets arkiv, vol. Ä2b:i, barnavårdsutskottets protokoll 

1911-1920, 2/11 1915, 5/4 1917. Aven vol. A2X.2, arbetsutskottets protokoll 1914-1920, 28/2 

1916, 23/10 1917, 27/5 1919. 
34. RA, Svenska socialvårdsforbundets arkiv, vol. A2a:2, arbetsutskottets protokoll 

1914-1920, 28/2 1916 och 25/10 1918. Se även "Vårdarebladet under år 1919", Vårdarebladet 

1918, s. 25-26. 
35. "Anmälan", Tidskrift för barnavård och nngdomsskydd 1926, s. 1. 
36. "Svenska fattigvårds- och barnavårdsförbundet. Sv. fattigvårdsförbundet omorganise

ras", Svenska fattigvårdsförbundets tidskrift 1924, s. 221. 



förbundets diskussioner och aktiviteter under några år kring 1920. Här 
fick de aktörer som brann för barnavårdssaken utlopp för sitt intresse. 

Barnavårdsmannainst i tut ionens strukturer byggs upp 

Det första steget i Svenska fattigvårdsförbundets arbete för att bygga 

upp barnavårdsmannainstitutionen handlade om att säkerställa att det 
på lokal nivå runt om i Sverige etablerades en fungerande organisation 
för verksamheten. Kommunerna var tvungna att sätta sig in i den nya 
lagstiftningen och utarbeta planer för den praktiska verksamheten.37 

Som tidigare nämnts drog Svenska fattigvårdsförbundet därför igång 

en omfattande informationskampanj med syfte att informera de kom

munala myndigheterna om deras ansvar i anslutning till den nya lag

stiftningen. 

Redan innan lagen togs i bruk skickade Svenska fattigvårdsförbundet 
ut meddelanden till landets kommunala myndigheter, barnavårds
nämndsordföranden och barnavårdsnämndsledamöter, med informa

tion om de nya lagarna samt upplysningar om vilka åtgärder kommu

nerna borde vidta för att implementera dem. Förbundet hade dessutom 

en rådgivningsbyrå som stod beredd att besvara de eventuella frågor 

kommunerna hade i anslutning till lagen. Ett stort antal av de skrivelser 
som inkom till förbundets upplysningsbyrå under dessa år handlade 
också om lagen om barn utom äktenskap - hur lagen skulle tolkas och 

hur barnavårdsmannaverksamheten skulle utformas.38 Stort utrymme 
veks även åt barnavårdsmannafrågan i förbundets tidskrifter och förbun
dets handbok för barnavårdsnämnder och barnavårdsmän spreds snabbt 
i många tusen exemplar.39 För att ytterligare underlätta det lokala arbe

37. "Barnavårdsnämndernas nya uppgift", Vårdarebladet 1917, s. 17. 
38. RA, Svenska socialvårdsfbrbundets arkiv, vol. BI:I, årsberättelser, "Svenska fattig-

vårdsförbundets arbetsutskotts redogörelse för verksamheten under 1917", s. 6; s.st. 1918, s. 

13; s.st. 1919, s. 11; s.st. 1920, s. 14; s.st. 1923, s. 17. 
39. Hol do Edling, Bamlagarna av år içiy. Handledning för barnavårdsnämnder och barna

vårdsmän (Stockholm 1918). Även dens., Barn utom äktenskap, adoption m.m. Lagarna den 14 

juni1917jämte andra i sammanhang därmed utfärdade filfattningar (Stockholm 1918). År 1919 
hade barnavårdsmannahandboken sålt i 6000 exemplar. RA, Svenska socialvårdsfbrbundets 
arkiv, vol. BI:I, årsberättelser, "Svenska fattigvårdsfbrbundets arbetsutskotts redogörelse för 
verksamheten under 1919", s. 13. 



tet sammanställde man blankettsamlingar med alla erforderliga blan

ketter och formulär som kunde behövas i barnavårdsmannaarbetet.40 

Ett symboliskt viktigt led i arbetet med att bygga upp barnavårds-
mannainstitutionen var den serie stora möten som Svenska fattigvårds-

förbundet under 1918 arrangerade för landets barnavårdsnämnder och 

fattigvårdsstyrelser. Dessa förlades på platser som var geografiskt ut

spridda över Sverige så att fler av landets kommunala myndigheter 

skulle ha möjlighet att skicka representanter. Under ett par dagars tid 
fick kommunalfolket på detta sätt möjligheten att lyssna till föredrag 
om, och mellan sig diskutera formerna för barnavårdsmannainstitutio-

nens lokala uppbyggnad. Under 1918 och böljan av 1919 hölls denna 

typ av upplysningsmöten med 200-300 deltagare på elva orter runt om 

i Sverige, från i Malmö i söder till Luleå i norr.41 Dessa möten gavs i all

mänhet stor uppmärksamhet i tidningarna. Lokal- och rikspress refere

rade mötesförhandlingarna och medverkade på så sätt till att sprida 
information om den nya lagen även till en bredare allmänhet.42 

I likhet med sä mycket av Svenska fattigvårdsförbundets övriga verk
samhet hade även dessa upplysningsmöten semioffentlig karaktär. 

Aven om det var förbundet som arrangerade dem var de också för

ankrade hos de regionala kyrkliga och statliga företrädarna. Mötes
inbjudan utfärdades därmed tillsammans med biskopen och lands
hövdingen i den aktuella landsänden. Ännu var det, i enlighet med 
1902 års barnavårdslag, landets kyrkliga kommuner som genom skol
distrikten ansvarade för barnavårdsnämndernas sammansättning och 
länsstyrelserna som hade det statliga tillsynsansvaret. 

Biskoparnas medverkan var kanske särskilt angelägen med tanke på 

att det i praktiken var präster som utgjorde mötenas målgrupp. Runt 

40. RA, Svenska socialvårdsförbundets arkiv, vol. BI:I, årsberättelser, "Svenska fattig

vårdsförbundets arbetsutskotts redogörelse för verksamheten under 1918", s. 15. 
41. Mötesorterna var Malmö, Växjö, Göteborg, Örebro, Gävle, Härnösand, Luleå, Stock

holm, Västerås, Karlstad och Norrköping. RA, Svenska socialvårdsförbundets arkiv, vol. Fjb.i, 
barnavårdsmöten 1918, mappen "div. skrivelser", "Berättelse över upplysnings- och diskus
sionsmötena om 1917 års barnlagar"; även vol. BI:I, årsberättelser, "Svenska fattigvårdsför

bundets arbetsutskotts redogörelse för verksamheten under 1918", s. 13; s.st. 1919, s. 11. 

42. RA, Svenska socialvårdsförbundets arkiv, vol. 07:20, pressklippsamling "Möten V". 



om i landet hade dessa sin självklara plats som ordföranden i barna

vårdsnämnderna. En övervägande majoritet av mötesdeltagarna var 
således präster, men även andra grupper, som kom i beröring med 
lagstiftningen, var representerade. Här fanns ombud för kommunala 

skolråd, barnavårdsnämnder och fattigvårdsstyrelser sida vid sida med 

företrädare för enskild välgörenhet.43 

Föreläsarna var förbundets främsta experter på lagstiftning, organisa

tion och administration inom barnavården. De var uteslutande män. 

Hovrättsrådet Holdo Edling talade om den nya lagstiftningen medan 
barnavårdskonsulenten Lars Barkman och Vårdci7'ebladets redaktör, 

kyrkoherden Hagbard Isberg, föreläste om verksamhetens praktiska 

sida. Vid ett par av mötena medverkade även G.H. von Koch, som snart 

skulle tillträda tjänsten som statens fattigvårdsinspektör.44 Vid dessa kor

ta möten kunde förbundet endast ge de församlade representanterna 

för landets barnavårdsmyndigheter en första introduktion till de vikti

gaste punkterna i 1917 års lag. Betoningen lades därmed på de förplik

telser kommunerna hade för lagens implementering. Det vilade på 
barnavårdsnämnderna att barnavårdsmannaverksamheten fungerade 
som avsett. Barnavårdsnämnderna hade en ofrånkomlig skyldighet att 
för varje barn fött utom äktenskap tillsätta en barnavårdsman - man 

eller kvinna, avlönad eller oavlönad - och att leda och övervaka barna-

vårdsmannaarbetet. Förbundet gav därför råd om hur man lämpligen 

rekryterade barnavårdsmän. Men framför allt poängterade föreläsarna 

betydelsen av att tillsätta särskilda barnavårdsnämnder.45 

Genom sina föredrag och skrifter propagerade förbundet för att de 

särskilda barnavårdsnämnderna utgjorde en rationell grund för barna-

43. RA, Svenska socialvårdsförbundets arkiv, vol. F3b:i, barnavårdsmöten 1918, mappen 
"div. skrivelser", "Berättelse över upplysnings- och diskussionsmötena om 1917 års barnla
gar". Även "De nya barnlagarnas tillämpning", Dagens Nyheter 7/10 1918. 

44. RA, Svenska socialvårdsförbundets arkiv, vol. Fjbii, barnavårdsmöten 1918, mappen 

"div. skrivelser", program för upplysnings- och diskussionsmöten; även vol. BI:I, årsberättel

ser, "Svenska fattigvårdsförbundets arbetsutskotts redogörelse för verksamheten under 1918", 

s. 13. 
45. RA, Svenska socialvårdsförbundets arkiv, vol. F3b:i, barnavårdsmöten 1918, mappen 

"div. skrivelser", program för upplysnings- och diskussionsmöten. 



vårdsmannaarbetet, även om lagen ännu inte tvingade kommunerna att 

inrätta sådana. Därmed kunde kommunerna utse personer som var "be

själade" av intresse för barnavården till dessa nämnder. Det betonades 

att kvinnor alltid borde finnas representerade. I en artikel i Svenska 

fattigvårdsförbundets tidskrift framhöll man från förbundshåll att även 
om skolrådets och barnavårdsnämndernas verksamheter var besläkta
de så låg deras "intressemedelpunkter" ändå så pass långt ifrån varandra 

att det inte var troligt att de för skolan bäst kvalificerade personerna 

också var de bästa för barnavårdsnämndernas arbete. Med barnavårds-

mannainstitutionens införande borde det alltså vara en självklarhet för 

skoldistrikten att införa en särskild barnavårdsnämnd, slog denna fri

villigförening fast.46 

Utbi ldningsverksamhet för barnavårdsmän 

Ett andra steg i uppbyggnadsarbetet av barnavårdsmannainstitutionen 
var att med liknande metoder klargöra för landets kommunala myndig

heter vad som förväntades av de funktionärer som skulle utföra själva 

arbetet. Genom skrifter och publikationer, handböcker och även ut

bildningskurser försökte man från Svenska fattigvårdsförbundets sida 

definiera barnavårdsmannaskapet. 
Ett steg i detta arbete var de mer omfattande kurser riktade till 

barnavårdsmän som förbundet drog igång under 1919. Tillkomsten av 
dessa kurser måste ses mot bakgrund av den utbildningsverksamhet 
som Svenska fattigvårdsförbundet redan bedrev. Sedan tidigare arran

gerade man längre yrkesutbildningar för barnsköterskor och ålder

doms- och barnhemsföreståndarinnor, och kortare instruktionskurser 
för redan yrkesverksamma fattigvårdsfunktionärer.47 Inom Svenska 
fattigvårdsförbundets barnavårdsutskott menade man att det nu även 
behövdes utbildningskurser för barnavårdsmän: 

46. Hagbard Isberg, "Barnavårdsnämnd och barnavårdsmän", Svenska fattigvårdsförbundets 

tidskrift 1918, s. 154; "Den nya lagstiftningen om barn utom äktenskap", Svenska fattigvårds

förbundets tidskrift 1917, s. 190. 

47. Axel Hirsch, "Svenska fattigvårds- och barnavårdsförbundet Dess historia och verk

samhetsformer", Tidskrift för barnavård och ungdomsskydd 1931, s. 181-190. 



Insikt och färdighet krävas i allt slags arbete, om det skall bli utfört på 

ett tillfredsställande sätt. Barnavårdsmannens ömtåliga och svåra 

värv utgör intet undantag från denna regel. Det första kravet på en 
barnavårdsman är visserligen, att han äger de personliga inre förut

sättningarna för sitt uppdrag, men det andra lika ofrånkomliga kravet 

måste vara, att han äger sakkunskap, att han ordentligt känner till 

barnlagarna och förstår att i det enskilda fallet klokt tillämpa dem 

och för övrigt besitter en hel del för hans kall nödiga och nyttiga 

insikter.48 

Om barnavårdsmannainstitutionen skulle fungera behövdes kunniga 
barnavårdsmän runt om i Sverige. Någon regelrätt yrkesutbildning var 
det dock inte tal om att arrangera. På det sätt som barnavårds-

mannauppdraget var utformat, med både anställda och frivilliga barna

vårdsmän, var det svårt att skapa ett omfattande utbildningsprogram. 

Från förbundets sida hade man aldrig några föreställningar om att de 

frivilliga barnavårdsmän som bara hade hand om några enstaka fall 

skulle genomgå en särskild kurs. Däremot, menade man, kunde de 
barnavårdsmän som hade en ledande ställning med ansvar för många 
klienter, behöva en ordentligt organiserad utbildning under sakkunnig 
ledning. 

I första hand riktade sig kurserna till sådana barnavårdsmän som 
skulle ha en instruktörsroll på sina respektive hemorter.49 Från förbun

dets sida hoppades man på så sätt fa en kärna av skolade barnavårds

män runt om i landet, vilka i sin tur förmedlade kunskaperna från kur

sen vidare. På vaije ort behövde barnavårdsmannaverksamheten en 
kompetent ledare, som ansvarade för att de frivilliga barnavårdsmännen 

48. RA, Svenska socialvårdsfbrbundets arkiv, vol. F3b:7, instruktionskurser 1919-1922, 

mappen "Sigtuna", "Utredning angående instruktionskurser för barnavårdsmän" s. 1. 

49. RA, Svenska socialvårdsfbrbundets arkiv, vol. BI:I, årsberättelser, "Svenska fattig-
vårdsfbrbundets arbetsutskotts redogörelse för verksamheten under 1919", s. 12; även vol. 
F3b:7, instruktionskurser 1919-1922, mapp "Sigtuna", Inbjudan till instruktionskurs för bar
navårdsmän. 



faktiskt kände till lagstiftningens innehåll och visste hur blanketter skul
le fyllas i och anteckningar foras.50 

Förbundet hade en vision om att man genom kurser och upplysning 
skulle kunna ge viss enhetlighet i hur lagen om barn utom äktenskap 

tillämpades runt om i landet, och att "en hälsosam uniformitet" skulle 

kunna göra sig gällande inom barnavårdsmannaverksamheten. Efter
som den offentliga barnavårdens strukturer fortfarande var svagt ut

vecklade var det särskilt viktigt att dess funktionärer hade en gemensam 

kunskapskärna. I annat fall var faran överhängande att arbete skulle 

präglas av "en skadlig olikhet, ett ödesdigert hit och dit i barnalagarnas 
tillämpning".51 

Det var dock inte bara ur kontrollsynpunkt som det var viktigt for 
barnavårdsmannaverksamheten med kompetenta instruktörer, utan 

också ur rekryteringssynpunkt. De lokala instruktörerna kunde väcka 
förståelse och intresse för barnavårdsmannauppdraget genom föredrag 
och informationskvällar. Därtill var själva förekomsten av en instruktör 

ett viktigt led i arbetet med att värva frivilliga barnavårdsmän. Dessa be

hövde veta att de hade någon att vända sig till för att fa hjälp och led

ning. Särskilt barnavårdsmannauppdrågets formella sida - fastställande 
av faderskap och underhållsskyldighet - kunde annars avskräcka perso
ner från att ställa upp som frivilliga barnavårdsmän. I egenskap av sta

tens fattigvårdsinspektör uppmanade därmed G.H. von Koch landets 

barnavårdsmyndigheter att skicka representanter till Svenska fattig

vårdsförbundets upplysningskurser. Socialdepartementet meddelade år 

1921 råd och anvisningar angående barnavårdsmannaverksamheten. I 

dem fastslogs att ansvarskännande medborgare bara kunde tänka sig att 

ta på sig ett barnavårdsmannauppdrag om de visste att det på barna
vårdsnämnden fanns en instruktör att rådfråga om hur ärendet skulle 
handläggas.52 

50. Hagbard Isberg, "Barnavårdsnämnd och barnavårdsmän", Svenska fattigvårdsförbundets 

tidskrift 1918, s. 156. 
51. RA, Svenska socialvårdsfbrbundets arkiv, vol. F3b:7, instruktionskurser 1919-1922, 

mappen "Sigtuna", "Utredning angående instruktionskurser för barnavårdsmän" s. 2. 

52. Meddelanden från Kungl. Socialdepartementets byråförfattigvårds- och barnavårdsärenden, 

1921:3. Råd och anvisningar rörande barnavårdsmannainstitutionen (Stockholm 1921), s. 2-5. 



Från 1919 och några år framöver arrangerade Svenska fattigvårdsför

bundets barnavårdsutskott således en rad veckolånga instruktionskurser 

för barnavårdsmän på olika orter mnt om i landet. Kurserna hade runt 
50 deltagare. De kurser som hölls i Lund och Stockholm lockade dock 

mellan 100 och 200 barnavårdsmän.53 

Innehållsmässigt spände kursens lektionstimmar över barnavårds-
mannauppdragets formella och dess sociala och administrativa aspek

ter. Till den formella sidan hörde framför allt information om 1917 års 

barnlagar och om hur man fastställde faderskap och ingick underhålls

avtal på ett juridiskt giltigt sätt. Därutöver gavs upplysningar om de 
följdförfattningar som en barnavårdsman måste känna till: hur man t.ex. 

ansökte om en kostnadsfri rättegång och hur man fick till stånd ett in

förselbeslut eller begärde polisspaning efter en försvunnen barnafader. 
Det orienterades även om andra sociala lagstiftningar med betydelse för 
barnavårdsmannainstitutionens klienter, som fattigvårdslagen. Under 
rubriken "barnavårdsmannakallet" betonades sedan barnavårdsmanna-
uppdragets etiska, fostrande samt sociala och omvårdande sida. Hit 

hörde kontakten med mödrar och barn och att på ett förstående och 

stödjande sätt hjälpa dessa genom samtal och handfasta insatser. Man 

talade även om praktisk och medicinsk spädbarnsvård och om am
ningens betydelse. Till den rent administrativa sidan hörde slutligen 
föreläsningar om de anteckningar och register som barnavårdsmän 
enligt lag var förpliktigade att föra samt en demonstration av vilka 

blanketter och formulär som skulle användas.54 

53. En kurs i Sigtuna 1919 drog 39 barnavårdsmän från hela Sverige; en Lundakurs 1920 
drygt 100 barnavårdsmän, mestadels från landets södra landsända; en kurs i Sundsvall 1921 
hade 66 deltagare från olika Norrlandskommuner, en kurs i Nääs 1921 hade 45 deltagare från 
västra Sverige och en Ronnebykurs 1922 hade 55 deltagare från i första hand Blekinge. Den 
sjätte och sista kursen, vilken hölls i Stockholm 1923, var den mest välbesökta. Här deltog 
omkring 150-200 personer. Se RA, Svenska socialvårdsförbundets arkiv, vol. F3b:y, instruk

tionskurser 1919-1922, mapparna "Sigtuna", "Lund", "Sundsvall", "Nääs", "Ronneby" och 

"Stockholm", deltagarförteckningar. Även vol. BI:I, årsberättelser, "Svenska fattigvårdsför

bundets redogörelse för verksamheten under år 1919", s. 12; s.st. 1920, s. 15; s.st. 1922, s. 18; 

s.st. 1923, s. 18-19. 
54. RA, Svenska socialvårdsförbundets arkiv, vol. F3b:7, instruktionskurser 1919-1922, 

mappen "Sigtuna", "Utredning angående instruktionskurser för barnavårdsmän" s. 4-5. 



Som föreläsare fiingerare mestadels förbundets egna barnavårds
experter. Hovrättsrådet Holdo Edling och G.H. von Koch brukade 
hålla i de juridiska momenten, medan förbundets barnavårdskonsulent 
Lars Barkman samt Vårdarebladets redaktör Hagbard Isberg talade om 

arbetets mer praktiska och administrativa sidor. Till skillnad från upp

lysningsmötena för barnavårdsnämndsordföranden fanns det även flera 
kvinnliga föreläsare vid dessa instruktionskurser. Två kvinnor som åter
kom vid flera kurser var Ellen Tiselius, som var ledamot i förbundets 
barnavårdsutskott, och Gunhild Almén, som var ledamot i Stockholms 
barnavårdsnämnd. De manliga föreläsarna var dock fler, och kompe
tensuppdelningen mellan de manliga och de kvinnliga kursledarna var 

också tydlig. Där de manliga föreläsarna ansvarade för de juridiska och 
de organisatoriska aspekterna av barnavårdsarbetet och talade om hur 
lagen var utformad och om hur blanketter skulle fyllas i, föll det på de 

kvinnliga föreläsarnas lott att behandla barnavårdsmannaarbetets so

ciala och kurativa aspekter liksom uppdragets "inre och etiska" sida. Vid 

den första Sigtunakursen föreläste t.ex. ovan nämnda Ellen Tiselius om 
"barnavårdsmannakallet" och Gunhild Almén om "barnavårdsmannens 
personlighet". Det var också en kvinnlig kursledare som höll i passet om 

spädbarnsvård.55 

Vilka var det då som deltog vid dessa kurstillfällen? När en av kurs

deltagarna såg tillbaka på barnavårdsmannakurserna flera år efteråt, i 

samband med Svenska fattigvårdsförbundets 25-årsjubileum, mindes 

han det på följande sätt: 

Man kom tillsammans från storstäderna och avlägset belägna lands

kommuner, durkdrivna tjänstemän och enkla, olärda människor, 
präster och jurister, bönder och arbetare, lärarinnor och församlings
systrar. Och efter några dagars samvaro under intensivt arbete att 
fördjupa sig i de många nya frågorna gick man sedan åter var och en 

55. RA, Svenska socialvårdsforbundets arkiv, vol. Fjb^, instruktionskurser 1919-1922, 
mapp "Sigtuna", kursschema. 



till sitt, fylld med nya intryck och med helt andra förutsättningar än 

förut att handhava denna lag.56 

Deltagarförteckningarna visar att kursdeltagarna hade skiftande yrkes

mässig erfarenhet. Av de titlar som de 39 deltagarna vid Sigtunakursen 

år 1919 uppgav framgår att endast fyra personer var heltidsanställda 
inom den sociala barnavården. Övriga verkar ha haft barnavårdsmanna-
skapet som förtroendeuppdrag eller bisyssla. Den största yrkesgruppen 
var lärare. Men på samma sätt som vid de tidigare upplysningsmötena 
var kyrkans folk väl representerade även vid instruktionskurserna. Där
utöver fanns personer med varierande yrkestillhörigheter, såsom sjuk

sköterska, "fru", hemmansägare, hantverkare, försäkringsinspektör, fan

junkare och polis. De flesta kursdeltagare var män, endast sju var kvin

nor.57 På ett liknande sätt förhöll det sig vid de andra kurserna. Aven om 
deltagarna utgjorde en differentierad skara både ur yrkessynpunkt och 
vad gäller kön är det ändå möjligt att identifiera ett slags mönster. Vid 

sidan av barnavårdsmän var präster och lärare de vanligast förekom

mande titlarna i förteckningarna, följt av "fruar", sjuksköterskor, barn

morskor och poliser. Cirka tre fjärdedelar av deltagarna var män.58 

Kursdeltagarnas brokiga yrkesbakgrund måste ses i ljuset av de skif
tande sätt på vilka barnavårdsarbetet var organiserat i landets olika 
kommuner. Det var endast i de större städerna man hade anställda tjäns

temän för att utförda arbetet. På mindre orter var barnavårdsmanna-
sysslan ett förtroendeuppdrag. Lärare och präster valdes särskilt ofta till 

kommunala förtroendeuppdrag, de utgjorde de utbildade "statstjänste

56. Algot Törnquist, "Ett och annat om kurserna för barnavårdsarbetare". Tidskriftför bar-

navårdoch ungdomsskydd 1931, s. 255. 
57. Bland de anställda socialarbetarna fanns en barnavårdsinspektris, en föreståndarinna 

för ett barnavårdsmannakontor, ett barnavårdsnämndsbiträde samt en diakon som var verk
sam som syssloman vid en barnavårdsnämnd. Nio personer uppgav en lärartitel, sju deltaga

re var präster. RA, Svenska socialvårdsförbundets arkiv, vol. Fjb:/, instruktionskurser 

1919-1922, mapp "Sigtuna", deltagarförteckning. 
58. RA, Svenska socialvårdsförbundets arkiv, vol. Fjbiy, instruktionskurser 1919-1922, 

mapparna "Lund", "Sundsvall", "Nääs", "Ronneby" och "Stockholm", deltagarförteckningar; 
även Lars Barkman, "Från instruktionskursen för barnavårdnämnder och barnavårdsmän i 

Ronneby den 19-22 juni", Vårdarebladet 1922, s. 45. 



män" som fanns i de flesta landsortskommuner. Dessutom slogs präs

ternas och lärarnas särskilda ansvar för barnavårdslagstiftningen fast i 
lagen. Ännu var det enligt 1902 års barnavårdslag de kyrkliga kommu
nerna som genom skoldistrikten ansvarade for barnavårdsnämndernas 

sammansättning. Samtidigt kunde naturligtvis inte prästerna och lärar

na själva utföra allt kommunalt arbete, utan även andra kategorier mås

te komma i fråga. I landets småkommuner var det inte sällan militärer 
och poliser som utsågs till barnavårdsmän. 

Aven den kraftiga manliga dominansen bland kursdeltagarna måste 
förstås mot bakgrund av hur det praktiska barnavårdsarbetet bedrevs 
runt om i landet. I småkommuner utförde den manlige barnavårds

nämndsordföranden kanske allt arbete själv. I större kommuner med 

flera barnavårdsmän rådde vanligtvis en genusarbetsdelning, där män 
ansvarade för barnavårdsmannainstitutionens administrativa sida och 
kvinnor för dess praktiska. Deltagarna på kursen var ju i allmänhet ut
sedda av sina respektive barnavårdsnämnder för att väl hemkomna fun
gera som instruktörer för ortens övriga barnavårdsmän. Även om bar-

navårdsmannasysslan engagerade kvinnor var det ändå män som hade 
de arbetsledande befattningarna vid landets barnavårdsnämnder. 

De organisatoriska olikheter som landets kommuner uppvisade i sitt 

barnavårdsmannaarbete medförde samtidigt vissa problem för kurs

verksamheten. Det fanns trots allt en motsättning mellan Svenska fat

tigvårdsförbundets visioner om den svenska sociala barnavården och de 

kommunala barnavårdsmyndigheternas pragmatiska hållning. Förbun
det betraktade utbildning, kunskap och kompetens som viktiga vapen 

för att på frivillig väg förbättra och bringa enhet i den svenska sociala 

barnavården. Den menade att gemensamma kurser för landets barna

vårdsmyndigheter var viktiga för att skapa enhetliga praktiker och 
likrikta implementeringen runt om i landet. Framför allt var det inom 

landets småkommuner som kunskapsnivån behövde höjas. Men det 

faktum att kommunerna hade så olika förutsättningar att sköta barna-

vårdsmannauppdraget medförde att de kommuner som var i störst be

hov av den kunskap som förmedlades på kurserna samtidigt var de som 

i minst utsträckning skickade representanter till dem. Det var påtagligt 



lättare att hålla kurser i de mer tätbefolkade och urbaniserade delarna 

av landet.591 mindre landsbygdskommuner betraktades den veckolånga 

kursen säkerligen som onödigt omfattande i förhållande till de fatal 

barnavårdsmannafall man där hade att handlägga. Här föddes kanske 

bara ett eller ett par utomäktenskapliga barn per år. I städerna hade 
man en helt annan volym på barnavårdsmannaarbetet. Här fanns an

ställda instruktörer för att leda verksamheten och ofta även heltids

anställda barnavårdsmän. De kommuner som skickade flest barnavårds

män till kurserna tenderade därmed vara de kommuner som redan hade 
en fungerande barnavårdsmannaverksamhet. 

Barnavårdsmannaskapet definieras -

frivilligarbetet i centrum 

Vad var det då för idéer om barnavårdsmannaskapet som var förhär

skande vid denna tidpunkt? Hur tänkte man sig från statsmakternas och 
från Svenska fattigvårdsförbundets sida att barnavårdsmannaarbetet 
skulle organiseras? Parallellt med insatserna för att bygga upp barnavår

dens strukturer skulle samtidigt barnavårdsmannarollen fyllas med inne

håll. I kapitlets följande avsnitt behandlar jag hur debatten om barna
vårdsmannaskapet fördes under den formativa perioden strax efter in
stitutionens införande, och hur den sedan förändrades i ljuset av vunna 
erfarenheter. 

Framför allt var det frågan om barnavårdsmannaarbetet borde utfö

ras av anställda tjänstemän eller som ett frivilligt förtroendeuppdrag 
som tilldrog sig intresse. Diskussionen hade flera dimensioner. Det var 

59. När man planerade kursen i Sundsvall 1921 hade man till och med svårt att fylla plat
serna. I ett brev till kursledaren Lars Barkman skev en av de lokalkommitterade att hon inte 
kunde "fatta, att ej flera av landskommunerna häromkring anmält sig". I en rapport om kur

sen i Lund, som ändå drog ett hundratal deltagare, beklagade en av kursdeltagarna att så få 

barnavårdsnämnder sänt ombud, och att en del till och med underlåtit att meddela sina bar

navårdsmän om kursen. RA, Svenska socialvårdsförbundets arkiv, vol. F3b:7, instruktions

kurser 1919-1922, mapp "Sundsvall 1921", brev från Ester Carlson, 26/5 1921; även Hulda 
Lundh, "Instruktionskursen i Lund för barnavårdsmän", Vårdarebladet 1920, s. 47. 



en kommunalekonomisk fråga. Det var kostsamt - särskilt för landets 
många småkommuner - att hålla sig med tjänstemän. Det var också en 
fråga om vårdideologi. För kretsen kring Svenska fattigvårdsförbundet 
var frivilligt socialt arbete ett viktigt inslag i samhällsarbetet och ett sätt 
att binda socialklasserna närmare varandra. Samtidigt trodde man på 

rationalitet och effektivitet. Tjänstemän var trots allt mer kunniga och 

kapabla att utföra det emellanåt ganska komplicerade arbetet med att 

utreda faderskap, ingå avtal om underhåll samt övervaka betalningen. 

Frågan om barnavårdsmannainstitutionens administration var alltså 
mångbottnad. Tvä olika principer stod emot varandra. Skulle kodord 

som frivillighet, samhällssolidaritet och personlighet vara styrande, eller 

begrepp som effektivitet, rationalitet och kompetens? Förtjänsterna och 
nackdelarna med de båda systemen vägdes mot varandra. 

I denna diskussion om det sociala arbetets organisation spelade även 

idéer om klass och kön en viktig roll. Detta var en tid då samhället 

demokratiserades, då vissa klassbarriärer undandröjdes och då kvinnor 

trädde ut på den offentliga arenan. De klass- och könspolitiska diskus

sioner som fördes under dessa år hade även återverkningar på debatten 
om barnavårdsmannainstitutionen och hur 1917 års barnalag skulle 
implementeras. 

Barnavårdsarbetets organisatoriska modeller 

Hur bedrevs då det samhälleliga sociala arbetet överlag vid denna tid

punkt? I huvuddrag var det under 1910-talet möjligt att identifiera fyra 

olika system för hur svenska kommuner ordnade sin offentliga fattig-
och barnavård. I landsbygdskommuner tillämpades vad som Vårdare

bladet i en artikel kallade det ursprungliga systemet.™ Där utförde de för

troendevalda själva allt arbete. Ledamöterna i fattigvårdsstyrelsen och 

barnavårdsnämnden - om det fanns någon sådan - både ansvarade för 

det löpande praktiska barnavårdarbetet och beslutade i ärendena. I 

små- och mellanstora städer var det så kallade värd a re systemet va n 1 i gas t, 
vilket innebar att fattigvårdsstyrelsen och barnavårdsnämnden förlitade 

60. "Våra städers öppna fattigvård", Vårdarebladet 1910, s. 5. Även Sjögren (1997), s. 
119-121. 



sig på frivilliga krafter för att utföra klientarbetet. De flesta storstäder 

praktiserade ett tjänstemannasystem. Avlönade tjänstemän utförde mer

parten av det löpande arbetet, medan fattigvårdsstyrelsen och barna
vårdsnämnden var de beslutande myndigheterna. I många städer med 

anställda tjänstemän fanns det även frivilliga vårdare som ett komple

ment. Det blandade systemet utgjorde en kombination av tjänstemanna-

och vårdaresystemet. Svårare och mera juridiskt betonade undersök

ningar utfördes av tjänstemän, medan frivilliga vårdare tog hand om 
personliga undersökningar och ansvarade för klienttillsynen. 

Den kommunala fattig- och barnavården såg därmed under åren 

kring barnavårdsmannainstitutionens införande ut som ett brokigt lapp

täcke, där systemen skilde sig åt mellan tätorter och landsbygd samt 

städer emellan. Lagstiftarna tog i princip inte ställning till vilket system 

som borde användas utan det lämnades öppet för kommunala myndig

heter att utforma arbetet i enlighet med de lokala förutsättningarna. 
Även i Socialdepartementets anvisningar om barnavårdsmannainstitu-
tionen betonades att arbetet måste utformas på ett flexibelt sätt, efter
som såväl antalet utomäktenskapliga barn som antalet lämpliga barna
vårdsmän kunde variera mellan kommunerna.61 

Frivi l l iga barnavårdmän el ler t jänstemän? 

I diskussionen kring hur barnavårdsmannainstitutionen skulle beman
nas intog de helt frivilliga barnavårdsmännen en mycket central posi

tion. Från Svenska fattigvårdsförbundets sida och bland sekelskiftets 

liberala reformatorer i allmänhet vurmade man för systemet med fri

villiga vårdare. Eftersom man samtidigt såg stora fördelar även med 

tjänstemannasystemet argumenterade man emellertid i praktiken för 
det blandade systemet. 

Vad var det som var så bra med de frivilliga vårdarna? Naturligtvis 
fanns det krasst ekonomiska motiv. Om det sociala arbetet kunde skö
tas på frivillig väg blev det billigare för kommunerna att administrera 

barnavårdsmannainstitutionen. I landets många småkommuner fanns 

61. Meddelandenfrån Kung/. Socialdepartementets byråför fattigvårds- och baniavårdsärenden, 

1921:3 (1921), s. 2-3. 



sällan ekonomisk möjlighet att anställa tjänstemän för att utföra det so
ciala arbetet. Samtidigt ställde barnavårdsmannainstitutionen på grund 
av sin konstruktion krav på en stor mängd utövare. Varje barn som föd

des utom äktenskap skulle ha barnavårdsman, och eftersom uppdraget 

kunde fortgå i upp till 18 år eller mer ackumulerades antalet barna-
vårdsmannaskap för varje år som gick. Systemet med frivilliga barna
vårdsmän erbjöd därför en lösning för flertalet små- och mellanstora 
svenska kommuner där det var otillräckligt att låta barnavårdsnämn
dens ledamöter utföra allt barnavårdsmannaarbete själva, samtidigt 
som man inte heller hade behov av en anställd tjänsteman.62 

De ekonomiska argumenten var emellertid inte de enda. Tanken på 

frivilliga fattigvårdare och barnavårdsmän var även en vårdideologisk 
fråga. Socialreformatorerna menade att alla samhällsinsatser måste vara 

individualiserade och bygga på ett personligt förhållande mellan hjäl

paren och mottagaren för att vara verksamma. Systemet med frivilliga 
vårdare har av forskningen därmed tolkats som ett sätt att utan några 

egentliga ekonomiska resurser på institutionell väg ändå försöka åstad

komma individualisering i behandlingen av klienter.63 

Utgångspunkten för alla samhälleliga stödinsatser vid denna tid var 

"hjälp till självhjälp". All hjälpverksamhet måste därför bygga på ett in

dividuellt och personligt möte mellan hjälparen och klienten, och ha en 

moralisk och etisk sida. Klienterna skulle förmås att förlita sig till sina 

egna resurser och uppmuntras att leva sina liv på så sätt att samhället 

inte behövde gripa in ytterligare. Inom ramen för fattigvården skulle 
vårdaren alltså kombinera utdelandet av ekonomiskt understöd med att 
på olika sätt stimulera understödstagaren att förändra och förbättra sin 

livsstil. Inom barnavårdsmannainstitutionen var detta inslag om möjligt 

ännu tydligare. Här lämnade man ju inte materiell hjälp, utan själva syf

tet med verksamheten var att uppmuntra fader och mödrar att axla sitt 

eget föräldraansvar och förmå dem att själva vårda och försörja sina barn. 

62. Hagbard Isberg, "Barnavårdsnämnd och barnavårdsmän", Svenska fattigvårdsförbundets 

tidskrift 1918, s. 157; Meddelandenfrån Kungl. Socialdepartementets byråfor fattigvårds- och bar

navårdsärenden, 1921:3 (1921), s. 4. 

63. Sjögren (1997), s. 125 f.; Lundquist (1997), s. 121-122. 



Det personliga inslaget riskerade att gå förlorat om man uteslutande 

använde sig av tjänstemän eller lät barnavårdsnämndens ordförande ut

föra allt arbete själv. En och samma socialarbetare kunde omöjligen 

passa alla. Olika klienter krävde olika typer av bemötanden. Barna

vårdsmannens insatser blev verkningsfulla när modern fick känslan av 
att det stod någon vid hennes sida som inte betraktade henne som "ett 
nummer endast i barnavårdsnämndens förteckning, utan en vän, som i 
kraft av lagen och andra hjälpkällor vill göra allt för att ställa till rätta 

för henne och barnet", som en av föreläsarna på Svenska fattigvårdsför
bundets instruktionskurser framhöll.64 Det fanns en inneboende risk att 
den anställde socialarbetare som dignade under sin arbetsbörda efter 
ett tag slutade att betrakta vaije klient som unik. Tjänstemannasystemet 
hotade medföra ett mer "schablonmässigt, expeditionsmässigt, oper

sonligt" förhållningssätt till klienterna, vilket i sin tur ledde till att hjäl

pen blev mindre verksam.65 

Men det fanns även en annan sida av nyttan med den frivilliga och 

personliga insatsen i fattig- och barnavården. Inte bara klienterna utan 

även de som erbjöd hjälpen och därtill samhället i stort hade något att 

vinna. Frivilligt socialt arbete var nämligen ett sätt att på individuell 

nivå delta i samhällsbygget. Genom medborgarnas personliga insatser 

skapades ett bättre och mer människovärdigt samhälle. Tidens aktörer 
betraktade medborgarskapet som en aktiv identitet, vilken måste an

vändas. Ett samhälle bestod inte bara av lagar och institutioner utan 

också av människor och deras gärningar.66 

Det sociala arbetet skulle således vara en medborgargärning. Här 

fanns en tanke om samhällelig gemenskap och om socialvården som en 

arena där olika samhällslager möttes. Genom barnavårdsmannainstitu-

tionen skulle två befolkningslager, representerade av modern och hen

64. Anna Kindblom, "Barnavårdsmannakallet", Vårdarebladet 1920, s. 55. 
65. Hagbard Isberg, "Barnavårdsnämnd och barnavårdsmän", Svenskafattigvårdsjorbundets 

tidskrift 1918, s. 157. Även Hagbard Isberg, "Lagen om barn utom äktenskap", i Svenska fat-

tigvårdsförbundets kalenderiçiç (Stockholm 1919), s. 51. 
66. Agda Montelius, "Fattigvårdarens uppgift", Vårdarebladet 1910, s. 1-2; Ebba Pauli, "Av

lönade eller frivilliga barnavårdsmän?", Vårdarebladet 1918, s. 26-27. 



nes hjälpare, komma i kontakt med varandra och fa insikt i varandras 

livsvillkor, framhöll Ebba Pauli.67 Genom det gemensamma intresset för 

barnet skulle medborgarna lära sig att tala samma språk, och folket 

svetsas samman. Om så många som möjligt engagerades i det frivilliga 

vårdararbetet stärktes därmed sammanhållningen i samhället. 

Ebba Pauli var en av dem som varmt förespråkade den personliga 

fattig- och barnavården och därmed systemet med frivilliga barna
vårdsmän. Idéhistorikern Roger Qvarsell kallar Pauli för en av det tidiga 
1900-talets främsta ideologer vad gällde filantropi och socialt arbete.68 

Genom föredrag och skrifter försökte hon formulera en "kalltanke" för 

det sociala arbetet. Allt arbete med människor måste innehålla ett etiskt 
element. Det kunde inte vara för lönen som en person böljade ägna sig 
åt fattig- eller barnavård, utan på grund av sitt levande intresse för andra 
människor och sin önskan att ge ett bidrag till samhället. Att definiera 
det sociala arbetet som en livsuppgift fungerade därmed som ett försök 
att ideologiskt motivera frivilligarbetets betydelse. Men som Qvarsell 

framhåller kunde denna tanke även ge värde och etisk innebörd åt det 

professionella sociala arbetet. Kalltanken behövde alltså inte nödvän

digtvis stå i motsättning till professionellt arbete, eftersom det ju fram

för allt var det personliga engagemanget som adlade yrket Genom kall

tanken fanns därmed en möjlighet att slå en brygga mellan det frivilliga 
och det professionella sociala arbetet och ideologiskt binda dessa två 
traditioner samman. Vad gällde barnavårdsmannaarbetet argumentera

de också Pauli för ett blandat system med såväl frivilliga som anställda 

barnavårdsmän. Trots allt fanns det en rad argument som talade för 

tjänstemannasystemet. Dessa hade rutin och erfarenhet, de kunde arbe

ta snabbt och effektivt och de begick färre misstag. Hennes vision var 

därför ett nära samarbete mellan de två grupperna. Båda kunde bidra 

med något betydelsefullt i den gemensamma "medborgerliga gärning" 

som barnavårdsmannaskapet måste förstås som: 

67. Ebba Pauli, "Avlönade eller frivilliga barnavårdsmän?", Vårdarebladet 1918, s. 28. 

68. Qvarsell (1995), s. 34. 



Ju mer man tror och hoppas på den inre sidan av det arbete som det 

här är fråga om, vårdaregärningen i barnavårdsmannaskapet och på 
lagens indirekta sociala innebörd, dess egenskap av ett medel att när
ma människor ur olika samhällslager till varandra, desto mera måste 
man önska att vi måtte få många frivilliga krafter i arbetet. Denna 
önskan dikteras icke av något som helst underskattande av de natur
ligtvis i stort sett bättre kvalificerade avlönade krafterna. Onskligt 

vore att från första början dessa två grupper kunde arbeta tillsam

mans icke såsom två kategorier utan såsom likställda medarbetare i 
en medborgerlig gärning, stor nog att hålla fjärran alla småsinnade 
jämförelser mellan egna förtjänster och andras. Under glad, naturlig 

och förtroendefull samverkan mellan de avlönade, som veta sig sitta 

inne med de större förutsättningarna, och de frivilliga, som behöva 

lära en hel del men vilja sätta in vad de kunna av mera tid och varmt 

mänskligt intresse på saken, skulle den nya lagen bäst omsättas i 

verkligheten.69 

Inom ramen för det blandade systemet var socialt engagerade frivillig
arbetare verksamma sida vid sida med kunniga och rutinerade tjänste

män i ett gemensamt arbete för samhällets bästa. Därmed kunde de två 

grupperna ömsesidigt berika varandra. Frivilligarbetaren förvärvade 

viktiga kunskaper och underlättade samtidigt tjänstemannens arbets

börda, vilket gjorde att denna i sin tur inte förlorade sitt personliga 

engagemang för det sociala arbetet.70 

Genom det blandade systemet fick dualiteten mellan principerna om 

frivillighet, samhällssolidaritet och personlighet å ena sidan samt effek

tivitet, rationalitet och kompetens å den andra sin praktiska lösning, 
samtidigt som kalltanken kunde överbrygga den ideologiska klyftan 

mellan de två systemen. Här kom även frågan om kön att spela en av

görande roll. 

69. Ebba Pauli, "Avlönade eller frivilliga barnavårdsmän?", Vårdarebladet 1918, s. 29-30. 
70. Hagbard Isberg, "Barnavårdsnämnd och barnavårdsmän", Svenska fattigvärdsförbimdets 

tidskrift 1918, s. 157. 



Manliga el ler kvinnl iga barnavårdsmän? 

Diskussionen om det var tjänstemän eller frivilliga som skulle bemanna 

barnavårdsmannainstitutionen sammanföll med en livlig debatt kring 

barnavårdsmannauppdragets genuskodning. Var detta ett uppdrag som 
skulle utföras av män eller kvinnor? Från såväl lagstiftarnas som Sven
ska fattigvårdsförbundets sida hade man svaret klart för sig. Åtminstone 

det frivilliga barnavårdsmannaskapet var att betrakta som en kvinnlig 

syssla. Tjänstemannaarbetet var måhända mera manligt betonat. 
Förarbetena till lagen ger vid handen att lagstiftarna i första hand 

tänkt sig att det frivilliga barnavårdsmannauppdraget skulle utföras 

av kvinnor. Argumenten för detta var att uppdraget hade en kvinnlig 

prägel eftersom det handlade om att värna om utsatta kvinnor och 
barn, men också för att frivilligarbete som sådant hade kvinnliga för
tecken. Här flöt könskomplementära tankar om kvinnlig samhälls-
moderlig filantropi ihop med ekonomiska motiv. "Med hänsyn till upp

dragets beskaffenhet torde ofta en kvinna vara den lämpligaste. Hos 

kvinnorna kan måhända ock i större utsträckning än hos männen på
räknas det sociala och filantropiska intresse, som erfordras för att upp
draget skall villigt mottagas och nitiskt skötas såsom ett oavlönat kom
munalt förtroendeuppdrag."71 

De flesta socialreformatoriska föreningar delade också inställningen 
att barnavårdsmannaskapet var ett lämpligt förtroendeuppdrag för 

medelklassens kvinnor. Även dessa aktörer tog avstamp i könskomple

mentära föreställningar om att barnavårdsmannauppdraget föll inom 

ett särskilt kvinnligt kompetensområde, där kvinnors moderliga och 

omhändertagande egenskaper kom väl till pass. Man var heller inte 

främmande för argumentet att medelklassens kvinnor många gånger 

hade en möjlighet att utföra arbete utan betalning. Samtidigt lades ock
så en emancipatorisk aspekt till detta. Med barnavårdsmannainstitutio
nen öppnades en ny arena för kvinnor. 

Bemannandet av detta nya offentliga organ kopplades till den samti

da process varigenom kvinnor höll på att skaffa sig ökat politiskt infly-

71. Förslag till lag om barn utom äktenskap m.m. (1915), s. 141. 



tände. Här kunde därmed två stora "behov" lödas samman: de snart po

litiskt emanciperade kvinnornas behov av ett samhällsviktigt uppdrag 

och den nyinrättade barnavårdsmannainstitutionens behov av ett stort 
antal obetalda utövare. När Ebba Pauli på Svenska fattigvårdsförbun
dets upplysningsmöten talade om möjligheten för kvinnor att ta på sig 

frivilliga barnavårdsmannauppdrag gjorde hon det just i sådana termer 

och med hänvisning till den norska kvinnorättsaktivisten Gina Krog: 

Kvinnorna ha kämpat under årtionden för vad Gina Krog träffande 
kallade rätten att fa vara med där, varest "det er tungt og svœrt". För 

varje nytt område står det strid, och mycket långsamt tränga de in i 

samhällsarbetet. [...] Så kommer denna lag och säger till kvinnorna 
lika väl som till männen: Var så goda och träden till. Och den säger: 

Utan de enskilda medborgarnas personliga insats vinnes icke målet 

med denna lag, barnets välfärd.72 

Inom barnavårdsmannainstitutionen hade kvinnor möjlighet att visa 

vad de dög till, när de nu kämpat för att komma med i medborgar-
arbetet. Det frivilliga, och därmed oavlönade, barnavårdsmannaskapet 

kunde fungera som ett sätt för kvinnor att uppfylla sin medborgarplikt. 
I de flesta fall var den ekonomiska aspekten av det frivilliga kvinnliga 

barnavårdsmannaarbetet outtalad, men den kunde även göras explicit. I 

samband med en kyrklig konferens om kvinnornas roll i samhällsarbe

tet, apropå den nyligen beslutade rösträtten, framhöll Gerda Meyerson 

- som var en av initiativtagarna till CSA - att barnavårdsmannasysslan 
passade för medelklassens kvinnor. Här kunde de kvinnor som inte be
hövde arbeta för sitt uppehälle fa användning för sin begåvning, sina 
kunskaper, sin moderlighet och sin tid i en oegennyttig strävan efter 

andras bästa.'3 

72. Ebba Pauli, "Avlönade eller frivilliga barnavårdsmän?", Vårdaivbladet 1918, s. 27. 
73. Gerda Meyerson, "Kvinnan i frivilligt socialt arbete", i Anna Söderblom m.fl. (red.), 

Kvinnan och samhället (Stockholm 1920), s. 50-55. Se även Maria Södling, "Hemmet är vårt 
kall! En kyrklig kvinnokongress 1920", i Ingrid Hagman (red.), Mot halva maktcfi. Elva histo

riska essäerom kvinnors strategier och mäns motstånd (Stockholm 1997), s. 151-152. 



Definitionen av barnavårdsmannaarbetet som ett obetalt frivillig

arbete får emellertid inte ses enbart i ljuset av en kvinnlig samhälls-
moderlig och filantropisk tradition. Inom den politiska kvinnorörelsen 
slogs en medveten brygga till den tradition av manligt obetalt frivillig
arbete, som av hävd präglade det svenska kommunala arbetet där de 

förtroendevalda även utförde det praktiska sociala arbetet. T.ex. måste 

Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtts engagemang för bar-

navårdsmannainstitutionen ses ur detta perspektiv. LKPR propagerade 

aktivt för att politiskt engagerade kvinnor skulle ta på sig barnavårds-

mannauppdrag. Barnavårdsmannainstitutionen behandlades därmed av 

LKPR i de kurser och föreläsningar som föreningen arrangerade kring 
viktiga samhällsämnen för att utbilda kvinnor för rösträtten och det 
politiska medborgaransvaret.74 Inom LKPR betraktades alltså barna-
vårdsmannauppdraget som ett sätt för kvinnor att delta i det kommu

nalpolitiska arbetet, nästan att jämställa med att sitta med i någon kom-

munalpolitisk nämnd eller styrelse.75 

Kvinnors kompetens -  barn, hem och famil j  

Varför var då barnavårdsmannasysslan ett sådant lämpligt sätt att kana

lisera det nyvunna kvinnliga politiska medborgarskapet? Här löpte den 
filantropiska och politiska logiken samman. På grund av sitt köns egen
skaper var kvinnor kompetenta för barnavårdsmannasysslan. Det häv

dade såväl socialreformatorer som kvinnosakskvinnor. Politiskt och fil

74. Be/gman-Osterbe/gska samhällsknrsema, IV. Barnlagar av år 1917 (Stockholm 1919), s. 3. 
Se även Christina Florin & Josefin Rönnbäck, "Gamla och nya mm i politiken. Kvinnoröst
rättsrörelsen som bildningsprojekt", i Christer Jönsson (red.), Rösträtten 80 år. Forska ra ntologi 
(Stockholm 2001), s. 26-28; Rönnbäck (2002), s. 123-127. 

75. Enligt LKPR:s egen statistik över kvinnor med kommunala uppdrag och befattningar 
var barnavårdsmannaskap det vanligaste kommunalpolitiska kvinnouppdraget åren kring 
rösträttens införande. I uppräkningen av antalet kvinnor som valts in i kommunalstyrelser, 
kommunala nämnder och kommittéer samt styrelser for politiska partier etc. räknade man 

alltså även antalet kvinnor som fungerat som barnavårdsmän. Ar 1918 gällde statistiken 131 

orter, och i dessa fungerade 311 kvinnor som barnavårdsmän, varav 183 också var medlem

mar i en lokal rösträttförening. Ar 1919 hade endast 87 orter undersökts, men i dessa fanns 

det hela 502 kvinnliga barnavårdsmän, varav 280 var aktiva inom rösträttrörelsen. Årsberät
telser för landsföreningen och lokalföreningarna för kvinnans politiska rösträtt IÇI8 (Stockholm 

1919), s. 96-97; Aisberättelser [...] IÇIÇ (Stockholm 1920), s. 44-45. 



antropiskt aktiva kvinnor hade ett särskilt ansvar för att tillvarata kvin

nors och barns rättigheter, och det kunde de göra genom barnavårds-

mannainstitutionen. 
När t.ex. skribenten Emma Aulin kommenterade införandet av bar-

navårdsmannainstitutionen i tidskriften Vita bandet gav hon uttryck för 
dessa samhällsmoderliga tankegångar. Kvinnor hade en uppgift att fylla 
som barnavårdsmän, att värna de utomäktenskapliga barnen på samma 

sätt som de värnade den egna familjen: 

Som sådana värnare eller barnavårdsmän ha kvinnorna en stor upp

gift att fylla. Den kommer visserligen ofta att synas svår, men ju svå

rare den är, desto mera nödvändig och ingen uppgift utom det egna 

hemmet och den egna familjen, kan vara en kvinna mera närliggan

de än att värna, skydda och fostra värnlösa barn.'6 

Barn, hem och familj föll inom en kvinnlig verksamhetssfär. Barna-

vårdsmannainstitutionen fungerade därmed som en lämplig arena för 

de kvinnor som ville verka i offentligheten. Barnavårdsmannens roll var 

ju en förlängning av det arbete som kvinnor alltid utfört inom familjen 

och för barnens bästa. Som den politiskt konservativa kvinnosakskvin

nan Lydia Wahlström framhöll så behövde således ett ökat kvinnligt 
engagemang i det sociala samhällsarbetet inte ses som någon skräm
mande förändring av kvinnorollen, utan som en anpassning till sam
hällsutvecklingen. I ett anförande tog hon fasta på själva ordet "barna
vårdsman" och framhöll vilken motsägelse detta uttryck måste innebära 
"för kvinnliga öron". Men, fortsatte hon, "det uttrycket är i själva verket 

symboliskt för det sätt, varpå statslivet alltmera genom lagstiftningen 

kringskurit vad man förr i världen brukade betrakta som områden för 

'kvinnans stilla inflytande'".77 I det moderna samhället, med en lagstift
ning som hela tiden ökade statens inflytande över familjen och hem
livet, var det kvinnornas uppgift att mildra detta intrång och tillvarata 

76. Emma Aulin, "Ett socialt problem", Vita bandet 1918, s. 159. 

77. Lydia Wahlström, "Kvinnans nya medborgerliga ställning", i Anna Söderblom m.fl. 
(red,), Kvinnan och samhället (Stockholm 1920), s. 27. 



den kvinnliga rättssäkerheten. Kvinnor kunde genom sitt engagemang 
göra förstatligandet mjukare. De hade förmågan att "gjuta ideal i stats

livet" och göra det offentliga personligt. 
Vad gäller barnavårdsmannainstitutionen gjordes det samtidigt tyd

ligt att det kvinnliga medborgararbetet handlade om att hjälpa andra. 

Barnens välfärd stod hela tiden i förgrunden, och de ogifta mödrarna 

som skulle stödjas framställdes som tillhörande en annan samhällsklass. 

Den kvinnliga medborgarplikten definierades därmed i stor utsträck
ning på ett hierarkiskt vis, där kvinnor från medelklassen måste delta i 
samhällsarbetet för att tillvarata arbetarklassens kvinnors och barns rät
tigheter. De kvinnliga aktörerna menade således att kvinnor oberoende 

av klasstillhörighet och civilstånd hade gemensamma erfarenheter som 
kvinnor och potentiella mödrar, och att de utifrån denna gemensamma 

könsidentitet kunde överbrygga samhälleliga klasskillnader. Samtidigt 

var det just i skärningspunkten mellan klassidentiteten och könsidenti

teten som medelklasskvinnornas särskilda fallenhet för barnavårdsman-

naarbetet låg. I ett anförande om "kvinnan som barnavårdsman" sade 

t.ex. Ellen Tiselius: 

Man skulle önska många gånger, att just de, som kände en ogift mor, 
t.ex. en hennes matmor eller annan arbetsgivare, ofta kände som sin 
plikt att bli hennes barnavårdsman. Hon kanske redan åtnjuter re

spekt och förtroende hos den unga modern och det är två viktiga 

faktorer, med dem kan hon komma långt.78 

Genom ^/^identiteten kunde de kvinnliga barnavårdsmännen vinna 
sina klienters respekt, samtidigt som deras Å?kridentitet gjorde att detta 
möte över klassgränserna inte blev alltför auktoritärt eller hårt. Den 

brittiska historikern Leonore Davidoff menar att om man gör en åt

skillnad mellan de "auktoritära" och "relationella" aspekterna av klass, 
blir det möjligt att förstå den kvinnliga medelklassidentiteten och den 

78. Ellen Tiselius, "Kvinnan som barnavårdsman", i Anna Söderblom m.fl. (red.), Kvinnan 

och samhället (Stockholm 1920), s. 62. 



roll dessa kvinnor spelade i det filantropiska och sociala arbetet. Efter

som även medelklassens kvinnor intog en underordnad plats i det sam

hälleliga genussystemet utövade de inte på samma sätt som män någon 

auktoritär makt utan var i stället närmare knutna till den relationella 

aspekten av klass.79 Inom det sociala arbetet kom denna mjukare makt

utövning väl till pass i det personliga mötet med klienten. 

Uppdragets paradoxala genuskodning 

Barnavårdsmannauppdragets kvinnliga genuskodning var omdisku

terad. Arbetet handlade trots allt inte bara om att övervaka och stödja 

arbetarklassens kvinnliga medlemmar. Bland göromålen fanns även en 

hel del ansvarsfyllda uppgifter i relation till fäder: att fastställa fader
skap, att teckna underhållsavtal och att driva in betalningen. Eftersom 
en barnavårdsman i relation till fadern också behövde kunna fram

bringa auktoritär makt, för att använda Leonore Davidoffs ord, var det 
således inte helt självklart att barnavårdsmannasysslan skulle definieras 
i kvinnliga termer. Det fanns de som menade att barnavårdsmanna-
arbete innehöll alltför omfattande "manliga" inslag för att kunna klaras 
av kvinnor. Då förslaget till 1917 års lag var ute på remiss hade några av 

remissinstanserna rest invändningar mot tanken på kvinnliga barna

vårdsmän.80 Denna misstro mot att kvinnor kunde klara uppdraget 
ventilerades sedan med jämna mellanrum. När frågan om barnavårds
mannens kön diskuterades på en av Svenska fattigvårdsförbundets upp
lysningskurser menade t.ex. de församlade kursdeltagarna att män hade 
bättre förutsättningar som barnavårdsmän. De egenskaper som var vik

tiga för en barnavårdsman i dennas relation till modern ägdes av båda 

könen, men gentemot fadern krävdes mera manliga egenskaper.81 

Ett sätt att närma sig problemet var genom att göra en åtskillnad 

79. DavidofF (2001), s. 10. 
80. Elisabeth Elgân, "En far till var kvinnas barn? Politik och debatt angående män, kvin

nor och oäkta barn i Sverige och Frankrike vid seklets början", Historisk tidskrift.; 110 (1990), 

s. 495. 
81. "Det stora barnavårdsmötet", Dagens Nyheter 11/10 1918; "Barnavårdslagarna under 

diskussion", Aftontidningen 11/10 1918; "Upplysningsmötet om de nya barnlagarna", Social

demokraten 11/10 1918. 



mellan olika typer av barnavårdsmannauppdrag. Fallets svårighetsgrad 
avgjorde om det passade en frivillig eller en anställd barnavårdsman, 

och denna uppdelning var bekönad. De mer komplicerade fallen, där 

man kanske måste dra mannen inför domstol för att få faderskapet fast
ställt, borde således tilldelas en erfaren manlig barnavårdsnämndsord
förande eller tjänsteman. Frivilliga kvinnliga barnavårdsmän kunde se
dan ta sig an enklare fall. Om man ställde alltför stora krav på de kvinn

liga barnavårdsmännen kunde det annars bli svårt att rekrytera kvinnor 

till uppdraget. I Vårdarebladet framförde barnavårdskonsulenten Lars 
Barkman dessa åsikter, och lade dessutom till att uppgiften att fastställa 
faderskap kunde vara "pinsam" för en kvinna: 

Dessa förpliktelser, som ofta skola nödvändiggöra inträngande i 

ömtåliga, pinsamma situationer samt vålla åtskilligt obehag, t.ex. vid 

talan inför domstol rörande faderskap, begäran om införsel o.s.v., 
komma sannolikt verka avskräckande, kanske alldeles särskilt på 

kvinnorna, vilkas medverkan i denna verksamhet dock är i hög grad 

önskvärd.82 

De sociala och kurativa uppgifterna, riktade mot modern och barnet, 
lämpade sig dock för frivilliga kvinnliga barnavårdsmän. Dessa sysslor 

föll inom ett kvinnligt kompetensområde och de krävde inga särskilda 

kvalifikationer. 

Det fanns emellertid även de som menade att barnavårdsmannasyss-
lan helt och hållet borde betraktas som ett kvinnligt uppdrag. Vårdare

bladets redaktör Hagbard Isberg förespråkade kvinnliga barnavårdsmän 
i de många artiklar han författade i ämnet och i de föredrag han höll på 
Svenska fattigvårdsförbundets olika upplysningsmöten. Med tanke på 

att verksamheten syftade till att stödja och hjälpa mödrar samt att över

vaka barns välfärd, ansåg han att kvinnor passade bättre än män för 
uppdraget. Vad barnavårdsmannens uppgifter gentemot barnafadern 

82. Lars Barkman, "Barnavårdsmannen. Ang. lagberedningens förslag till lag om barn 

utom äktenskap", Värdatrbladet 1916, s. 22-23. 



angick, var hans erfarenhet att kvinnor i regel klarade dessa lika bra 

som män.83 Den personliga, förstående och kvinnliga sidan av barna-

vårdsmannauppdraget vägde enligt hans sätt att se på saken tyngre än 

den formella, auktoritära och manliga sidan. Flera av de kvinnliga bar
navårdsmännen använde sig av en liknande logik. I ett föredrag om 
"barnavårdsmannakallet" på förbundets introduktionskurs i Lund tona
de således Anna Kindblom ned barnavårdsmannens behov av auktori
tet. För barnavårdsmannakallet behövdes i stället en "personlig insats 

av godhet och kärlek".84 Detta förhållningssätt gällde barnavårdsman

nens relation till barnafäder lika väl som till mödrar. Det var genom 

tålamod och mjukhet snarare än myndighetsspråk och tvång som det 

var möjligt att vinna fadern för barnet.85 

I ett föredrag vid Svenska fattigvårdsförbundets första introduktions
kurs för barnavårdsmän framhöll Gunhild Almén från Stockholms bar
navårdsnämnd på ett likande sätt, att "personligheten" var den enda 

nödvändiga kvalifikationen för barnavårdsmannauppdraget. Insikter i 

juridik och familjerättsliga processer var visserligen bra, men barna

vårdsmannen måste framför allt orka hålla uppe ett personligt intresse 
för vaije enskild klient, och kunna påverka och beveka sina klienter till 
att uppföra sig som goda föräldrar. Barnavårdsmannauppdraget skulle 
betraktas som ett förtroendeuppdrag antingen det var avlönat eller inte: 
det var "ett kall, icke ett yrke".86 Genom att åberopa kalltanken, och 
genom att hävda att barnavårdsmannen måste besitta en rad feminint 
kodade egenskaper, argumenterade således Almén implicit för att 

barnavårdsmannauppdraget var att betrakta som en kvinnlig syssla. 

Uppdraget hade visserligen både manliga och kvinnliga inslag, men 

dessa två sidor kunde förenas i en och samma person: 

83. Hagbard Isberg, "Barnavårdsnämnd och barnavårdsmän", Svenskafattigvårdsförbundets 

tidskrift 1918, s.158. 
84. Anna Kindblom, "Barnavårdsmannakallet", Vårdarebladet 1920, s. 54. 
85. Anna Kindblom, "Barnavårdsmannakallet", Vårdarebladet 1920, s. 65-67. 
86. Gunhild Almén, "Barnavårdsmannens personlighet", Vårdarebladet 1919, s. 39. 



"Anna Andersson, skriven i Engelbrekts förs., Karlavägen 49 (där 
hon säkerligen ej längre är bosatt), födde ett gossebarn den 28 sept. 

1919" - är detta ett fall, där det passar bäst med en kraftig, barsk, 
manlig barnavårdsman, som både andligen och lekamligen kan ta 

barnafadern i kragen, eller är det här frågan om ett stackars litet 
flickebarn, som blivit lockad och övergiven och som bäst behöver 

ett kvinnligt stöd att gråta ut hos? Eftersom barnavårdsmannen icke 

kan vara både man och kvinna, far man i stället koncentrera sig på 

att fa barnavårdsmän, som vid behov kunna uppträda med de bästa 
både manliga och kvinnliga egenskaper.87 

Det fanns därmed en möjlighet att muta in barnavårdsmannasysslan 

som kvinnlig, trots att uppdraget enligt alla inblandade hade betydande 

manliga inslag. Genom att framhålla barnavårdsmannauppdragets soci

ala sida, och genom att betona att klienterna i första hand var kvinnor 

och barn, lades arbetets kvinnliga sida som ett raster över den manliga, 
och kvinnlighetens gränser kunde därigenom utsträckas. Och genom 
att även anställda barnavårdsmän betraktades som "kallade" kunde 
gränsen mellan frivilligarbete och tjänstemannaarbete suddas ut. 

Frivilligtanken överges 

Under barnavårdsmannainstitutionens första år pågick diskussioner om 
barnavårdsmannauppdraget och hur det skulle tolkas. Även om det 
fanns många olika röster i debatten pekade tendensen under denna pe
riod mot att frivilliga barnavårdsmän var att föredra, och att dessa gär

na fick vara kvinnor. I städer och på större orter behövdes dock även 

tjänstemän. Tjänstemannasysslan hade förvisso en mer manlig prägel, 

och i vart fall borde ledande tjänstemän vara just män. Hur blev det då 

i praktiken? Vilka var erfarenheterna av frivilliga och anställda barna

vårdsmän efter några års arbete? 

87. Gunhild Almén, "Barnavårdsmannens personlighet", Vårdarebladet 1919, s. 40. 



Exemplet Stockholm 

I Stockholm fanns förutsättningarna för att barnavårdsmannainstitu-

tionen skulle utformas enligt fattigvårdsfolkets ideal. I denna urbana 

miljö fanns ett underlag av socialt engagerade kvinnor från medelklas

sen vilka borde vara möjliga att engagera i det frivilliga sociala arbetet. 
Här fanns Svenska fattigvårdsförbundets barnavårdsbyrå, vilken var den 
stora föregångaren till barnavårdsmannainstitutionen och där man på 
frivillig väg hade utfört mycket av det arbete som blev lagstadgat 

genom 1917 års lag. Här fanns idéerna, människorna, erfarenheten, och 

en organisation att falla tillbaka på. 

Redan när lagen om barn utom äktenskap trädde i kraft 1918 orga
niserade visserligen Stockholm sin barnavårdsmannainstitution på 

tjänstemannabasis. I Stockholm föddes det vid 1910-talets slut drygt 

2000 utomäktenskapliga barn om året, och så många frivilliga barna-

vårdsmannaförordnanden var det aldrig aktuellt att utfärda. Som ett 
komplement tänkte man sig dock frivilliga barnavårdsmän. 

Rent institutionellt var det stadens barnavårdsnämnd - och innan den 

inrättades folkskoledirektionen - som skulle se till att lagen implemen-

terades. Här skapades med 1918 års början en särskild barnavårds-

mannaavdelning med avlönade barnavårdsmän samt en inspektör som 

ledde arbetet.88 De frivilliga barnavårdsmännen lydde under barnavårds
nämnden och dess inspektör, men värvades och organiserades genom 

Svenska fattigvårdsförbundets barnavårdsbyrå i Stockholm. 
Förhållandet mellan de två organisationerna, den kommunala barna

vårdsnämnden å ena sidan och Barnavårdsbyrån ä den andra, präglades 
av samarbetsvilja, men samtidigt fanns en underström av maktfrågor. 
Barnavårdsnämnden var den egentliga huvudmannen, men inom 
Barnavårdsbyrån fanns erfarenheter från liknande arbete samt ett brett 
kontaktnät av barnavårdsfolk. Sedan byrån startades i böljan av 1900-
talet hade en av dess huvudsakliga sysslor varit att hjälpa ogifta mödrar 
att kräva underhållsbidrag från barnafäder på frivillig väg eller genom 
domstolsutslag. 

88. Stockholms stadsarkiv (SSA), Folkskoledirektionens barnavårdsnämnd, vol. Ai:i5, 

nämndprotokoll 15/11 1917. 



När folkskoledirektionens barnavårdsnämnd i Stockholm under hös

ten 1917 böljade planera for hur arbetet med stadens barnavårds-
mannaverksamhet skulle organiseras föll det sig naturligt att kontakta 
Barnavårdsbyrån för att be om dess medverkan. Man ville gärna ha 

hjälp, framför allt med att finna lämpliga barnavårdsmän. Dessa kunde 

vara "för befattningen skickade personer" som nämnden kunde anställa 

eller "socialt intresserade, offervilliga" män och kvinnor som kunde vär
vas till frivilliga barnavårdsmän.89 

När Barnavårdsbyrån i en skrivelse förslog att den inspektör som 
skulle leda barnavårdsmännens arbete borde placeras vid Barnavårds
byrån, då slog man till bromsen från barnavårdsnämndens sida. Barna
vårdsnämnden önskade visserligen fa ett samarbete till stånd, men man 

kunde inte tänka sig att släppa ifrån sig ledningen och tillsynen över 

barnavårdsmännen.90 Och det var Barnavårdsbyrån som fick ge efter. 

Barnavårdsbyrån i Stockholm erbjöd barnavårdsnämnden hjälp på de 
villkor som nämnden ställt upp, primärt genom att värva och organise

ra frivilliga barnavårdsmän. 

Det var två olika grupper av människor man förväntade sig skulle ta 
på sig ett frivilligt och oavlönat barnavårdsmannauppdrag. Dels de som 

på förhand kände den ogifta modern, som en arbetsgivare eller före 

detta lärare, och dels socialt intresserade personer som kunde tänka sig 

att ta på sig ett par fall utan att på förhand ha någon bindning till en 

speciell klient. För att arbetet med att tillsätta barnavårdsmän skulle 

kunna löpa så snabbt och enkelt som möjligt behövde man därför i de 

senare fallen ha en förteckning över personer som kunde tänka sig ta på 
sig frivilliga barnavårdsmannaskap.91 

89. S SA, Folkskoledirektionens barnavårdsnämnd, vol. Ai:i5, nämndprotokoll 18/10 
1917. Även Föreningen barn och hem i Stockholms arkiv (tidigare Svenska fattigvårds- och 
barnavårdsfbrbundets hjälpbyrå for barn och hem i Stockholm), vol. Ai, protokoll 27/10 
1917, med bilagd skrivelse från barnavårdsnämnden. 

90. S SA, Folkskoledirektionens barnavårdsnämnd, vol. Ai:i5, nämndprotokoll 13/12 
1917 och 18/1 1918, med bilagor. Även Föreningen barn och hem i Stockholms arkiv, vol. 
Ai, protokoll 23/11 och 19/12 1917, med bilagor. 

91. SSA, Föreningen barn och hem i Stockholms arkiv, vol. Ai, protokoll 21/1 1918, bila

ga, "PM angående organiserandet av det oavlönade barnavårdsmannaskapet". 



En del av dessa frivilliga barnavårdsmän slussades in i verksamheten 

genom sitt engagemang i Barnavårdsbyrån eller någon annan socialre

formatorisk förening. Svenska fattigvårdsförbundets barnavårdskonsu

lent Lars Barkman och Centralförbundet för socialt arbetes tidigare 

ordförande Ernst Beckman var två välkända socialreformatorer som 

engagerade sig som frivilliga barnavårdsmän i Stockholm. Andra kunde 
ha kommit i kontakt med den nya barnavårdslagstiftningen genom sitt 

avlönade "sociala arbete" som präst, läkare, lärare eller sjuksköterska 
och tagit på sig ett barnavårdsmannauppdrag som bisyssla. Åter andra 
rekryterades genom tidningsupprop och upplysningsmöten. Vid en 
kvällstillställning som Barnavårdsbyrån anordnade just i detta syfte an
mälde ett dussintal personer sitt intresse för sysslan.92 

Det visade sig emellertid snart att även i en stor stad som Stockholm 

var det lättare sagt än gjort att få tag i frivilliga barnavårdsmän. Visst 

fanns det en del frivilliga barnavårdsmän, men inte i den skala som man 

tänkte sig på planeringsstadiet. Rent numerärt utgjorde de frivilliga bar

navårdsmännen visserligen en stor skara under 1920- och 3o-talen, men 
ställd i relation till arbetsinsatsen var deras bidrag obetydligt. År 1920 
fanns i Stockholm 84 frivilliga barnavårdsmän vilka mellan sig handla
de 134 fall, medan de avlönade barnavårdsmännen skötte stadens övri
ga 4220 barnavårdsmannafall. År 1930 ansvarade 61 frivilliga barna

vårdsmän för 333 av de nu sammanlagt 9277 ärendena. De frivilliga 

barnavårdsmännen skötte alltså endast ett eller ett par barnavårds
mannafall vardera, medan de anställda handlade ett par hundra fall åt 
gången. Någon nämnvärd avlastning av de anställda barnavårdsmän
nen kunde de inte åstadkomma. Trots att man från Svenska fattigvårds
förbundets sida så starkt tryckte på att det frivilliga barnavårds-

mannauppdraget var passande för kvinnor var det dessutom endast en 

svag övervikt av kvinnor i den oavlönade skaran. Bland de anställda 

barnavårdsmännen var i stället den kvinnliga dominansen stor.93 

92. SSA, Föreningen barn och hem i Stockholms arkiv, vol. Ö5:a, forteckning över fri

villiga barnavårdsmän; vol. D5:b, liggare över barnavårdsmän. 

93. Av de 84 frivilliga barnavårdsmännen i Stockholm år 1920 var 48 kvinnor, medan hela 
22 av stadens 27 anställda barnavårdsmän var kvinnor. Se Statistisk årsbok för Stockholms stad, 

1921 resp. 1931. Utg. av Stockholms stads statistiska kontor (Stockholm 1922, 1932). 



När ett par representanter för barnavården i Stockholm vid ett möte 

inom Socialdepartementet redogjorde för svårigheten att engagera fri

villiga barnavårdsmän i Stockholm menade de att det hade "en dålig 
klang" att utföra frivilligt socialt hjälparbete. Eftersom mödrarna sam
tidigt helst ville ha en avlönad barnavårdsman, hade det ändå visat sig 
nödvändigt att utse sådana i stor utsträckning.94 Bara ett par år efter in
stitutionens tillkomst var Svenska fattigvårdsförbundets barnavårdsbyrå 

därmed tvungen att ge upp försöken att spela en roll inom huvudsta

dens barn a vå rd s m an n aa rbete.93 Det hade visat sig att kvinnorna i Stock
holm föredrog den tjänstemannabaserade barnavårdsmannaverksam-

heten - och det gällde både dess utövare och klienter. 

Svårigheten att rekrytera fr ivi l l iga barnavårdsmän 

Svårigheten med att engagera barnavårdsmän var ett genomgripande 
problem under barnavårdsmannainstitutionens första år. Det var inte 
bara i Stockholm som folk drog sig för att på frivillig grund ta på sig det 

oavlönade barnavårdsmannauppdraget, utan mönstret var detsamma 
över hela landet. När Svenska fattigvårdförbundets tidskrift år 1922 till

frågade en rad representanter för landets barnavårdsnämnder och fat

tigvårdsstyrelser om deras erfarenheter av barnavårdsmannainstitutio-

nen då den varit i bruk i fem år, uppehöll sig nästan alla vid svårigheten 
med att skaffa lämpliga barnavårdsmän. Budskapet var detsamma i de 
olika rapporterna. "[G]oda barnavårdsmän 'växa sannerligen icke på 
träd'", som ordföranden i Lerbos barnavårdsnämnd uttryckte det.% 

Detta förklarades med att barnavårdsmannakallet inte uppskattades 

som det borde. Det var inte den sortens förtroendeuppdrag som med

förde ära och berömmelse, utan tvärtom handlade det om att verka i 

det fördolda menade t.ex. sekreteraren i Östersunds barnavårds

94. RA, Socialstyrelsens arkiv, Socialvårdsbyrån (tidigare Fattigvårds- och barnavårdsby
rån vid Socialdepartementet), vol. 5 F XX Ö:i, protokoll från konsulentkonferenser 

1919-1937, protokoll 26/1-2/2 1923, s. 8-10. 
95. SSA, Föreningen barn och hem i Stockholms arkiv, vol Ai, protokoll 20/4 1920 samt 

bilaga; även 2/6 1920. 
96. Henning Pettersson, "1917 års barnlagar. Erfarenheter och önskemål IX", Svenska fat-

tigvårdsförbundets tidskrift 1922, s. 199. 



nämnd.97 Om något var det på landsbygden, där alla kände alla, förenat 

med besvär och personligt obehag att utföra barnavårdsmannaupp-

draget och därmed riskera att tvingas fråga ut grannar och släktingar 
om så personliga saker som lagen om barn utom äktenskap stadgade. 

Sven Benjamin från Torp gav en talande beskrivning av de svårighe

ter som barnavårdsnämnderna kunde ha med att utse barnavårdsmän: 

"Ofta gick det under de första åren till så, att nämnden vid ett samman

träde tillsatte t.ex. 6 à 7 barnavårdsmän (oavlönade), vid ett kommande 

sammanträde förelågo lika många avsägelser, bl.a. motiverade med att 

de utsedda ej ville ha någon befattning med oäkta barn'."'8 

Även i de fall barnavårdsmän faktiskt utsågs var problemen stora. 
Ebba Holgersson från Johannishult beskrev det djupt problematiska i 
att på ett meningsfullt sätt bedriva en verksamhet där arbetskraften 
mestadels bestod av oerfarna personer vilka satt "ute i bygderna med 
ett större eller mindre antal [barnavårdsmanna]fall - ofta nära nog 

påtrugade".99 

Erfarenheten från de olika tillfrågade kommunerna var därmed sam
stämmig efter fem år. Man hade mer eller mindre tvingats öppna för 
möjligheten att anställa eller arvodera barnavårdsmän. Men inte heller 
det var det lättaste. Det var emellanåt svårt att på landsbygden få kom
petent folk ens mot betalning. Det hände att även de arvoderade barna

vårdsmännen gjort minsta möjliga och saknade läggning för uppdraget.100 

När barnavårdsmannainstitutionen diskuterades i Tidskrift för barn 

och ungdomsskydd i slutet av 1930-talet var tongångarna desamma. Bris

ten på kompetenta barnavårdsmän gjorde att barnavårdsmannainstitu

tionen inte fungerade som det var meningen.101 Debatten var denna 

97. Frans Hedenmark, "1917 års barnlagar. Erfarenheter och önskemål XIV", Sv em ka fat

tigvårdsförbundets tid skrifi 1923, s. 68. 

98. Sven Benjamin, "1917 års barnlagar. Erfarenheter och önskemål XIII", Svenska fattig-

vårdsfirbundets tidskrift 1923, s. 64. 
99. Ebba Holgersson, "1917 års barnlagar. Erfarenheter och önskemål XII", Svenska fattig-

vårdsförbundets tidskrift 1923, s. 16. 
100. Algot Törnquist, "1917 års barnlagar. Erfarenheter och önskemål IV", Svenska fattig-

vårdsförbundets tidskrift 1922, s. 190-191. 
101. Ruth Dahl, "Barnavårdsmannainstitutionen", Tidskrift för barnavård och ungdomsskydd 



gång initierad av Värdare bladets tidigare redaktör Hagbard Isberg, och 

fördes kring ett förslag som över årens lopp ventilerats då och då: att 

låta flera kommuner gå samman om en gemensam "första barnavårds

man" för ett större distrikt. Denna skulle ha som uppgift att handlägga 
barnavårdsmannaärenden under den första komplicerade tiden.102 

Flera skribenter framhöll emellertid, att även om förslaget med dis-

triktsbarnavårdsmän var ett steg i rätt riktning, så behövdes mer omfat

tande åtgärder för att komma tillrätta med barnavårdsmannaproblemet. 

Det skulle inte lösas bara genom att man fick en "första barnavårds-
man" att tjänstgöra över de lokala barnavårdsmännen. I första hand 
skulle ju kommunerna ändå ha att lita till de lokala barnavårdsmännen, 
och om dessa kom att förlora handläggningen av mer komplicerade 
ärenden till en distriktsbarnavårdsman skulle deras erfarenhet komma 

att undergrävas ännu mera.103 Engångsarbetet med att fastställa fader
skap var dessutom många gånger mindre krävande än det kontinuerli
ga arbetet med att driva in underhåll. Barnavårdsärenden måste således 

hela tiden handläggas av verkligt kvalificerade personer.104 

De med tiden ackumulerade erfarenheterna med att implementera 

1917 års lag om barn utom äktenskap gjorde att problemen med frivil
liga socialarbetare framstod i allt tydligare dager. Barnavårdsmanna-
uppdraget visade sig vara alltför komplicerat och institutionen alltför 
storskalig för att klaras av lekmän. Om än motvilligt började man där

för på kommunal nivå överge tanken på frivilliga barnavårdsmän och 

kom att i ökande utsträckning anställa tjänstemän att utföra uppdraget. 

Vi har nu sett hur diskussionen under 1920-och 30-talen fördes inom 

barnavårdsfolkets egna led, bland dem som hade att sköta implemen-

1938, s. 38-40; Lilv Månsson, "Barnavårdsmannainstitutionen", Tidskrift för barnavård och 

ungdomsskydd 1938, s. 114-115. 
102. Hagbard Isberg, "För att barnavårdsmannainstitutionen bättre må kunna motsvara 

sitt syfte...", Tidskrift för barnavård och ungdomsskydd 19 37, s. 224-225. Statens inspektör för 
fattigvård och barnavård hade föreslagit denna möjlighet redan år 1921, se Meddelandenfrän 

Kung/. Socialdepartementets byråför fattigvårds- och ba/7iavårdsärenden, 1921:3 (1921), s. 6. 

103. A. Rodahl, "Barnavårdsmannainstitutionen", Tidskrift för barnavård och ungdomsskydd 

1938, s. 40-41. 
104. Algot Törnquist, "Barnavårdsmannainstitutionen", Tidskrift för barnavård och ung

domsskydd 1938, s. 112-i 14. 



teringen och i Svenska fattigvårds- och barnavårdsförbundets tid

skrifter. Förändrades statsmakternas inställning på samma sätt? Vad 

hade Socialdepartementet för åsikt om svårigheterna inom barnavårds-

mannainstitutionen? 

Socialdepartementet förordar t jänstemannasystemet 

Barnavårdsmannainstitutionen stod inte från böljan under någon 
egentlig statlig tillsyn, men efter några år kom en sådan att utvecklas. I 

samband med att 1918 års fattigvårdslag trädde i kraft i januari 1919 in

rättades en statlig fattigvårds- och barnavårdsbyrå och fattigvårdskon

sulenter anställdes vid länsstyrelserna. Till en böljan hade dessa visser
ligen bara en rådgivande funktion gentemot de kommunala barna

vårdsmyndigheterna, men från och med 1926 utövade de även den 
statliga kontrollen över hur kommunerna skötte sina åtaganden i an

slutning till lagen om barn utom äktenskap. 

Fattigvårds- och barnavårdsbyrån var under en första kort period 

placerad inom Civildepartementet, men med Socialdepartementets till

komst flyttades den över dit år 1920.105 Den nyupprättade byrån leddes 
av statens fattigvårds- och barnavårdsinspektör och till denna befatt

ning hade Svenska fattigvårdsförbundets ledande person G.H. von 
Koch rekryterats. Han fungerade sedan som föreningslänk för de kon
sulenter som var anställda vid länsstyrelserna runt om i landet. Ett par 
gånger om året möttes konsulenterna och fattigvårdsinspektören för 

gemensamma överläggningar i angelägna frågor. Vid dessa konsulent
konferenser var barnavårdsmannainstitutionen ett återkommande dis

kussionsämne.106 

Konsulenterna rapporterade om bekymmer inom barnavårdsman
nainstitutionen över hela landet, vilka härleddes till svårigheten att en
gagera kunniga personer som barnavårdsmän. På grund av bristen på 
funktionärer blev arbetet med att tillämpa lagen om barn utom äkten

105. År 1938 flyttades byrån återigen, nu till Socialstyrelsen. Se G.H. von Koch (1938), 

s. 3-4. 
106. RA, Socialstyrelsens arkiv, Socialvårdsbyrån, vol. 5 F XX Ö:i, protokoll från konsu

lentkonferenser 1919-1937, särskilt 6-14/12 1920; 26/1-2/2 1923; 3-6/2 1932; 9-10/3 1936. 



skap eftersatt. Ute på landsbygden flöt arbetet särskilt trögt. Från de 

olika distrikten rapporterades om klagomål från olika håll av dem som 

berördes av 1917 års barnlagar. Fattigvårdsmyndigheterna klagade över 
att de ofta tick lämna hjälp i fall där det var uppenbart att fattigvård inte 

skulle behövas, om bara barnavårdsmannen fullgjort sitt uppdrag med 

att erhålla understöd. Mödrarna klagade över att de trots utslag eller av

tal ändå inte fick något bidrag till barnets underhåll. Och barnavårds

nämndernas ordföranden klagade över svårigheterna att fa lämpliga 

barnavårdsmän.10' 

Bara fyra år efter institutionens införande tvingades man år 1921 från 
Socialdepartementets sida således konstatera att bristen på frivilliga 
barnavårdsmän gjort att institutionen inte gett det beräknade resulta
tet.108 I Socialdepartementets anvisningar om barnavårdsmannainstitu-

tionen lades ett stort ansvar för att undanröja dessa missförhållanden på 

barnavårdsnämnderna. Om dessa bara hade en ordentlig arbetsledning 
som kunde förklara vad barnavårdsmannauppdraget bestod i, samt en 
organisation som kunde erbjuda barnavårdsmännen hjälp och stöd, 
skulle personer inte tveka att ta på sig ett frivilligt barnavårdsmanna-
uppdrag. 

Men Socialdepartementets försök att blåsa liv i det frivilliga barns-

vårdsmannaskapet gav små resultat. Problemet med att rekrytera 
kompetenta barnavårdsmän var ett strukturellt problem inympat i 

barnavårdsmannainstitutionen. Ytterligare några års erfarenhet av det 

praktiska barnavårdsmannaarbetet gjorde därmed att den allmänna in

ställningen angående verksamhetens organisation förändrades inom 

Socialdepartementet och bland konsulenterna. I mitten på 1930-talet 
hade man från Socialdepartementets sida övergivit tanken på frivilliga 
barnavårdsmän. Erfarenheterna runt om i landet gav vid handen att det 
inte gick att hantera uppdraget på frivillig basis.109 Konsulenternas rap-

107. RA, Socialstyrelsens arkiv, Socialvårdsbyrån, vol. 5 F XX Ö:i, protokoll från konsu

lentkonferenser 1919-1937, 26/1-2/2 1923, s. 8-10. 
108. Meddelanden från Kungl. Socialdepartementets byrå för fattigvårds- och barnavårds-

ärenden 1921:3 (1921), s. I. 

109. G.H. von Koch (1938), s. 22; även RA, Socialstyrelsens arkiv, Socialvårdsbyrån, vol. 

5 F XX 0:i, protokoll från konsulentkonferenser 1919-1937, 3-6/2 1932, s. 4. 



porter visade också att där det fanns avlönade barnavårdsmän blev 

resultaten bättre.110 När problemen inom barnavårdsmannainstitutionen 

behandlades vid en konsulentkonferens år 1936 framhöll von Koch 

bara att "den allmänna meningen" var att barnavårdsmännen borde 

vara avlönade.111 

Svagheterna med det frivilliga arbetet hade visat sig vara alltför 
många. Det var svårt att uppbåda frivilliga krafter. Även i de fall en fri
villig barnavårdsman utsågs kunde det hända att ärendet blev liggande 

utan att så mycket blev gjort för klienterna. En ändring i barnavårds

lagen år 1934, vilken medförde att barnavårdsnämndens ordförande 

inte längre själv fick ta på sig barnavårdsmannauppdrag, accentuerade 

problemen.112 När så det statliga bidragsförskottssystemet infördes i 

slutet av 1930-talet, och barnavårdsmännen fick ansvar för detta kom

plicerade och ansvarsfyllda socialpolitiska program, kunde det inte 
längre vara tal om att förlita sig på oskolade krafter. Principfrågan var 
definitivt avgjord till tjänstemannasystemets fördel. 

Svårigheterna kvarstod emellertid. I  de större kommunerna kunde 

man anställa barnavårdsmän. För småkommunerna var det dock svåra

re. I de diskussioner som konsulenterna förde sinsemellan återkom man 
ofta till småkommunsdilemmat.113 Redan i början av 1920-talet, vid den 

tidpunkt då anvisningarna författades, var man medveten om att många 

problem inom barnavårdsmannainstitutionen bottnade i det faktum att 
ett stort antal av landets kommuner var för små för att klara av sina åta
ganden i anslutning till lagen om barn utom äktenskap. Landsortkom

munerna ansåg sig sällan ha råd med anställda barnavårdsmän. I de 

110. Några konsulenter menade på ett ganska tidigt stadium att man borde övergå till av
lönade barnavårdsmän. Se RA, Socialstyrelsens arkiv, Socialvårdsbyrån, vol. 5 F XX Ö:i, pro

tokoll från konsulentkonferenser 1919-1937, 19-22/1 1920, s. 2-3; 26/1-2/2 1923, s. 9. 
in. RA, Socialstyrelsens arkiv, Socialvårdsbyrån, vol. 5 F XX Ö:i, protokoll från konsu

lentkonferenser 1919-1937, 9-10/3 1936, s. 2 och diskussionsprotokoll s. 4-7; 3-6/2 1932, s. 

4; även "Från konferensen med statens fattigvål ds- och barnavårdskonsulenter", Tidskriftför 

barnavård och ungdomsskydd 1936, s. 68-69. 
112. Karl J. Höjer, "Några aktuella synpunkter på barnavårdsmannainstitutionen", Tidskrift 

för barnavård och ungdornsskydd 1939, s. 250-251. 
113. RA, Socialstyrelsen, Socialvårdsbyrån, vol. 5 F XX Ö:i, protokoll från konsulentkon

ferenser 1919-1937, 6-14/12 1920, s. 4-5; 9-10/3 1936, s. 2. 



kommuner där det endast föddes några fa utomäktenskapliga barn om 

året fick man heller aldrig någon rutin på hur ärendena skulle hanteras, 
vare sig från barnavårdsnämndens eller från barnavårdsmännens sida. 
Hur en barnavårdsman skötte sitt arbete berodde trots allt inte i egent

lig mening på om denna var anställd eller inte, utan på hur pass stor 

erfarenhet denna hunnit skaffa sig. I stort var konsulenterna således 

överens om, att någon egentlig lösning på svårigheterna inom barna-

vårdsmannainstitutionen skulle inte uppnås förrän det blev större kom

munala enheter. 

Problemet med småkommuner fick på sikt sin lösning i den riktning 
som konsulenterna önskade, genom de kommunsammanslagningar 
vilka beslutades 1946 och genomfördes 1952.114 En offentlig utredning 
slog i böljan av 1940-talet fast att den kommunala indelningen, med ett 

stort antal småkommuner på landsbygden, inte tillät en rationell skötsel 

av socialvården. Det gällde att få till stånd kommuner av sådan storlek 

att man fick ett bärkraftigt skatteunderlag och därmed råd att anställa 
socialvårdstjänstemän som kunde arbeta inom så pass stora social
vårdsenheter att de erhöll erfarenhet och rutin i arbetet.115 Mindre 

kommuner skulle således uppgå i storkommuner, t.ex. genom att en 

landsbygdskommun slogs samman med en angränsande stad. Genom 

denna kommunreform möjliggjordes i praktiken en övergång till 
tjänstemannasystemet. 

Kontinuitet och förändring -  personliga t jänstemän 

Vid 1930-talets mitt var det frivilliga barnavårdsmannaarbetets momen

tum förbi, åtminstone som idé. I praktiken var det först med kommun

sammanslagningarna på 1950-talet som man i landets alla kommuner 

114. Erik Wångmar, Från sockenkommun till storkommun. En analys av storkommunreformens 

genomförande 1939-1952 i en nationell och lokal kontext (Växjö 2003). Även Lundström (1993), s. 

127; Hans Wallentin, Svensk fattigvård under mellankrigstiden (Östersund 1990), s. 43 f.; Sten 

Carlsson i Sten Carlsson & Jerker Rosén, Svensk historia, 2. Tiden efter 1718. Fjärde upplagan 

(Stockholm 1980), s. 594. 
115. SOU 1942:56, Socialvårdskommitténs betänkande 6. Utredning ochförslag angående so

cialvårdens organisation m.m.\ Sven Larsson, "Socialvårdskommitténs betänkande angående 
socialvårdens organisation", Tidskriftför fattigvård och annan hjälpverksamhet 1942, s. 204 f. 



ansåg sig ha råd att anställa tjänstemän för att utföra det sociala arbetet. 

Men redan på ett tidigare stadium avklingade den diskurs inom vilken 

frivilligarbetets förtjänster framhölls. Detta betydde dock inte att synen 

på det sociala arbetet som sådant förändrades. 

Om man under tidigare år oftast betonat faran med tjänstemanna

systemet, var det nu det frivilliga systemet som förknippades med pro

blem. När Ruth Dahl, föreståndare för Norrköpings barnavårdsmanna-

kontor, i en artikel 1938 förespråkade systemet med anställda barna
vårdsmän, kritiserade hon de kommuner som av kostnadsskäl avstod 

från att anställa tjänstemän för att tänka helt fel. "Väl kvalificerade 

barnavårdsmän äro, synes det mig, så behövliga för varje samhälle, att 

ingen kommun borde ha råd att undvara sådana,"116 Samtidigt underströk 

hon att det var en fara om den enskilde utövaren betraktade barna-

vårdsmannaskapet "endast som ett yrke". Relationen till klienterna fick 

alltså inte bli annorlunda bara för att uppdragsförhållandet hade för
ändrats. Även barnavårdsmannen i tjänstemannaställning måste ha ett 
personligt intresse för klienterna och anstränga sig för att se det unika i 
vaije fall och vaije enskilt möte. 

När CSA och Socialinstitutets alumniförening DSI vid 1940-talets 

mitt gav ut en yrkesvägledning för socialt arbete, framhölls där att vid 

sidan av ingående kunskaper om de "stora ekonomiska, politiska och 

sociala sammanhangen", av lagar, författningar och institutioner, kräv

de yrket även en positiv livssyn, intresse för människor och förmåga att 
samarbeta. En klar hjärna och ett varmt hjärta var socialarbetarens vik
tigaste utrustning.117 

Övergången till en tjänstemannadiskurs präglades därmed av såväl 
kontinuitet som förändring. Inom ramen för det framväxande tjänste
mannasystemet kunde delar av det filantropiska idégodset förknippat 

116. Ruth Dahl, "Barnavårdsmannainstitutionen", Tidskrift för barnavård och ungdomsskydd 

1938, s. 39. Även Lisa von Holst, "Några erfarenheter från barnavårdsnämndernas arbete för 
de utomäktenskapliga barnen i stad och på landsbygd under de senaste 20 åren", Tidskriftför 

barnavård och ungdomsskydd 1943, s. 108-110. 
117. Stina Hesselman, I samhällets tjänst. En yrkesvägledning för socialt och kommunalt ar-bete 

(Stockholm 1944), s. 38-39. 



med frivilligt socialt arbete fortleva. Även fortsättningsvis handlade det 

sociala arbetet om ett "personligt" möte mellan socialarbetare och 
klient. Och även då arbetet fått en tjänstemannamässig inriktning an

sågs kvinnor särskilt passade för uppgiften. De var i egenskap av sitt 

kön "personliga". Tanken på det sociala arbetet som ett "kall" kunde 

således existera vidare. 
Synen på socialvårdsarbetet som ett kvinnligt kall hade emellertid sin 

baksida. I en debattbok om kvinnornas ställning i samhället menade 

den socialdemokratiska politikern och samhällsdebattören Alva Myrdal 

år 193 B, att det återspeglade sig i lönen att yrket ansågs speciellt lämp
ligt för kvinnor. Eftersom socialt arbete, sjukvård, lärargärningen o.s.v. 

så länge betraktats som en "kvinnlig kärleksverksamhet" var det svårt 

att omvandla dessa till normalt avlönade arbeten.1181 en artikel om de 

kvinnliga barnavårdstjänstemännens anställningsvillkor framhöll en 
kvinnlig barnavårdstjänsteman dessutom att tanken på det sociala arbe
tet som ett kvinnligt "kall", vid sidan av att hålla nere socialvårdstjäns

temännens löneanspråk också fungerade hindrande på försöken att 

höja utbildningsnivån inom fältet.119 

Dessa farhågor var inte obefogade. När barnavårdsdirektörer från 

landets större städer möttes vid en barnavårdskonferens i Göteborg 

1943, ramade de in det sociala barnavårdsarbetet på detta sätt. Barna
vårdsdirektören i Göteborg, Gustaf Hedqvist, talade i sitt inledningsan
förande om barnavårdstjänstemännens arbete som ett kall, där de "per
sonliga kvalifikationerna" var viktigare än formell utbildning och där 
den "inre tillfredsställelsen" var den största belöningen: 

Hur man nu än vänder och vrider på utbildnings- och lönefrågan, 

kommer man dock till sist fram till de rent personliga kvalifikationer
nas betydelse, jag tvekar inte att säga avgörande betydelse. Ingen ut
bildning, aldrig så fin eller dyrbar, kan ersätta de personliga kvalifika

118. Alva Myrdal, "Den svenska kvinnan i industri och hem", i Alva Myrdal m.fl., Kvin

nan, familjen och samhället (Stockholm 193B), s. 208. 

119. Karin Kihlman, "Om socialarbetare", Tidskrift för barnavård och ungdomsskydd 1938, s. 

168-170. 



tionerna. Jag vet knappast något yrke eller kall, som fordrar så oer

hört mycket av sin utövare som barnavårdstjänstemannens. Ingen 

borde ägna sig däråt utan bestämd inre övertygelse. [...] Barnavårds-

tjänstemannen är en yrkesutövare, som sådan skall han ha god ut

bildning och som sådan skall han åtnjuta en häremot svarande skälig 

lön. Men barnavårdstjänstemannen utövar också ett kall, 
tjänande medmänniskor i trångmål. Intet lönesystem kan evalvera 
detta i löneklasser. Lönen härför består och kommer alltid att bestå i 
den inre tillfredsställelse, som beskäres människan, som hjälper sin 
nästa.120 

Dessa tongångar måste ses i ljuset av att den expansion som den kom

munala socialvården genomgick under 1930- och 40-talet, med en allt 
större andel socialvårdstjänstemän. I samband med detta höjdes röster 
om att det inte bara krävdes tjänstemän för att utföra socialvårdande 
verksamhet på ett effektivt sätt, utan dessutom utbildade sådana. Social

arbetare behövde kunskap och utbildning för att i varje enskild situation 

kunna "dra i rätt ratt i det invecklade maskineri, som numera den soci

ala förvaltningsapparaten utgör".121 Men utbildningsfrågan var samtidigt 

en lönekostnadsfråga, på samma sätt som spörsmålet om anställda kon

tra frivilliga socialarbetare varit tidigare. När socialvården befann sig i 
ett utvecklingsskede, med ett därmed ökat behov av folk, så kunde man 
inte låta "ett till idealet gränsande krav på utbildning hos tjänstemännen 

stå hindrande i vägen för en just nu önskvärd utvidgning av verksam

heten", argumenterade andra.122 Man hade inte råd att enbart förlita sig 

till utbildade personer med tanke på de löneanspråk de då skulle ha. 
Här uppstod därför en konflikt mellan å ena sidan de som efter

strävade reformer i fråga om högre utbildningsnivå och högre löner för 

120. Gustaf Hedqvist, "Barnavårdstjänstemännens utbildning och löneförmåner. Föredrag 
jämte efterföljande diskussion...", Tidskriftför barnavård och ungdomsskydd 1943, s. 181. 

121. Gösta Ahlborg, "Till frågan om den sociala utbildningen", Tidskrift för barnavård och 

ungdomsskydd 1943, s. 209; även Märta André, "Aktuella problem i social utbildning". Tidskrift 

för barnavård och ungdomsskydd 1942, s. 16. 

122. Gustaf Hedqvist, "Barnavårdstjänstemännens utbildning och löneförmåner", Tidskrift 

för barnavård och ungdomsskydd 1943, s. 179. 



socialvårdstjänstemännen, och å andra sidan företrädare för kommu
nerna och arbetsledning inom barnavården, vilka ville hålla igen på ut

giftssidan. 
De som förespråkade bättre utbildning och högre löner menade att 

man från kommunernas sida var beredd till vilka kompromisser som 

helst bara för att pressa lönenivån, och sedan maskerade man detta ge

nom att tala om socialarbetarnas "personlighet". Erfarenheterna från 

den tid då det var förmögna människor som utförde socialt arbete utan 
lön hade lämnat efter sig ett arv, menade Göta Rosén från Socialstyrel
sen: från kommunernas håll hade man aldrig haft för vana att betala de 
människor som ägnade sig åt socialvård.123 

Men inte heller de aktörer som önskade professionalisera det sociala 

arbetet kunde helt lösgöra sig från retoriken om socialarbetarnas "per
sonlighet", även om de försökte omformulera den. En varm personlig
het, god utbildning och en människovärdig lön borde vara möjliga att 
kombinera för en socialarbetare argumenterade man. Gösta Ahlborg, 
en av de statliga fattigvårds- och barnavårdskonsulenterna, framhöll i 
en artikel i Tidskrift för barnavård och ungdomsskydd\ att även om man 
måste ha en läggning som passade för det sociala arbetet, uteslöt inte 

det att man samtidigt behövde en yrkesutbildning: 

Ofta får man ifråga om kompetenskraven för socialarbetare höra, att 

personlig läggning och lämplighet är viktigare än själva utbildningen. 

Då det är fråga om andra yrkesområden har jag för min del aldrig 
hört någon framhålla, att en person enbart på grund av personlig 
lämplighet kan bli urmakare, lärare eller präst. Även om en person är 
lämplig för ett visst yrke, måste han väl i alla fall anses vara i behov av 

ett visst mått av utbildning för att kunna göra någon egentlig nytta.124 

123. Göta Roséns diskussionsinlägg i samband med Hedqvists föredrag, "Barnavårdstjäns

temännens Tidsknftför barnavård och ungdomsskydd 1943, s. 181-182; även inläggen 
från Stina Hesselman, s. 182-183, och Elsa Malmroth, s. 184. 

124. Gösta Ahlborg, "Till frågan om den sociala utbildningen", Tidskrift för barnavård och 

ungdomsskydd 1943, s. 210. 



Slutord 

Barnavårdsmannainstitutionen var en på papperet storskalig institution 

när den introducerades år 1918. Samtidigt var den kommunala bered

skapen för att administrera barnavårdsmannaarbetet låg. I detta organi

satoriska glapp kom Svenska fattigvårdförbundet att spela en fram
trädande roll för att bygga upp den offentliga barnavårdsmannaverk-

samhet. Genom publicistisk verksamhet och genom upplysnings- och 
informationskampanjer riktade till kommunala myndigheter, agerade 

detta frivilligförbund - med statens goda minne - för att skapa kom

munala barnavårdsstrukturer och för att definiera barnavårdsmanna-

rollen. Det var inom ramen för det "privatoffentliga" system, som 
Anne-Lise Seip talar om, som barnavårdsmannainstitutionen tog form; 
i spänningsfältet mellan staten, kommunerna och de frivilliga organisa

tionerna. Här erbjöds också ett utrymme för kvinnor att aktivt delta i 

statsbyggnadsprocessen. 

Kapitlets fokus har särskilt legat på den process varigenom aktörerna 

på fältet kom att förändra sin syn på barnavårdsmannauppdraget, och 

hur det omformulerades från ett frivilligt förtroendeuppdrag till att bli 
ett tjänstemannaarbete. Frågan om huruvida barnavårdsmannainstitu

tionen skulle bemannas med anställda eller frivilliga barnavårdsmän 

hade flera dimensioner. Det var en ekonomisk fråga, eftersom det var 

kostsamt för kommuner att hålla sig med anställda tjänstemän. Detta 
var i sin tur förbundet med storleken på kommunen och var främst ett 

problem för landets många småkommuner. Det var också en vårdideo-

logisk fråga.. För barnavårdsfolk och reformvänner såsom kretsen kring 

Svenska fattigvårdsförbundet, med en fot förankrad i sekelskiftets filan-
tropitradition, var frivilligt socialt arbete ett viktigt inslag i samhällsar
betet - till gagn för understödstagaren, hjälpgivaren och samfundet i 
stort. Det fanns ett medborgerligt och "personligt" inslag som riskerade 
att gå förlorat om man uteslutande använde sig av tjänstemän. Inom 
systemet med frivilliga vårdare kunde mötet mellan klient och hjälpare 
bli till ett möte mellan två socialklasser och ett "personligt" möte mel



lan två individer. Hjälpen som gavs hade därmed inte bara en materiell 

utan även en moralisk och etisk sida. Det var slutligen också en fråga om 

uppdragets genuskodning I denna diskussion om det sociala arbetets or
ganisation spelade även idéer om kön en viktig roll. Detta var en tid då 
samhället demokratiserades, då vissa könsbarriärer undanröjdes och då 

kvinnor trädde ut på den offentliga arenan. De könspolitiska diskussio

ner som fördes under dessa år hade även återverkningar på debatten 

om barnavårdsmannainstitutionen och hur implementeringen av 1917 
års barnalag skulle skötas. Såväl staten som de socialreformatoriska och 
de kvinnopolitiska aktörerna menade att barnavårdsmannauppdraget 

kunde fungera som ett sätt för kvinnor att delta i samhällsarbetet. 

Men trots att barnavårdsmannauppdraget utformades mot bakgrund 

av sekelskiftets filantropiska idégods, och att initiativtagarna bakom 

systemet tänkt sig ett system med frivilliga socialarbetare, så var institu
tionen redan från böljan alltför storskalig och uppdraget alltför formellt 

för att passa lekmän. Som idé hörde barnavårdsmannainstitutionen 
hemma i socialhjälpsstaten, men i praktiken passade den bättre i den 
framväxande välfärdsstaten där det sociala arbetet utfördes av anställda 

tjänstemän. Med bara några fa års erfarenhet av att tillämpa 1917 års lag 

om barn utom äktenskap, tvingades även de största tillskyndarna av 
föreställningen om det sociala arbetet som en oavlönad medborgar-
gärning att överge tanken på att barnavårdsmannauppdraget kunde 
klaras på frivillig basis. Svenska fattigvårdsförbundet liksom Social

departementet och länsstyrelsernas fattig- och barnavårdskonsulenter, 

slog vid 1930-talets mitt fast att barnavårdsmannauppdraget bäst sköt

tes av tjänstemän. 
Den frivilliga traditionen skulle samtidigt visa sig svår att skaka av för 

de aktörer som önskade professionalisera det sociala arbetet och lyfta 

det utbildningsmässigt och lönemässigt. Kalltanken var impregnerad i 

yrkets utveckling. Aven synen på barnavårdsmannaarbetet som kvinn
ligt var vid det här laget inympat i yrkets grund. Inom ramen för en allt

mer expanderande tjänstemannabaserad socialförvaltning utgjorde 
kvinnor således en billig arbetskraft. Ironiskt nog hade kvinnopolitiska 
organisationer varit delaktiga i denna utveckling. Då barnavårdsman-



nainstitutionen infördes hade kvinnor själva använt sig av en materna-

listisk retorik om "kall" och "personlighet" för att göra detta samhälls
arbete tillgängligt för kvinnor. När sekelskiftets kvinnor agerade för att 
utvidga sfären för sitt samhällsinflytande gjorde de det utifrån en un

derordnad position i det samhälleliga genussystemet. Deras möjlighe

ter att agera var därmed begränsade. Deras handlingsalternativ låg 

inom ramen för tidens genusdiskurs. Vägval som då verkade emancipe-

rande skulle för framtiden komma att innebära nya svårigheter. 



K A P I T E L  F Y R A :  

K Ä R L E K S V E R K  B L I R  Ä M B E T S V E R K  

Barnavårdsmännens svåra 
professionaliseringsprocess, 1 920-40-talen 

"Cecile Strömer, Barnavårdsman", står det på dörren, och där innan

för bland blommor och andra kvinnliga attribut och vaktad av en 

symbolisk stork på en gammal skånsk kista, ett minne från stilla år då 

hon fördjupade sig i etnografica och kyrklig konst, bor kommunens 

maktfullkomligaste tjänsteman, 157 värnlösa barns rättsliga stöd och 

hjälp. Fröken Strömer är Stockholms första barnavårdsman.1 

När dagstidningen Dagens Nyheter i början av 1919 berättade om Stock

holms först anställda barnavårdsmans inledande verksamhetsår spanns 

artikeln runt det paradoxala förhållandet mellan hennes kvinnlighet 
och den myndighet som tjänsteställningen gav henne. Motsättningen 
fick sin lösning genom att den kvinnliga barnavårdsmannen beskrevs 
som å ena sidan stabilt förankrad i medelklassen och a andra sidan mer 
som en "157 barns styvmamma" än en myndighetsutövare. Dessa te

man, relationen klass och kön, privat och offentligt, var viktiga i 1920-

talets diskussioner kring barnavårdsmannasysslan. De kvinnor som ut

i. "Ett år som barnavårdsman och 157 barns styvmamma", Dagens Nyheter 16/2 1919. 



gjorde pionjärgenerationen anställda barnavårdsmän hade att förhålla 

sig till dessa då de gemensamt arbetade på att skapa sig en yrkesidenti

tet som offentliganställda socialarbetare. 
När barnavårdsmannainstitutionen sjösattes öppnades ett nytt falt 

inom det sociala arbetet och detta vid en tidpunkt då den svenska social

vården var dåligt utvecklad och svagt definierad. Barnavårdsmanna-

uppdraget skulle beskrivas och barnavårdsmän utses. Aktörerna bakom 

institutionens tillkomst hade i första hand tänkt sig att det skulle vara 

kvinnor som iklädde sig uppdraget som barnavårdsmän. De menade att 
det var lämpligt med kvinnliga utövare eftersom barnavårdsmannaupp-

draget framför allt handlade om att värna kvinnor och barn. Sysslans 
genuskodning var dock omtvistad. Arbetet innebar ju samtidigt en hel 
del formella och maktpåliggande uppgifter även i relation till barna

fäder. På en diskursiv nivå fick denna problematik sin lösning genom att 

uppdraget spjälkades upp mellan frivilliga kvinnliga barnavårdsmän 

som primärt skötte klientarbetet, medan manliga tjänstemän alternativt 

barnavårdsnämndernas egna förtroendevalda skötte de formella - och 

som man samtidigt slog fast - mer krävande och komplicerade åliggan
dena. Det visade sig emellertid ganska snart att den faktiska utveckling
en var en annan. Det var svårt att rekrytera frivilliga till barnavårds-
mannauppdraget. Från landsbygdskommunernas håll föredrog man att 
låta en manlig medlem av den politiskt tillsatta barnavårdsnämnden 
axla barnavårdsmannens arbetsuppgifter som ett inslag i dennes för

troendeuppdrag. I storstäderna kom däremot visionerna till viss del att 

realiseras. I Stockholm, Malmö och en hel rad andra städer fick barna

vårdsmannainstitutionen ett kvinnligt ansikte. Tvärtemot vad man ur
sprungligen tänkt sig var de anställda och avlönade barnavårdsmännen 
kvinnor. Det är dessa mestadels kvinnliga tjänstemän - och framför allt 

de i Stockholm - som står i fokus för detta kapitel. 

Detta kapitel behandlar frågan om hur kvinnliga tjänstemän skapade 

en nisch för sig själva inom barnavårdsmannainstitutionen under insti

tutionens tidiga år. Detta var ju en tid då en rad icke-professionella dis
kurser ännu präglade det sociala arbetet. Kvinnliga socialarbetares värde 
ansågs ligga i deras personliga kompetens och deras icke-byråkratiska 



läggning, snarare än deras formella kunskaper. Den stora utmaning som 
mötte de anställda kvinnliga barnavårdsmännen var således att utveck
la en ny professionell strategi, bättre anpassad till tjänstemannarollen. 

Kapitlet består av två huvudsakliga delar. I den inledande delen för
söker jag ringa in de yrkesverksamma barnavårdsmännen. Utifrån sta

tistiskt material, bevarade ansökningshandlingar vid Stockholms barna
vårdsnämnd samt arbetsinstruktioner och arbetsbeskrivningar diskute
rar jag vilka personer som värvades för barnavårdsmannauppdraget 

som tjänstemän och hur deras arbete var organiserat. I kapitlets andra 

del analyserar jag därefter barnavårdsmännen i Stockholm som yrkes

kår, deras inre sammanhållning och relationer med omvärlden. Primärt 
är det deras kårförening samt de olika yrkesrelaterade debatter Stock
holms barnavårdsmän förde i politiska och fackmässiga tidskrifter som 

står i fokus. 

En profession i  statens tjänst 

Inom professionaliseringsforskningen brukar det framhållas att socialt 

arbete är en profession "i statens tjänst".2 Det är en profession som ge

nererats av samhällets byråkratisering och av den expanderande statli

ga förvaltningen under 1900-talet. Socialarbetarna utgjorde en av de 
många yrkesgrupper som behövdes för att administrera den framväx
ande socialhjälps- och senare välfärdsstaten. De var socialpolitikens 

praktiker, transportörer av politiskt fattade beslut. Denna sida av barna

vårdsman naarbetet var mycket tydlig. I likhet med annat socialt arbete 

var barnavårdsmannaarbetet nära knutet till ovanifrån givna lagar och 

förordningar, som stakade ut ramarna för barnavårdsmännens verk
samhet. Samtidigt hade socialarbetarna en självständig roll inom den 
offentliga byråkrati som de var en del av, eftersom det var de som be
dömde hur direktiven skulle appliceras i det särskilda fallet, i förhållan

2. Se t.ex. Thomas Brante, "Professional types as a strategy of analysis", i Michael Burrage 
& Rolf Torstendahl (red.), Professions in theoiy and history. Rethinking the study of professions 

(London 1990), s. 82. 



de till den enskilda klienten.3 Barnavårdsmännens självständighet var 

kanske ännu tydligare artikulerad än andra socialarbetares. Även om de 

lydde under de kommunala barnavårdsnämnderna var de i princip sina 
egna "ämbetsverk". De utsågs personligen för vaije klient och därefter 
tillkom alla rättigheter och skyldigheter förknippade med barnavårds
man nauppdraget dem individuellt. De arbetade ofta hemifrån och und
gick på så sätt den dagliga kontroll och påpassning från arbetsgivarens 
sida som annars hörde ihop med tjänstemannaarbete i en byråkratisk 

hierarki. 

Men all självständighet till trots var barnavårdsmannens verksamhet, 
liksom allt annat socialt arbete, av förmedlande natur. Barnavårds

männens möjlighet att själva utforma sitt arbete var kringskuret. De var 

fångade i ett nät av relationer, där lagstiftning, arbetsgivare, andra 
professioner verksamma på socialvårdsfaltet och dessutom deras egna 
klienter, var medaktörer i att definiera uppdraget och tillskriva det ett 
värde. Därmed har socialarbetarnas professionaliseringsprojekt också 
varit mycket problematiskt. Som den amerikanske historikern Daniel J. 

Walkowitz poängterat har socialarbetarnas maktresurser som profes

sion varit betydligt mer situationsbundna än andra professionella grup

pers under 1900-talet.4 Det har inte krävts någon speciell utbildning 
eller formell kompetens för att erhålla en tjänst inom den samhälleliga 
socialvårdsektorn. I många fall kunde ju för övrigt samma arbete utföras 

av andra på frivillig basis. Socialarbetarnas expertis var därför inte unik: 

de hade inte någon särskild professionell terminologi eller specifika tek

niska kunskaper, såsom t.ex. läkare, ingenjörer och jurister hade. Deras 
yrke var i stället servicebetonat och handlade om att tillämpa ovanifrån 
definierade påbud, samt att informera om samhällelig lagstiftning och 

socialvård och underlätta dess användning. Den service som de bistod 

klienterna med var emellertid endera irrelevant eller redan av allmän 

3. Michael Lipsky, Street-level bwraucracy. Dilemmas of the individual in public services (New 

York 1980), s. 13-25; Bo Rothstein, Vad bör staten göra? Om välfiirdsstatens moraliska och poli

tiska logik (Stockholm 1994), 98-100. 

4. Daniel J. Walkowitz, Working with class. Social workers and the politics of middle-class iden

tity (Chapel Hill 1999), s. 59-62. 



kännedom för personer med utbildning, makt och inflytande. Social
arbetarna hade således enbart auktoritet och särskild kompetens i rela

tion till klienterna - en i sin tur marginaliserad samhällsgrupp. 

Kön och klass som professionella strategier 

Socialt arbete i allmänhet och barnavårdsmannasysslan i synnerhet var 

åren runt 1920 ännu ett falt i vardande. Socialvårdande uppgifter utför
des av förtroendevalda, av frivilliga vårdare och av anställda tjänstemän. 
Det privata och det offentliga, det frivilliga och det professionella flöt in 
i varandra. Yrkesmässigt och utbildningsmässigt hade de personer som 

engagerade sig i det samhälleliga socialarbetet en skiftande bakgrund. I 

städerna arbetade en växande skara kvinnor som barnavårdsmän. De 
kvinnor som anställdes hade ofta någon högre utbildning och därtill ge
digna yrkeserfarenheter i bagaget. Man skulle ändå kunna spetsa till det 

och säga, att det som i ett tidigt skede lade grunden till den gemensam

ma yrkesrollen var mindre deras kunnande än deras bakgrund. Kärn

punkten låg i att de var respektabla kvinnor från medelklassen. 
Jag har i tidigare kapitel visat hur starkt präglad barnavårdsmanna-

institutionen var av en maternalistisk diskurs. Inom ramen för barna-

vårdsmannainstitutionen skulle ogifta mödrar och fader fostras till för-

äldraskap i enlighet med ett borgerligt könskomplementärt tänkande. 
Det fanns därmed en föreställning att medelklassens kvinnor hade en 

särskild kompetens för barnavårdsmannaarbetet. Såväl i egenskap av 

sin klass som sitt kön var dessa auktoriteter på familjerelaterade frågor. 

Som kvinnor ansågs de samtidigt ha en särskild förmåga att knyta per
sonliga band till medsystrar i nöd. 

Historikern Christina Florin framhåller att man måste beakta sekel
skiftets ojämlika könsrelationer när man tolkar de särskilda yrkesstra

tegier som kvinnliga tjänstemannagrupper utvecklade under denna 
period. Under seklets första årtionden hade ju kvinnor inte varit fullvär

diga medborgare och därför strukturellt förhindrade att ta plats på 

arbetsmarknaden på lika villkor med män. De hade inte tillgång till 
högre utbildning i samma utsträckning. De saknade politiskt inflytande. 
Om de var gifta var de underställda sina män i äktenskapet. Utifrån 



denna könsobalans hade de därför utvecklat en rad olika strategier för 

att motivera det kvinnliga yrkesarbetet. I dessa strategier kom kön och 

klass att spela en framträdande roll.5 

Kön och klass skulle emellertid visa sig vara en problematisk grund 
att bygga en professionell socialarbetaridentitet på. Barnavårdsmän
nens medelklassbakgrund och deras kvinnlighet gjorde dem möjligen 
lämpade för arbetet med att fostra arbetarklassen till gott föräldraskap, 
men de var knappast egenskaper som gjorde att de blev respekterade 
som yrkesutövare av andra professioner. Läkare, jurister, poliser och 
fattigvårdsarbetare, vilka alla menade att barnavårdsmännen inkräktade 
på deras verksamhetsfält, ifrågasatte deras kompetens och yrkeskun

skaper. De anklagades ömsom för att liera sig för mycket med mödrar

na i en sorts felriktad kvinnlig solidaritet, ömsom för att sakna förmåga 
att inge makt och myndighet hos försumliga barnafader. Även vissa 
grupper som tidigare varit barnavårdsmännens beskyddare, som en del 
kvinnosakskvinnor och socialreformatorer, kom att vända sig mot dem 
i den offentliga debatten. Som om inte detta räckte, var inte heller deras 

kvinnliga klienter alla gånger helt nöjda med deras arbetsinsatser. 

Det faktum att barnavårdsmännens arbetsuppgifter kunde utföras av 

amatörer på helt frivillig basis medförde naturligtvis ett särskilt problem 
för de socialarbetare som försökte skapa utrymme åt sig själva som yr
kesgrupp. Den amerikanska historikern Regina R. Kunzel pekar på den 

spänning som uppstod mellan de olika grupper av kvinnliga socialarbe
tare som under tidigt 1900-tal arbetade parallellt med varandra inom 

det sociala fältet. Det pågick en maktkamp om tolkningsföreträdet mel

lan dem med kvinnlig, "personlig" kompetens och dem med professio

nell erfarenhet och sakkunskap.6 

Kvinnliga socialvårdstjänstemän kom därmed att utveckla nya "obe-

könade" strategier för att vinna acceptans och erkännande för sitt ar

5. Christina Florin, "Mångdubbla identiteter. Kvinnliga tjänstemän och deras strategier i 
ett historiskt perspektiv", i Anders L. Johansson (red.), Fackliga otganisatiomstrategier (Solna 

1997), s. 65-66. 
6. Regina R. Kunzel, Fallen zuomen, pivblem girls. Unmamed mothers a?id the pivfessionaliza-

tion of social work 1890-1945 (New Haven 1993), s. 2-5,116. 



bete. Deras tjänstemannaställning inom offentliga byråkratier försatte 

dem i nya situationer som de bemötte på nya sätt. Genom att distanse

ra sig från den maternalistiska retoriken försökte de stärka sin position 

som yrkesgrupp och som myndighetsutövare. De ville bli respekterade 

för det arbete de utförde, inte som kvinnor. Denna utveckling var dock 

på intet sätt linjär. Den brittiska historikern Angela Woollacott pekar på 

att kvinnors svaga position inom de offentliga byråkratierna gjorde att 

de använde sig av ett helt register av argument för att motivera det 
kvinnliga sociala arbetet och för att befasta sin professionalitet. I vissa 
sammanhang utgick de från obekönade argument om arbetets beskaf
fenhet, i andra hänvisade de till kvinnors speciella lämplighet för det so

ciala arbetet. Olika typer av kvinnliga professionella strategier fortlevde 

därmed parallellt, baserade såväl på ett jämlikhetstänkande som på ett 
komplementärt tänkande om kön, kompetens och myndighet.7 

Den svenska barnavårdsmannakåren -

frivilliga män och anställda kvinnor 

Hur såg då den svenska barnavårdsmannakåren ut? Det kan här inled

ningsvis vara på sin plats att ge en beskrivning av de personer som var 

verksamma inom barnavårdsmannainstitutionen. Vilken var relationen 

mellan anställda och frivilliga barnavårdsmän, och mellan manliga och 

kvinnliga utövare? Jag har i tidigare kapitel visat hur man i barnavårds
folkets egna led, inom Svenska fattigvårds- och barnavårdsförbundet, 
övergav talet om frivilliga barnavårdsmän, och i stället förespråkade 
tjänstemannasystemet redan under 1930-talet. Detsamma gällde de 

statliga instanserna, såsom länsstyrelsernas fattigvårds- och barnavårds

konsulenter och Socialdepartementet. Då Socialstyrelsen för första 

gången gjorde en nationell statistisk översikt av barnavårdsmannainsti-

7. Angela Woollacott, "Secularism, social work, and middle-class women's self-construc
tion in world war I Britain", Journal ofzvomens history, 10 (1998), s. 86,102. Se även Sarah De
utsch, "Learning to talk more like a man. Boston women's class-bridging organizations 

1870-1940", The American historical review, 97 (1992). 



tutionen år 1940 visade det sig emellertid att övergången till en tjänste-

mannabaserad verksamhet gick långsamt. De flesta kommuner förlitade 

sig fortfarande på barnavårdsmän som handlade ett mindre antal ären
den på frivilligt uppdrag. Vidare visade det sig, att trots att barnavårds-
aktörerna talade om barnavårdsmannasysslan som kvinnlig så var en

dast 15 procent av utövarna kvinnor. 

TABELL 4.1. 

Bamavårdsmän i Sverige 1940,1950, i960,19 jo. Antal\ procent 

Ar L A N D S B Y G  D E N  S T Ä D E R N A  

Antal 
b.v.m* 

Därav 
kvinnor 

Fall per 
b.v.m. 

Antal 
b.v.m* 

Därav 
kvinnor 

Fall per 
b.v.m. 

I94° 
1950 

i960 
I97° 

5774 

3439 
1217 

10.7 % 
26.6 % 

36.5 °/o 

11 

16 
547 

343 

312 

53-7 Q'<> 
69.7 °0 
82.1 °0 

67 

142 

År H E L A  R I K E T  

Antal 
b.v.m* 

Därav 
'' kvinnor 

Fall per 
b.v.m. 

1940 

*9 50 
i960 
I97° 

6721 

37g2 

I529 
1567 

14.5 % 
25.4 °/o 

45.8 % 
61.6 % 

16 

27 
88 

100 

Källa: SOS, Samhällets barnavård 1950; SCB, Statistisk årsbok för Sverige 1962 och 1972.8 

* B.v.m. = barnavårdsman/män 

8. SOS (Sveriges officiella statistik), Samhällets barnavård iQ5°. Kungl. Socialstyrelsen 

(Stockholm 1952), s. 24; Statistisk årsbok for Sverige, 49. (1962). Utgiven av Statistiska central
byrån (Stockholm 1962), s. 230; Statistisk årsbok för Sverige, 59 (1972), (Stockholm 1972), s. 

263. 



Det fanns dock en påtaglig geografisk dimension, både vad gällde bar-

navårdsmannaarbetets organisatoriska grund och barnavårdsmännens 

kön. Det stora flertalet av de svenska barnavårdsmännen var verksam

ma på landsbygden och utförde frivilligarbete. I städerna fanns en be

tydligt mindre skara barnavårdsmän som handlade mångdubbelt fler 

ärenden per person.9 Och medan de kvinnliga barnavårdsmännen var i 

klar minoritet på landsbygden (II °/o) utgjorde de en knapp majoritet i 

städerna (54 %). Eftersom städernas barnavårdsmän hade ansvar för en 

stor mängd fall framträder genast en mindre maskulin bild av barna-
vårdsmannainstitutionen. 

Den koppling som genom den nationella statistiken framkommer 

mellan å ena sidan lekmannautövande och män samt å andra sidan 
tjänstemannasystemet och kvinnor blir ännu tydligare i landets större 
städer. Redan 1940 var det så, att ju större städerna var, med ett därpå 
följande större behov av barnavårdsmän och en därigenom tjänste-
mannabaserad barnavårdsmannakår, desto större var andelen kvinnor. 
Medan de kvinnliga barnavårdsmännen detta år utgjorde 41 procent av 

barnavårdsmannakåren i städer med ett invånarantal som understeg 

30 000 så utgjorde de i genomsnitt 74 procent av kåren i städer över 
30 000. I Göteborg var 67 procent av barnavårdsmännen kvinnor, i 
Stockholm 84 procent och i Malmö fanns det enbart kvinnliga barna
vårdsmän.10 

En närmare blick på hur barnavårdsmannaarbetet var organiserat i 

Stockholm förtydligar detta mönster av urbant kvinnligt tjänsteman

naarbete. Stockholm var den stad som hade Sveriges största barna-

vårdsmannaverksamhet. Antalet utomäktenskapliga födslar var högt 

9. Tyvärr finns det inga tydliga siffror på fördelningen mellan frivilliga och anställda bar

navårdsmän. Av samtliga drygt 6300 barnavårdsmän år 1940 var 37 °o arvoderade för sitt 
uppdrag (36 °o av männen och 46 °o av kvinnorna). I övriga fall var barnavårdsmannen en
dera en helt oavlönad förtroendeman eller en anställd tjänsteman som mottog barnavårds-
mannauppdrag inom ramen för sin tjänst och därmed utan ersättning. Det finns dock inga 

specifika uppgifter om antalet anställda barnavårdstjänstemän. Av de arvoderade barna

vårdsmännen hade en del bara ett fatal ärenden medan andra skötte så många att barna

vårdsmannaarbetet sammantaget utgjorde en heltidssysselsättning. 

10. SOS, Samhällets barnavård iQ~fo. Kungl. Socialstyrelsen (Stockholm 1944), s. 22. 



och det hade därför aldrig varit tal om något annat än att utforma 

barnavårdsmannainstitutionen på tjänstemannabasis. Här skapades 

1918 en särskild barnavårdsmannaavdelning med avlönade barnavårds
män samt en inspektör för att leda det dagliga arbetet. 

TABELL 4.2 

Avlönade och frivilliga bamavårdsmän i Stockholm 

1920,1930,1940,1950, i960. A?ttal 

B.v.m.* 1920 I93° 1940 I95° i960 

Antal in 98 61 92 52 

Avlönade 27 37 41 47 42 

Manliga 5 2 4 11 3 
Kvinnliga 22 35 37 36 39 

Frivilliga 84 61 20 45 10 

Manliga 36 25 6 r3 2 

Kvinnliga 48 36 14 32 8 

Källa: Statistisk årsbok för Stockholms stad, åren 1921,1931,1941,1951 och 1961.11 

* B.v.m. = barnavårdsmän 

Bland tjänstemännen var de kvinnliga barnavårdsmännen i betydande 
majoritet redan under avdelningens första år - 1920 fanns det t.ex. 22 

kvinnliga tjänstemän och 5 manliga - och deras andel ökade med åren 

allt eftersom barnavårdsmannaavdelningen expanderade. Vid sidan av 

de anställda barnavårdsmännen fanns även ett stort antal frivilliga 
barnavårdsmän. Bland dem var fördelningen mellan män och kvinnor 
mer balanserad, men även här var kvinnorna fler. Även om de frivilliga 
barnavårdsmännen var många till antalet var deras arbetsinsatser för
sumbara. 

11. Statistisk årsbok för Stockholms stad 1921. Utgiven av Stockholms stads statistiska kontor 

(Stockholm 1922), s. 187; s.st. 1931 (1932), s. 267; s.st. 1941 (1942), s. 199; s.st. 1951 (1952), s. 

208; s.st 1961 (1962), s. 241. 



TABELL 4.3 

Antal fall per baniavårdsman i Stockholm 

1Ç20, IÇJO, 1Ç40,1Q50, igöo. Antal 

1920 !93° I94° I95° i960 

Fall per avlönad 0
 

M 242.0 211.0 230.0 372.0 

Fall per frivillig 1.6 4.0 1.9 5-7 2-3 

Källa: Statistisk årsbok för Stockholms stad, åren 1921, 1931, 1941, 1951 och 1961.12 

De frivilliga barnavårdsmännen skötte endast ett eller ett par barna-

vårdsmannaförordnanden vardera, medan de anställda ansvarade för 

ett par hundra fall åt gången. De flesta barnavårdsmannafallen i Stock

holm handlades således av tjänstemän, och dessa var mestadels kvin
nor. Det yrkesmässiga sociala arbetet hade därmed en kvinnlig prägel. 

Det var dock inte ett könsmässigt homogent arbetsfält. Det fanns även 
anställda manliga barnavårdsmän.13 

Ovanstående statistiska översikt visar att barnavårdsmannainstitutio-

nen under många decennier präglades av flera olika överlappande orga

nisatoriska modeller. Trots den starka kritik som fanns mot systemet 

med frivilliga barnavårdsmän, gick framväxten av det professionella so

ciala arbetet långsamt. Även arbetets genuskodning innehöll motsägel

ser. Tvärtemot vad man från statsmakterna och barnavårdsfolket ur
sprungligen tänkt sig, kom det tjänstemannabaserade arbetet i prakti
ken oftare att utforas av kvinnor och det frivilliga av män. Länge var det 
dubbla systemet med såväl anställda som frivilliga socialarbetare fbrhär-
skande, och det fanns barnavårdsmän av båda könen. I de större städer

na, där det tjänstemannabaserade sociala arbetet introducerades tidigt, 

12. Statistisk årsbokför Stockholms stad 1921 (1922), s. 187; s.st. 1931 (1932), s. 267; s.st. 1941 

(1942), s. 199; s.st. 1951 (1952), s. 208; s.st. 1961 (1962), s. 241. 
13. I Göteborg fanns t.ex. till en början fler manliga än kvinnliga barnavårdsmän. År 1921 

fanns där 16 avlönade manliga barnavårdsmän och 11 kvinnor, samt 22 frivilliga män och 23 
kvinnor. "Ur redogörelserna for barnavårdsnämnders verksamhet under 1921 ang. barn utom 

äktenskap", Vårdare bladet 1922, s. 44. 



intog dock kvinnor en framskjuten position. Det blandade systemet där 
frivilliga och anställda arbetade sida vid sida hade emellertid sina åter

verkningar på socialarbetarnas försök att skapa en professionell identi

tet. Det var i skuggan av det parallella frivilligsystemet som de anställda 

barnavårdsmännen mejslade ut en plats för sig själva som yrkeskår. 

Barnavårds(tjänste)männnen i Stockholm 

Genom tillkomsten av barnavårdsmannainstitutionen anställdes i de 
större städerna en ny grupp socialarbetare. Om vi tar ett steg närmare 
denna tidiga kår med anställda barnavårdsmän, förbi statistiken, vilka 

var då dessa personer? Vad vilade deras yrkeskunnande på? Vi måste ha 

klart för oss att vid denna tidpunkt fanns det inte någon egentlig utbild

ning för socialarbetare i Sverige. Den inflytelserika reformföreningen 
Centralförbundet för socialt arbete (CSA) hade några år tidigare tagit 
ett första initiativ till en svensk yrkesmässig utbildning för personer 

verksamma inom socialvården. Mellan åren 1910 och 1919 ordnade 
CSA sex längre kurser i praktiskt socialt arbete med sammantaget ett 

hundratal elever.14 År 1921 kom denna kursverksamhet att institutiona-

liseras då Institutet för socialpolitisk och kommunal utbildning och 
forskning i Stockholm startades. Därmed fick Sverige sin första hög-

skolemässiga utbildning för socialarbetare.15 Det var emellertid inte nå
gon stor mängd socialarbetare som utexaminerades från institutet. Mel
lan åren 1921 och 1942 utbildades där 873 personer för tjänster inom so

cialt arbete och kommunal förvaltning.16 På 1940-talet kom dock ut

14. Den första kursen löpte över sex månader, några år senare blev den årslång och seder

mera tre terminer, och den omfattade såväl teori som praktik. "CSA:s utbildningskurs för 
praktiskt socialt arbete", Social tidskrift årg. 10 (1910), s. 280; "Program för Centralförbundet 
för socialt arbetes tredje utbildningskurs för praktiskt socialt arbete. Läsåret 1911-1912", So

cial tidskrift 1911, s. 344-346. Se även Centralförbundet för socialt arbete 1903-1928. En minnes

skrift (Stockholm 1928), s. 32. 
15. Studiehandledning 1921. Utg. av Institutet för socialpolitisk och kommunal utbildning 

och forskning i Stockholm (Stockholm 1921), s. 3. 
16. Förteckning över Diplomemde vid Socialinstitutet åren 1Ç21-1943. Utgiven av Socialinstitu

tet och föreningen DSI (Stockholm 1943). 



bildningskapaciteten snabbt att utökas, då tre nya utbildningsanstalter grunda

des. År 1944 öppnades Socialinstitutet i Göteborg, år 1947 Sydsvenska 
socialinstitutet i Lund och år 1948 Stora Sköndal i Stockholm, som var 
ett privat utbildningsalternativ med anknytning till Svenska kyrkan.17 

Då barnavårdsmannainstitutionen sattes igång år 1918 var dock det 

svenska sociala arbetet fortfarande svagt professionaliserat. Det fanns 
ännu inte någon egentlig utbildning för socialarbetare, inte någon egent
lig yrkesförening, inga särskilda tekniker man förknippade med just so

cialarbetare. Socialt arbete var ett fält som precis höll på att formeras. 
An så länge var socialarbetare något man blev utifrån det praktiska ut
övandet. Vägarna dit var många och varierande. Det är därför intressant 

att undersöka vilka kvalifikationer man prioriterade då ett helt nytt om
råde inom det sociala arbetet byggdes upp från 1918 och framåt. 

När CSA och Socialinstitutets alumniförening DSI vid 1940-talets 
mitt gav ut en yrkesvägledning för socialt arbete slogs det där fast att en 
barnavårdsman borde förena sinne för juridiska formaliteter och ett 

stort intresse för att reda upp komplicerade mänskliga relationer med 

goda sociala kunskaper och erfarenhet av praktisk barnavård.18 Hur såg 

det då ut nästan 20 år tidigare, då den första generationen barnavårds

män anställdes? 

Hur såg pionjärgenerationen ut? 

I Stockholm beslutade stadsfullmäktige att avsätta resurser för upprät
tandet en barnavårdsmannabyrå med anställda tjänstemän. Där anställ

des en manlig instruktör och ledare för barnavårdsmannaverksamheten 

och under honom ett antal barnavårdsmän. Det har redan framgått att 

man i Stockholm valde att prioritera kvinnliga tjänstemän, men att man 
samtidigt gav utrymme åt ett litet antal manliga barnavårds män. Under 

17. Se Socialhögskolan 60 år. Institutionen för socionomutbildning/Socialhögskolan, Stock

holms universitet (Stockholm 1981); Ann Ighe & Bertil Fridén, När meningsbesvär skulle bli 

tjänstetid. Ettfemtioårsperspektiv på socionom- och förvaltningsutbildningen i Göteborg (Göteborg 
1994); Per Gunnar Edebalk, Inger Farm & Hans Swärd (red.), Socialhögskolan i Lund. Femtio 

år. En jubileumsskrift (Lund 1997). 
18. Stina Hesselman, l samhällets tjänst. En yrkesvägledning för socialt och kommunalt arbete 

(Stockholm 1944), s. 13. 



1918 anställdes i omgångar nio kvinnor och två män.19 Skaran utökades 

sedan successivt och blev större för varje år. När verksamheten hade va

rit igång i fyra år fanns i Stockholm 33 barnavårdsmän, 28 kvinnor och 
fem män. Av de bevarade ansökningshandlingarna framgår att de drygt 

30 personer som ingick i Stockholms barnavårdsmannastab år 1921 
hade sin bakgrund i tre huvudsakliga områden: de var endera utbildade 

sjuksköterskor eller lärare, eller hade tidigare varit verksamma inom 

kontor och administration. Två av de kvinnliga barnavårdsmännen 

hade faktiskt också genomgått Centralförbundet för socialt arbetes ut

bildningskurs i praktiskt socialt arbete.201 andra städer hände det även 
att kvinnliga jurister rekryterades till barnavårdsmannabefattningarna.21 

Många av de nyanställda barnavårdsmännen hade sedan tidigare äg

nat sig åt social verksamhet eller verksamheter riktade primärt till kvin

nor eller barn. Bland de nytillträdda tjänstemännen fanns bland annat 

19. Stockholms kommimalkalender, 12 (191 B). Utarbetad av Stockholms stadsledningskontor 

(Stockholm 1918). 
20. År 1921 fanns 33 barnavårdsmän anställda. För trettio av dessa finns information om 

utbildning och tidigare anställningar: 12 var sjuksköterskor eller barnmorskor, 8 lärare och 
10 personer hade sin bakgrund inom kontor och administration. För tre kvinnliga barna
vårdsmän saknas dock information. Uppgifterna är sammanställda utifrån: Stockholms 

stadsarkiv (SSA), Barnavårdsnämndens arkiv, vol. E3C:I, ansökningshandlingar 1918-1934, 

PM signerat Nils Moreaus 21/2 1918, samt bevarade ansökningshandlingar; även vol. FIB:2, 

personalakter f. 1893-1895 (1903-1974), 931220 Ella Brehm f. Strandberg. Även Stockholms 

kommunalkalender, 15 (1921). 

21.1 Malmö valde man ett system med uteslutande kvinnliga tjänstemän, dock under
ställda en manlig arbetsledare med juridisk skolning. Man började med tre barnavårdsmän, 
för att utöka skaran allt eftersom antalet barnavårdsmannafall blev fler. År 1923 infördes ock

så en första barnavårdsmannabefattning, för att förestå det dagliga arbetet och ta hand om 
expeditionen, och denna befattning innehades av en kvinna. År 1928 fanns i Malmö nio 
kvinnliga barnavårdsmän samt en första barnavårdsman i tjänst. Tre av dessa var gifta, resten 
ogifta. Några ansökningshandlingar eller personalakter har inte återfunnits, så jag kan inte ut
tala sig om deras utbildning eller yrkesbakgrund. Två av Malmös kvinnliga barnavårdsmän 
var dock jurister, då de står omnämnda som hovrättsnotarier i Malmö stads årsbok. Ytterliga

re en av barnavårdsmännen hade vid ett tillfälle sökt anställning vid Stockholms barnavårds

nämnd, och i hennes ansökningshandling där framkommer att hon hade mångårig erfaren

het från den sociala barnavården. Uppgifterna är sammanställda utifrån: Malmö stadsarkiv 

(MSA), Malmö stads barnavårdsnämnds arkiv, vol. AiAA:6, protokoll 19/12 1917; vol. 

A1AA7, protokoll 16/1 1918; vol. AiAA:i3, protokoll 8/9 1923, bilaga 95; Malmö stads års

bok, 16 (1928). Utgiven av Malmö stads årsboksnämnd (Malmö 1929), s. 166; samt SSA, 

Stockholms stads barnavårdsnämns arkiv, vol. E3C:]:, ansökningshandlingar 1918-1934, PM 

signerat Nils Moreau 21/2 1918. 



en före detta fosterbarnsinspektris vid Allmänna Barnhuset, en avdel

ningssköterska på ett barnsjukhus, en föreståndarinna för ett spädbarns

hem, och en föreståndarinna för ett eftermiddagshem för skolpojkar. 

Barnavårdsmännen med kontorsbakgrund hade inte alltid lika stor er

farenhet av socialt arbete som sjuksköterskorna och lärarna, men där

emot större vana vid administrativt arbete och av offentliga och byrå
kratiska organisationer. Här fanns flera personer som innehaft en rad 

tjänster vid offentliga myndigheter och nämnder, som livsmedelsnämn

den, mantalsnämnden och rättshjälpsanstalten. 

De tre först anställda barnavårdsmännen i Stockholm, alla kvinnor, 

kan sägas vara representativa för de tre alternativa vägarna till barna-

vårdsmannasysslan i staden. Cecile Strömer var född 1879, hon var 
ogift och hade tidigare haft ett antal administrativa juridiska och socia
la anställningar. Hon hade arbetat med soliditetsupplysningar vid en 
juridisk byrå, varit anställd vid en utackorderingsbyrå för upprättande 
av pensionsansökningar, jobbat på en hjälpbyrå för arbetslösa och haft 
ett kortare vikariat som barnavårdsinspektris. 

Estrid Engström var född 1878 och var liksom Cecile Strömer ogift. 
Hon var utbildad sjuksköterska vid Sofiahemmet i Stockholm, och 
hade därefter arbetat som avdelningssköterska och översköterska vid 
olika lasarett och sjukhem runt om i Sverige. Hon hade bland annat 
varit avdelningssköterska vid Agda Meyersons sjukhem och haft ett vi

kariat som föreståndarinna vid sinnesslöanstalten Åkeshov. 

Wilhelmina Rydberg var född 1879. Hon var gift och hade ett barn i 
sjuårsåldern då hon tillträdde sin barnavårdsmannabefattning. Hon 

hade en lärarinneexamen, men hade förutom anställningar inom folk-

och småskola även arbetat som bibliotekarie vid ett folkbildningsbiblio

tek samt haft en föreståndarinnebefattning vid ett fabrikskontor. 
Vägarna till detta nya sociala arbete var således skiftande. Barna

vårdsnämnden valde inte en linje då de anställde barnavårdsmän, utan 
prioriterade i stället att ge utrymme åt tjänstemän med olikartad kom
petens. Överlag var det ändå erfarna personer som rekryterades till 
Stockholms stads barnavårdsmannabyrå, med såväl utbildning som 

mångårig yrkeserfarenhet bakom sig. 



Ett gemensamt drag hos de nytillträdda barnavårdsmännen var deras 

ålder. De var alla åldersmässigt "mogna" då de tillträdde sina befatt

ningar. Av de barnavårdsmän som fanns anställda år 1921 var femton 
av de tjugoåtta kvinnliga barnavårdsmännen över fyrtio år, liksom två 

av de fem manliga. Från barnavårdsnämndens och Stockholms stads 

sida menade man nämligen att åldern var en merit for barnavårdsman-

nauppdraget. Med åren följde mognad och erfarenhet, vilka var viktiga 

egenskaper för en barnavårdsman.22 

Det stora flertalet av de kvinnliga barnavårdsmännen var ogifta, men 

det fanns även ett par änkor och några gifta kvinnor i skaran. Trots att 

medelklassens omhändertagande moderliga kvinnlighet omhuldades 

som yrkesmässigt ideal så sågs alltså inte eget moderskap som någon 
nödvändig kvalifikation. Verkliga medelklassmödrar förväntades i första 

hand ägna sig åt sina egna barn, och inte åt yrkesarbete. Det skall dock 

framhållas att det trots allt var möjligt för de kvinnliga barnavårdsmän

nen att kombinera familjeliv med lönearbete, vilket inte var fallet för alla 

kvinnliga yrkesutövare vid denna tid. Sjuksköterskor tilläts t.ex. inte be

hålla jobbet om de gifte sig. Kanske skall därför barnavårdsmannasyss-

lans popularitet bland sjuksköterskor ses ur detta perspektiv. Inom 
barnavårdsmannainstitutionen kunde kvinnor med en sjuksköterskeut
bildning fa användning för sin yrkesutbildning även sedan de gift sig. 

Blickar man framåt ett par decennier kom barnavårdsmännen med 

en regelrätt socialarbetarutbildning att bli fler med åren. När t.ex. en 

tjänst som extra ordinarie barnavårdsman utlystes 1940 var sex av nio 
sökanden utbildade socialarbetare, från Socialinstitutet eller Svenska 

diakonianstalten.23 År 1950 uppgav sig tio av stadens 47 barnavårdsmän 
vara diplomerade från Socialinstitutet, och ytterligare en var utbildad 
diakon. Nu fanns även några kvinnliga jurister i barnavårdsmanna-

22. SSA, Barnavårdsmannaföreningen i Stockholms arkiv, vol. III, pärm 8, handlingar rö
rande löner och tjänster, skrivelse till barnavårdsnämnden januari 1925; vol. I, protokollsbok 
1922-1929, möte 10/1 1925; även Barnavårdsnämndens arkiv, vol. AiAA, protokoll allmän
na ärenden, 15/4 1930 § 3. 

23. SSA, Barnavårdsnämndens arkiv, vol. AiAA:37, protokoll allmänna ärenden, 16/1 

1940, samt bil. § 1. 



skaran.24 Men ännu år 1950 fanns sju av de kvinnliga pionjärerna från 

1920-talets böljan kvar vid barnavårdsmannaavdelningen, även om 
några av dem vid det här laget arbetade med delvis andra uppgifter -
som arbetsledare vid avdelningen och som handläggare av bidrags-

förskottsärenden. 

Pionjärgenerationen barnavårdsmän i Stockholm utmärkte sig ge

nom sin trofasthet mot verksamheten. De kvinnliga barnavårdsmännen 

stannade kvar i tjänst anmärkningsvärt länge, i regel mer än tjugo år. 

Åtminstone nitton av de tjugo ordinarie kvinnliga barnavårdsmännen 

år 1940 hade arbetat vid avdelningen sedan 1920-talets böljan, och det

samma gällde flera av de extra ordinarie.25 För den kvinnliga pionjärge
nerationen utgjorde barnavårdsmannasysslan en livsuppgift. Därvidlag 

skilde de sig från de manliga barnavårdsmännen. Ingen av de ursprung

ligen anställda männen blev kvar vid barnavårdsmannaavdelningen lika 

länge. För männen var barnavårdsmannauppdraget tydligen ett mer till
fälligt steg i deras yrkeskarriärer. 

Stockholms barnavårdsnämnd var således en arbetsplats som domi

nerades av kvinnliga tjänstemän redan på 1920-talet. Samtidigt inne

hades de högre befattningarna och chefstjänsterna vid nämnden av 

män ända in på 1940-talet. Barnavårdsnämndens högste tjänsteman, 
barnavårdsdirektören, var jurist.26 Tjänsten som inspektör för barna
vårdsmännen och chef över barnavårdsmannabyrån innehades av två 

präster i följd. Barnavårdsmännens förste inspektör hette Tord Ström. 

Han var pastor och hade tidigare varit s.k. diakonpräst, eller fattigpräst, 
i Hagalund i Solna. Där hade han engagerat sig i barnavårdsarbetet 
både vid den kommunala barnavårdsnämnden och vid den barnavårds
byrå som Svenska fattigvårdsförbundet hade i Hagalund.27 Efter några 
år kom Ström att försvinna till en befattning inom Svenska kyrkans dia
konistyrelse. Den efterföljande inspektören, pastor Victor Carlson som 

24. Stockholms kommunalkalender, 44 (1950). 

25. Stockholms kommunalkalender, 34 (1940). 
26. SSA, Barnavårdsnämndens arkiv, vol. E3CH, ansökningshandlingar 1918-1934, Birger 

Löfvings ansökningshandlingar 12/11 1923. 

27. Signe Höjer, Vägen till Hagalund (Stockholm 1979), s. 109 f 



tillträdde år 1926, blev kvar på sin tjänst i mer än 20 år. Han hade tidi

gare varit kyrkoherde i Bollnäs och där innehaft den sedvanliga rad av 

kommunala uppdrag och förtroendeposter som följde av detta, bland 
dem ordförande i barnavårdsnämnden. I denna egenskap hade han 

själv varit involverad i det praktiska barnavårdsmannaarbetet och er

bjudit stöd åt ortens många frivilliga barnavårdsmän.28 Det var först i 
slutet av 1940-talet, då Carlson pensionerades, som traditionen med 

manliga chefer och kopplingen mellan barnavårdsmannaarbete och 

prästerskap bröts inom Stockholms barnavårdsnrannabyrå. Då utsågs 

juristen Doris Holmgren, som hade ett förflutet som barnavårdsman, 

till inspektör vid avdelningen.29 

En samtidigt heterogen och homogen kår 

Under barnavårdsmannainstitutionens första år rekryterades en stor 
mängd tjänstemän till Stockholms barnavårdsmannaavdelning. En 

granskning av Stockholms barnavårdsmannakår under institutionens 

uppbyggnadsfas ger vid handen att det var en ganska brokig skara som 

kom att bemanna den. Pionjärgenerationen inom barnavårdsmanna-
institutionen hade skiftande yrkesmässig och utbildningsmässig bak
grund. De var alla kompetenta yrkesmänniskor med gedigna utbild

ningar eller mångårig yrkeslivserfarenhet då de tillträdde sina barna-

vårdsmannabefattningar. Det fanns emellertid inte någon väldefinierad 
gemensam och egentlig kärna för deras expertis och kunnande. De 
först anställda barnavårdsmännen i Stockholm hade ett förflutet som 
lärarinnor eller lärare, som sjuksköterskor eller inom kontor och admi
nistration. Cheferna vid barnavårdsnämnden var jurister och präster. 

Socialarbetarnas kompetens utgick därmed från kunskaper och tek
niker som egentligen tillhörde andra professioner och andra expert

28. SSA, Barnavårdsnämndens arkiv, vol. E3C:I , ansökningshandlingar 1918-1934, Victor 
Carlsons ansökningshandlingar 5/12 1925. 

29. Även Doris Holmgrens efterföljare Birgitta Traung var jurist. Hon var chef över bar-

navårdsmannaavdelningen från 1969 tills den avvecklades i och med barnavårdsmannainsti

tutionens avskaffande 1973. Se Barbro Nordlöf, Barnets rätt och bästa. En studie i barnavårds-

mannaverksamheten i Stockholm (Stockholm 1997), s. 15. 



områden, som teologi, pedagogik, medicin, juridik och ekonomi. Vad 
gällde barnavårdsmannauppdraget var det en rad olika egenskaper som 

efterfrågades. Prästernas och lärarnas "sociala" expertis och fostrande 
handlag värdesattes liksom sjuksköterskornas fallenhet för barnavård 
och omvårdnad. Även de förvaltningsmässiga kunskaper som följde 

med erfarenhet av juridiskt, kameralt och administrativt arbete var 

efterfrågade. 

Sett ur ett annat perspektiv utgjorde den första generationen barna
vårdsmän dock en homogen grupp. De hade förvisso inte någon 
gemensam yrkesmässig förhistoria eller utbildningsbakgrund men det 
fanns däremot stora likheter barnavårdsmännen emellan vad gällde 
kön, klasstillhörighet och ålder. Aven om det inte var ett helt och hållet 

enkönat yrke kom ändå kvinnligt kön och medelklassbakgrund att vara 

de centrala elementen i det som utgjorde barnavårdsmannakårens ge

mensamma kärna. De manliga barnavårdsmännen skulle visa sig ha en 

tendens att endera avancera i socialvårdshierarkierna eller snabbare 

lämna yrket. De kvinnliga barnavårdsmännen blev barnavårdsmän på 

livstid. För dem blev sysslan i praktiken ett livskall. 
Barnavårdsmannakårens könssammansättning måste ses i ljuset av 

två olika traditioner som båda präglade det framväxande professionella 
sociala arbetet. Det tidiga 1900-talet var en period som innebar en ge
nerell feminisering av tjänstemannayrken och den offentliga sektorn. 

Med industrialiseringen och byråkratiseringen följde ett ökat behov av 

kontorister, postkassörer, telefonister och telegrafister, och socialhjälps

statens framväxt krävde samtidigt allt fler lärarinnor, sjuksköterskor och 
socialarbetare. Dessa behov kunde mötas med hjälp av kvinnlig arbets
kraft. Medelklassens kvinnor var välutbildade men förväntades ändå ac
ceptera låga löner. Därmed utgjorde de en attraktiv arbetskraft under en 

period då de statliga och kommunala förvaltningarna genomgick en 
kraftig expansion. Christina Florin uttrycker det som att kvinnor "fyllde 
på underifrån" i de offentliga byråkratierna.30 Därvidlag hade således re

30. Christina Florin, "Kvinnliga tjänstemän i manliga institutioner", i Yvonne Hirdman 
m.H., Kvinnohistoria. Om kvinnors villkor frän antiken till våra dagar (Stockholm 1992), s. 137. 



kryteringsmönstret till barnavårdsmannatjänsterna sina paralleller inom 

andra tjänstemannayrken. 

Det sociala arbetet byggde även på en annan tradition: det obetalda 

kvinnliga filantropiska arbetet. Som jag diskuterat i tidigare kapitel an

såg såväl Svenska fattigvårdsförbundet som en rad statliga organ att 

medelklassens kvinnor var särskilt lämpade att axla barnavårdsmanna-

uppdrag, och då framför allt på frivillighetens grund. Lärarinnor och 
sjuksköterskor pekades dessutom ut som två grupper som barnavårds
nämnderna borde anstränga sig för att locka till detta frivilliga sociala 

arbete. Rekryteringsbasen till barnavårdsmannatjänsterna hade därmed 

överensstämmelser med det frivilliga sociala arbetet. Också den genus-

arbetsdelning som rådde vid Stockholms barnavårdsmannaavdelning, 

med manliga arbetsledare och kvinnliga tjänstemän som ansvarade för 

klientarbetet, kan betraktas som en utveckling av den arbetsdelning 
som rådde inom det frivilliga sociala arbetet. Från Socialdepartementet 
och Svenska fattigvårdsförbundets sida framhöll man ju att barnavårds
nämndens ledamöter och ledande tjänstemän måste ta ansvar för 
barnavårdsmannainstitutionens organisatoriska och formella sidor. De 
kvinnliga socialarbetarnas särskilda värde låg i deras sociala och per
sonliga egenskaper och deras förmåga att skapa goda relationer till 

klienterna. I Stockholm uppstod således situationen att barnavårds-
mannaarbetet kom att utgå från många av de ideal som barnavårds-
folket hade för det frivilliga sociala arbetet, trots att det var organiserat 
på tjänstemannabasis. 

Barnavårdsmännens arbetsvil lkor 

I  det ovanstående avsnittet har jag diskuterat vilken typ av personer 

som kom att engagera sig inom barnavårdsmannaarbetet under institu

tionens första år. Men hur var de som yrkesgrupp inplacerade i den of
fentliga barnavårdsbyråkratin? Vad handlade barnavårdsmannaarbetet 
om mer konkret? 

Det kanske mest utpräglade draget i barnavårdsmännens arbete var 

deras självständighet. De hörde visserligen till barnavårdsnämnden, och 

samarbetade med barnavårdsnämndens övriga tjänstemän, men deras 



organisation löpte parallellt och fristående från barnavårdsnämndens 

övriga verksamheter. Barnavårdsmännen utsågs personligen för sina 

klienter och hade således själva det direkta myndighetsansvaret, med 

allt vad det innebar av rättigheter och skyldigheter i förhållande till 

klienterna. I slutänden svarade de naturligtvis inför barnavårdnämnden. 
Deras anteckningar och bokföring kontrollerades av arbetsledningen 
och de hade förstås att förhålla sig till barnavårdsnämndens förord
ningar samt instruktörens föreskrifter vad gällde arbetsrutiner. Det 

fanns t.ex. en fastställd instruktion för anställda barnavårdsmän i Stock

holm, vilken satte ramarna för deras verksamhet.31 Det dagliga arbetet 
sköttes dock i det stora hela utan arbetsledningens inblandning. 

Barnavårdsmännen arbetade delvis hemifrån, delvis på barnavårds

nämnden, dessutom rörde de sig genom staden för att företa klientbe

sök eller träffa tjänstemän från andra myndigheter. Deras arbetsdagar 

var på detta tidiga skede i barnavårdsmannainstitutionens historia rela
tivt löst reglerade i formell mening. Två saker var inskrivna i instruktio
nen för anställda barnavårdsmän i Stockholm: För att vara tillgängliga 
för allmänheten skulle barnavårdsmännen vaije arbetsdag ha telefon

mottagning i den egna bostaden vid en bestämd tidpunkt. De skulle 

också infinna sig på barnavårdsnämnden varje dag för att hämta sin 

post och ta emot nya fall etc. Därutöver hade barnavårdsmännen möj

lighet att själva planera sin tid så länge de löste sina arbetsuppgifter. I 

praktiken strukturerades dock deras arbete av yttre faktorer. Kontakten 

med myndigheter och andra organisationer - domstolar, skolor och 
fosterbarnsinspektriser, arbets- och bostadsförmedlingar, fattigvård och 

polis etc. - sköttes bäst på förmiddagarna, då andra tjänstemän fanns på 

sina kontor och vid sina telefoner. Hembesök var i stället lämpligast att 
företa på eftermiddagar och kvällar. Även söndagar brukades emellanåt 
för detta. Det var ju efter skol- och arbetstid som barn, mödrar och fos
terföräldrar vistades i sina bostäder. Eftersom barnavårdsmännen hade 

personligt ansvar för sina klienter oavsett var de bodde i staden kunde 

31. Kommunalförfattningssamlingßr Stockholms stad, 1931:14. Instruktion för avlönade bar
navårdsmän hos Stockholms stads barnavårdsnämnd. Utgiven av Stockholms stads statistis
ka kontor (Stockholm 1940). 



resorna i samband med hembesöken bli långa och omfattande. Utöver 

allt det nämnda skulle barnavårdsmännen hinna med att ta emot klien

ter på expeditionen samt klara av de mer skrivbordsbetonade sidorna 

av arbetet: föra anteckningar och sköta korrespondens. 

Eftersom mycket av barnavårdsmännens arbete var förlagt utanför 

barnavårdsnämndens expedition hade barnavårdsmännen under den 
första perioden inga egna tjänsterum. De samsades därmed om utrym
met i lokalerna, om mottagningsrummen och skrivrummen liksom om 
arbetsredskapen: skrivmaskiner, telefoner, referenslitteratur och blan
kettregister. 

Såväl arbetsuppgifterna i sig som arbetets organisation betydde att 
gränsen mellan arbete och fritid, bostad och expedition var flytande för 

barnavårdsmännen. Denna uppluckring av gränsen mellan privat och 

offentligt var ännu mer uttalad för barnavårdsmän på de orter där allt 

arbete sköttes hemifrån, vilket t.ex. var fallet i Malmö.32 Situationen var 

förvisso inte unik för barnavårdsmännen. Många andra tjänstemanna
grupper och professioner hade oreglerade arbetsförhållanden vid denna 
tid. Det var inte ovanligt att läkare och advokater hade sina mottag
ningar i hemmet, eller att skolfröknar och sjuksköterskor bodde i direkt 

anslutning till sina arbetsplatser. För barnavårdsmännen kom dock pri

vatiseringen av deras offentliga identitet även att ställa dem på gemen

sam fot med personer som utförde frivilligt socialt arbete. Utan reglera

de arbetstider och en egentlig arbetsplats fanns det inte något som sär
skilde de anställda tjänstemännen från de obetalda barnavårdsmännen. 
Avsaknaden av en konkret offentlig byggnad och tydlig arbetsplats 

kom därmed att spela in i de anställda barnavårdsmännens försök att 

definiera en plats för sig själva som yrkespersoner och utövare av makt 

och myndighet. Önskan att lämna hemarbetet bakom sig och att på så 

sätt skapa distans till det frivilliga sociala arbetets traditioner, skulle där
med komma att bli en viktig strävan för barnavårdstjänstemännen. 

Om barnavårdsmännen var självständiga i organisatorisk mening, var 

32. MSA, Malmö stads barnavårdsnämnds arkiv, vol. AIAA:I9, protokoll 12/9 1928 § 

314 med bilaga; även vol. AIAA:2O, protokoll 22/5 1929 § 229 med bilaga. 



de i sitt dagliga arbete samtidigt mycket beroende av andra yrkes

grupper och professioner. En stor del av deras arbetsdagar gick åt till att 

telefonera och att skriva till och besöka andra tjänstemän i staden med 

anknytning till barnavårdsmannainstitutionens klienter. Barnavårds

männens arbetsuppgifter bestod dels i de juridisk-ekonomiska sysslorna 

med att utreda faderskap, se till att underhållsavtal ingicks och att över
vaka underhållsbetalningen, dels de kontrollerande sysslorna med att 

säkerställa att barnet fick god omvårdnad av modern alternativt foster

föräldrarna. I dessa delar av arbetet samarbetade barnavårdsmännen 

med jurister, domstolar och läkare i själva faderskapsutredningen, med 

poliser vad gällde spanandet efter svårlokaliserade barnafader och med 

kronofogden vad gällde inkrävandet av underhållsbidrag. Vad gällde 
kontrollen av barnets omvårdnad stod barnavårdsmännen i förbindelse 
med övriga avdelningar inom barnavårdsnämnden, såsom fosterbarns-
inspektionen och barnavårdscentraler, men även med personal på sko
lor och barnkrubbor. 

Utöver de juridisk-ekonomiska och kontrollerande arbetsuppgifterna 

hade barnavårdsmannen även ett socialt uppdrag att informera och 

hjälpa det utomäktenskapliga barnets vårdnadshavare så att de fick till

gång till de olika samhälleliga hjälpåtgärder som stod dem till buds. 

Barnavårdsmannen fungerade därmed som en länk mellan samhällets 
olika hjälpgivande organ och den utomäktenskapliga familjen. Arbets
dagen ägnades en uppsjö av frågor: ansökningar om plats på mödra-

hem och spädbarnshem, förtursansökningar till barnkrubbor och bo
städer, kontakter med spädbarnskliniker och barnavårdscentraler, an

sökningar om sommarhemsplacering eller sommarkoloni, ansökningar 

om barnbeklädnadsbidrag eller fattigvård, fosterhemsplaceringar och 

adoptionsutredningar. På 1930-talets slut tillkom också mödrahjälps-

och bidragsförskottsansökningar.33 

Många av barnavårdsmännens arbetsuppgifter var därmed sådana 

33. För en beskrivning av barnavårdsmännens i Stockholms arbetsuppgifter, se t.ex. Kom

munal författningssamling för Stockholms stad, 1931:14. Instruktion för avlönade barnavårds
män; SSA, Barnavårdsmannaföreningen i Stockholms arkiv, vol. II, pärm 7, skrivelser 

1923-1972, "Barnavårdsmännens åligganden" II/II 1936; även "PM" [angående barna

vårdsmännens arbetsuppgifter] 5/4 1945. 



som låg i gränslandet mellan deras och andra tjänstemannagruppers 

yrkesområde. Barnavårdsmannens arbetsdag ägnades till stor del åt att 

lösa klienternas problem genom att förmedla och förenkla deras kon

takt med någon annan myndighet eller socialvårdande organisation. 

Barnavårdsmannens arbete hade på så sätt en förmedlande natur. Som 
yrkesgrupp rörde de sig över ett brett fält, och de hade stora generella 
kunskaper om den offentliga socialvården, men de saknade absolut in

flytande över någon specifik del av detta fält. De hade hela tiden att för

hålla sig till andra yrkesgrupper och deras beslut och expertutlåtan

den.34 Mellan barnavårdsmännen och dessa andra tjänstemannagrupper 

kom därför en rad diskussioner och "gränskonflikter" att utspela sig, vil

ket jag återkommer till längre fram. 

Lön efter kön? 

I lönehänseende uppvisade barnavårdsmannasysslan både avvikande 
och gemensamma drag med andra kvinnligt präglade tjänstemanna
yrken. I jämförelse med andra offentliganställda tjänstemannagrupper 

med en stor andel kvinnliga utövare var barnavårdsmännen relativt väl

betalda. Deras löner var högre än andra jämförbara kvinnliga yrken, så

som lärarinnor, sjuksköterskor och barnmorskor.35 Stockholms barna

vårdsmän kunde faktiskt jämföra sig med vissa mer utpräglade manliga 

tjänstemannagrupper. De var t.ex. bättre avlönade än stadens brevbära
re och de stod på jämn fot med lokförare.36 I likhet med vad som var 
fallet för andra kvinnliga tjänstemän fanns det dock en tendens att män
nen på fältet tjänade mer än kvinnorna. 

De första åren var barnavårdsmännen i Stockholm inte ordinarie-
anställda. Som extraanställda tjänade de år 1918 mellan 1200 och 2400 

34. Walkowitz (1999), s. 59-62; Kenneth Sundh, "Socialarbetaryrket i omvandling", 
SPOV. Studier av den pedagogiska väven 4-5. Professionalisering (1988), s. 15. 

35. Lisa Oberg, Barnmorskan och läkaren. Kompetens och konflikt i svensk förlossningsvård 
1870-1Ç20 (Stockholm 1996); Agneta Emanuelsson, Pionjärer i vitt. Ptvfessionella och fackliga 

strategier bland svenska sjuksköterskor och sjukvårdsbiträden 1851-1Ç3Ç (Uppsala 1991). 

36. År 1919 hade Stockholms brevbärare en lön på 2520-3144 kronor, och lokförarna tjä
nade 3672-4596 kronor; se Lars Kvarnström, Män i staten. Stationskarlar och brevbärare i sta

tens tjänst 18QJ-1937 (Stockholm 1998), s. 97. 



kronor, medan deras manlige instruktör hade en lön på 6000 kronor.37 

Några år senare omvandlades en del barnavårdsmannapositioner till or

dinarie tjänster och instruktörssysslan till en inspektörstjänst. Därmed 
placerades de ordinarie barnavårdsmännen i n:e lönegruppen vilket in

nebar en lön på mellan 3600 och 4500 kronor om året, beroende på hur 

många år de varit anställda. Den stora gruppen extra barnavårdsmän 

som fortfarande fanns vid sidan om de ordinarie tjänade lite mindre, 

mellan 3300 och 4140 kronor. Inspektören hade avancerat till 191e löne
gruppen med en lön på mellan 6600 och 7950 kronor.38 

Löneskillnaderna inom barnavårdsmannaavdelningen, mellan inspek

tören och de underlydande tjänstemännen, var således påfallande. Bar

navårdsmännen var själva missnöjda med lönesättningen och agerade 
för en generell lönehöjning genom inplacering i en högre lönegrupp.39 

Men det fanns även betydelsefulla statusskillnader mellan barnavårds

männen själva. Den stora gruppen extra barnavårdsmän hade både 

sämre löne- och pensionsvillkor än övriga tjänstemän.40 Barnavårds
männen vände sig särskilt mot att det i Stockholm fanns en åldersklau
sul som förhindrade äldre personer att fa ordinarie befattningar. Då de 
första barnavårdsmannatjänsterna tillsattes hade ju barnavårdsnämn

den valt att prioritera äldre barnavårdsmän, med argumentet att det 

krävdes livserfarenhet och mognad för uppdraget.41 Mot den bakgrun

den menade barnavårdsmännen att de extra barnavårdsmännen borde 

erhålla extra ordinarie tjänst och därmed bli berättigade till pension.42 

37. Stockholms kommunalkalender, 12 (1918). 
38. Stockholms ko?ntnunalkalender, 24 (1930). 
39. S SA, BarnavårdsmannafÖreningen i Stockholms arkiv, vol. I, protokollsbok 1922-

1929, möte 18/5 1923; protokollsbok 1930-1938, möte 31/3 1937 & 8/10 1937. 
40. S SA, Barnavårdsmannafbreningen i Stockholms arkiv, vol. I, protokollsbok 1922-1929, 

möte 26/4 1923 & 18/5 1923; även vol. I, protokollsbok 1938-1946, möte 14/4 1942 & 2/6 

1942. 
41.SSA, Barnavårdsmannafbreningen i Stockholms arkiv, vol. I, protokollsbok 

1922-1929, möte 10/1 1925; även vol. III, pärm 8, handlingar rörande löner och tjänster 
1922-1968, skrivelse barnavårdsnämnden, januari 1925; även Barnavårdsnämndens arkiv, 
vol. AiAA, protokoll allmänna ärenden, 15/4 1930 § 3. 

42. SSA, Barnavårdsmannafbreningen i Stockholms arkiv, vol. I, protokollsbok 1930-
1938, möte 21/10 1936 & 28/10 1936; även vol. I, protokollsbok 1938-1946, möte 1/8 1941 
& 2/6 1942. 



Diskussionerna om ordinarietjänsterna och lönebilden hade en köns

dimension. Från arbetsgivarens sida tycks det ha funnits en tendens att 

prioritera ordinarieanställningar av män. Man verkade mena att de 

kvinnliga barnavårdsmännen kunde nöja sig med mindre än deras man

liga kollegor. Detta yttrade sig med stor tydlighet då en ordinarie bar-

navårdsmannatjänst skulle tillsättas i slutet av 1930-talet och valet stod 

mellan två extraanställda barnavårdsmän, en mer meriterad kvinna och 

en mindre meriterad man. Barnavårdsdirektören argumenterade för att 

tjänsten borde gå till mannen, dels eftersom det fanns så få manliga bar
navårdsmän, dels eftersom mannen i fråga av familjeförsörjarskäl hade 
större behov av tjänsten - och detta trots att han ännu var ogift. Barna

vårdsdirektören hyste oro över att förlora den manlige barnavårds

mannen, då män hade en benägenhet att söka sig vidare till andra be

fattningar när de märkte att karriärmöjligheterna var begränsade och 

löneutvecklingen måttlig inom barnavårdsmannainstitutionen. Genom 

att erbjuda den manlige tjänstemannen en ordinarietjänst, vilket skulle 

innebära en förbättring av hans lön och anställningsvillkor, skulle han 
komma att bindas fastare till verksamheten.43 

Detta upprörde de kvinnliga barnavårdsmännen, som ansåg att tjäns
terna borde tillsättas på grundval av meriter. Men de drog sig inte för 
att samtidigt också slå fast att män dessutom var mindre lämpade för 

barnavårdsmannauppdraget.44 De kvinnliga barnavårdsmännen använ

de sig därmed av två olika sorters könsstrategier i en och samma fråga. 
De önskade bli respekterade för sina yrkesprestationer och jämställda 
med sina manliga kollegor i lönehänseende. Men då arbetsgivaren tala
de om uppdraget i könstermer bemötte de detta med samma mynt och 
sade sig dessutom vilja bevara det sociala arbetet för kvinnor. 

* 

43. SSA, Barnavårdsmannafbreningen i Stockholms arkiv, vol. III, pärm 8, handlingar rö
rande löner och tjänster 1922-1968, utdrag ur protokoll hållet vid barnavårdsnämndens sam
manträde 16/2 1937 & barnavårdsdirektörens tjänsteutlåtande 12/2 1937. 

44. "Skall barnavårdsmannen vara man eller kvinna?", Socialdemokraten 23/4 1937. 



Barnavårdsmannasysslan uppvisade en rad olikartade drag. Med en 

blick på barnavårdsmannasysslans genuskodning framstod Stockholms 

barnavårdsmän som relativt välbetalda. Med en blick på sysslans klass

kodning blev dock bilden en annan. Barnavårdsmännen hörde hemma 
inom den urbana medelklassen. Lönen var dock inte sådan att den 
möjliggjorde ett medelklassliv i materiellt hänseende. Som påpekats 
ovan betydde detta att de manliga utövarna inte stannade särskilt länge 

inom avdelningen. För kvinnor var det emellertid inte lönen som av

gjorde yrkets attraktionskraft. Det var i stället det sätt arbetet var orga
niserat på som gjorde att barnavårdsmannasysslan framstod som lämp

lig för medelklassens kvinnor. Här fanns tydliga paralleller till andra 

kvinnligt kodade arbetsområden, passande för den nya generation kvin
nor från medelklassen som förväntades försörja sig själva, som konto
rister, sjuksköterskor och lärarinnor.45 

Barnavårdsmannaarbetet var självständigt och gav dess utövare stor 

autonomi i arbetet. I jämförelse med en del andra kvinnliga yrken var 

barnavårdsmännens oberoende faktiskt markant, då dessa inte stod un
der daglig övervakning av arbetsledningen, vilket annars ofta var fallet 
inom byråkratiska organisationer. I förhållande till sina klienter utövade 

barnavårdsmännen såväl makt som myndighet. Men barnavårds

männen saknade samtidigt den exklusiva expertis och självständiga 
hållning vad gäller arbetets innehåll som mer inflytelserika professioner 
hade. Barnavårdsmännen samarbetade med en rad andra tjänsteman

nagrupper och det uppstod ofta spänningar och diskussioner dem 

emellan kring respektive yrkeskårs tolkningsföreträde och maktbefo

genheter. Samtidigt medförde också barnavårdsmännens avsaknad av 

en egentlig arbetsplats - något som visserligen var en del av deras auto

nomi - att de stod utan en konkret maktbas för sitt yrkesutövande. 

I det följande skall jag belysa hur Stockholms barnavårdsmän själva 
agerade för att stärka sin ställning som tjänstemän och myndighetsutö
vare. Hur förhöll sig de anställda barnavårdsmännen till sitt arbete och 

hur såg deras professionella strategier och argument ut? 

45. Florin (1992). 



Barnavårdsmännens förening i Stockholm -

kåren konsolideras 

Barnavårdsmännen i Stockholm bildade på ett tidigt stadium en före

ning, som på samma gång fungerade som en kår-, kamrat- och fack

förening.46 Enligt de stadgar som antogs i samband med att Bama-

vårdsmännensförening konstituerades år 1922, var föreningens ändamål 

att tillvarata barnavårdsmännens gemensamma intressen och stärka 

solidariteten inom kåren.4 

Forskare brukar framhålla att professionalisering är en dubbel pro
cess som handlar om att både befordra enighet inåt, och genom re
striktioner och uteslutning avgränsa sig utåt. Att konsolidera sig som 
kår genom att aktivt skapa sammanhållning, ett gemensamt språkbruk 
och enhetliga arbetsmetoder, har varit en strategi som många yrkes

grupper använt sig av. Genom att utveckla en gemensam yrkesidentitet 

har möjligheten till kollektiva aktioner förbättrats.48 I jämförelse med 
andra professioner har dock socialarbetarna haft svårigheter med att 
skapa denna typ av inre sammanhållning. De har under 1900-talet haft 

alltför varierande utbildningsbakgrund och anställningsförhållanden. 

Av samma anledning som socialarbetarna haft svårt att konsolidera sig 

som kår har de också haft svårt att stänga ute konkurrenter från arbets

marknaden. Dessa särdrag hade visserligen det sociala arbetet gemen

46. År 1947 ombildades föreningen till en regelrätt fackförening för alla anställda vid bar

navårdsnämnden, och blev därmed en föregångare till Stockholms socialtjänstemäns före
ning. Snart återuppväcktes dock den ursprungliga föreningen som en ren kamratförening för 
barnavårdsmännen och fungerade som en sådan från 1954 till 1975. Namnet på föreningen 
var Barnavårdsmännens förening (1922-1947), Barnavårdsmännens kamratförening (1954-

1971) och Barnavårdsmannaföreningen (1971-1975). Se SSA, Barnavårdsmannaföreningen i 

Stockholms arkiv, arkivförteckningen, historik författad av Barbro Nordlöf, "Barnavårdsman

naföreningen i Stockholm. Om barnavårdsmännen i Stockholm och deras förening med ut

gångspunkt från föreningens arkiv", s. 1. 
47. SSA, Barnavårdsmannaföreningen i Stockholms arkiv, vol. I, protokollsbok 

1922-1929, möte 9/12 1922. 
48. Christina Florin, Kampen om katedern. Feminiserings- ockpmfessionaliseringspivcessen inom 

den svenska folkskolans lärarkår 1860-1Ç06 (Umeå 1987), s. 79 f.; Oberg (1996), särskilt s. 

117-169. 



samt med flera andra så kallade "semiprofessionella" - och som Chris

tina Florin påpekar kvinnliga - yrken i statens tjänst, som t.ex. små

skolelärarna.49 Det faktum att det sociala arbetet kunde utföras av ama

törer på helt frivillig basis medförde dock ett alldeles särskilt problem 
för dem som försökte skapa en plats för sig själva som yrkesgrupp.50 

Hur definierades då barnavårdsmannakåren? Vilka fick vara med i 

föreningen? För medlemskap i Barnavårdsmännens förening krävdes 

att man betalade en årsavgift på ett par kronor och att man var en av 

Stockholms stad avlönad eller pensionerad barnavårdsman. Helt reso
lut bortdefinierades således Stockholms alla frivilliga barnavårdsmän. 
Föreningen hade därmed karaktären av en yrkesförening. Det var tjäns

temännens gemensamma intressen som skulle bevakas. För de social
arbetare som försökte bereda utrymme för sig själva som yrkesgrupp 
var det således viktigt att skapa distans till de obetalda amatörer som 
utförde samma arbete. Man kunde inte ställa upp några krav på enhet
lig utbildning eller kompetens inom tjänstemannagruppen, men där

emot utgjorde de gemensamma anställningsvillkoren en markör som 

tydligt skilde den från frivilligarbetarna. 

Föreningens målsättning var därmed att tillvarata de yrkesverk

samma barnavårdsmännens intressen och att skapa sammanhållning 
mellan tjänstemännen. Föreningen verkade för sitt syfte genom sam
mankomster, föredrag och diskussioner men även på andra sätt som 

föreningens styrelse "fann lämplig". Mötena var på samma gång sociala 

tillställningar och fackliga och professionella forum. Samtidigt som man 

drack te, ordnade utflykter och firade nyår ihop, diskuterade och age
rade man även i frågor som handlade om arbetsplatsförhållanden. Man 

bjöd även in föredragshållare att informera om ny lagstiftning och nya 

handläggningsmetoder, och om andra myndigheters och socialvårdan
de organisationers verksamheter och arbetsrutiner etc. 

Barnavårdsmännen förde därmed diskussioner kring sin yrkesroll. 

Som yrkesgrupp strävade de efter en ökad möjlighet att utöva inflytan

49. Florin (1987), s. 75. 

50. Kunzel (1993), s. 2-5, 116, 141. 



de över det område av den byråkratiska organisationen som de var 

verksamma inom. De förde diskussioner med arbetsledningen och med 

andra tjänstemannagrupper på fältet. De förhöll sig gentemot sina 

klienter. Men föreningens verksamhet stod inte i någon konfrontativ 
motsatsställning till omvärlden - barnavårdsmännen drev sina frågor, 
men de agerade för det mesta med försiktighet. Skrivelser formulerades 
"hovsamt och elegant i formen men i sak bestämt", vissa konflikter fick 
bero för "solidaritetens" skull, man underlät att driva frågor om löner i 

besparingstider etc.51 Vid några tillfällen uppstod ändå konflikter mellan 

barnavårdsmännen och omvärlden. Barnavårdsmännen förde dels för

handlingar "uppåt" med arbetsgivaren, Stockholms barnavårdsnämnd 

och Stockholms stad. Dels diskuterade de "horisontellt" med andra 
tjänstemannagrupper i Stockholm om arbetsfördelningen dem emellan. 
Därutöver ansattes de även "utifrån" av reformgrupper som var besvik

na över barnavårdsmannainstitutionens klena resultat, såsom feminister 

och radikaler. "Nedifrån" var inte heller klienterna särskilt nöjda och 

tacksamma alla gånger. Då gällde det att försöka hålla ihop "inåt" inom 

barnavårdsmannagruppen. 

Relationen "uppåt" till arbetsgivaren 

Barnavårdsmännen hade i uppdrag att implementera den statliga social-

och familjepolitiken riktad till utomäktenskapliga familjer. De admini

strerade alltså den framväxande socialhjälps- och senare välfärdsstaten. 
De var emellertid också anställda av den, och som yrkesgrupp förhand
lade de om sin plats inom den. Gentemot arbetsgivaren drev barna
vårdsmännen en rad frågor som hade med deras arbetsuppgifter och 
arbetssituation att göra. Vilka argument och strategier tillgrep de i 
denna relation? 

51. SSA, Barnavårdsmannaföreningen i Stockholms arkiv, vol. I, protokollsbok 

1930-1938, möte 12/12 1930. 



Kampen för en r ikt ig arbetsplats 

Den fråga som dominerade barnavårdsmännens diskussioner med ar

betsgivaren under de första decennierna handlade om var arbetet bor

de utföras. Mot bakgrund av att barnavårdsmännen i stor utsträckning 
arbetade hemifrån var såväl behovet av bättre arbetslokaler på barna
vårdsnämnden som frågan om reglerade arbetstider återkommande 

diskussionsämnen. Å ena sidan uppskattade barnavårdsmännen det 

oberoende som följde av att de inte hade alltför fasta arbetsrutiner och 

strikt närvaroplikt på barnavårdsnämndens expedition. Å andra sidan 

gjorde denna uppluckring av gränsen mellan hem och arbete att barna

vårdsmännen inte förmådde freda sina privat- och familjeliv. Frånvaron 

av "ett eget rum" på barnavårdsnämnden kunde också tolkas som brist 
på makt och auktoritet inom barnavårdsbyråkratin. Som jag tidigare 

framhållit fanns det ett inslag i barnavårdsmännens strävanden som 

handlade om att skapa distans till de traditioner som dominerade det 
frivilliga sociala arbetet. Utan reglerade arbetstider och en egentlig ar
betsplats blev parallellerna mellan de anställda tjänstemännens och de 
obetalda frivilligarbetarnas arbetsvillkor alltför stora. 

Historikern Lisa Oberg menar, med hänvisning till den amerikanske 

sociologen Andrew Abbott, att en yrkesgrupps tillgång på "materialise
rat kapital" som t.ex. byggnader är en viktig del av deras aktionsbas. Lä
karen utövar sin profession på ett sjukhus, prästen i kyrkan, läraren i 

skolan, juristen i domstolen.52 Barnavårdsmännen hade sin bas i en mer 

löslig hänvisning till barnavårdsnämnden, som byråkratisk och politisk 

institution. Avsaknaden av en tydlig arbetsplats kom därmed att spela 
in i de anställda barnavårdsmännens försök att definiera en plats för sig 
själva som yrkespersoner och utövare av makt och myndighet. 

Under barnavårdsmannainstitutionens första decennier var expedi

tionens lokaler alltför små för att möjliggöra plats för alla barnavårds

män samtidigt. Eftersom deras verksamhet i hög grad var förlagd utan

för expeditionen menade arbetsgivaren till en böljan att de kunde 

52. Öberg (1996), s. 83; Andrew Abbot, The system of pwfessions. An essay on the division of 

expert labor (Chicago 1988). 



samsas om skrivrum, konsultationsrum och telefonhytter på barna

vårdsnämnden. Telefonmottagning för ingående samtal fick de ha vaije 

morgon i den egna bostaden. 

Denna brist på arbetslokaler kom därmed att bli en viktig fråga i bar
navårdsmännens stävanden för att förbättra sina villkor. Till en böljan 
ställde de krav på fler skrivrum där de kunde sköta sitt pappersarbete, 
och fler konsultationsrum där de kunde ta emot klienter.53 De krävde 
också vid upprepade tillfallen att barnavårdsnämndens expeditionslo

kaler skulle utrustas med fler telefoner.54 Kampen för egna telefoner på 

barnavårdsnämnden fungerade som en symbolisk nyckelfråga. Telefo

nen var ett av barnavårdsmännens viktigaste arbetsredskap. De var be

roende av telefonen både för ingående samtal, men även för att själva 

ringa och avtala möten, och för att i samband med sina utredningar 
göra efterfrågningar hos olika myndigheter, arbetsgivare etc. Den mest 

brännbara aspekten av telefonfrågan var dock den telefonmottagning 

som barnavårdsmännen hade i den egna bostaden. De ville helst bli be

friade från denna och accepterade hellre en skyldighet att vara anträff

bara på telefon på barnavårdsnämndens expedition. De kunde gott tän

ka sig att både utöka sin telefontid och fa viss närvaroplikt på expedi

tionen om de bara slapp ha tjänstetelefon i bostaden.55 Såväl klienter 

som andra nämnders funktionärer och tjänstemän hade en tendens att 

ringa dem utanför telefontid, vardag som helgdag menade de. De fick 
aldrig lugn och ro i hemmet utan riskerade bli uppringda dygnet runt.56 

I denna fråga är det tydligt att barnavårdsmännen inte talade om sitt 

uppdrag som ett kall, vilket de var beredda att utföra under vilka villkor 

53. SSA, Barnavårdsmannafbreningen i Stockholms arkiv, vol. I, protokollsbok 

1922-1929, möte 26/4 1923. 
54. SSA, Barnavårdsmannafbreningen i Stockholms arkiv, vol. I, protokollsbok 

1930-1938, möte 1/4 1933; även vol. II, pärm 7, skrivelser 1923-1972, skrivelse till barna
vårdsnämnden 28/2 1934. 

55. SSA, Barnavårdsmannafbreningen i Stockholms arkiv, vol. I, protokollsbok 

1930-1938, möte 30/7 1937; även vol. II, pärm 7, skrivelser 1923-1972, skrivelse till barna
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som helst. De anställda barnavårdsmännen fjärmade sig även från den 
filantropiska traditionen där socialarbetaren förväntades upprätthålla 

en individuell och personlig relation till varje enskild klient. De betrak

tade inte förhållandet till klienterna som en privat relation. Klienternas 

problem ville de enbart befatta sig med under tjänstetid. Samtidigt 

framförde även de anställda barnavårdsmännens sina krav på bättre ar

betsplatsförhållanden med hänvisning till klienternas bästa: allmänhe

ten klagade på svårigheterna att nå barnavårdsmännen per telefon.57 

Från såväl myndigheter som klienter och allmänhet inkomma dag

ligen upprepade klagomål över att det praktiskt taget visat sig omöj
ligt att komma fram till barnavårdsmännen per telefon. Det har 
hänt, att klienter, efter att under dagen ha ringt tio gånger eller 

mera, vänt sig till annan avdelning inom Sociala nämnderna för att 

få bud till resp. barnavårdsman. Denne har sedan inte haft apparat 

att komma ut på, då den gemensamma telefonen varit upptagen av 
rumskamraten och växeln haft flera väntande samtal. Vilken nack
del detta innebär för ett friktionsfritt förhållande till den allmänhet, 
som i stor utsträckning är hänvisad till samtal i kiosk, torde vara lätt 
att inse. [...] Den av oss, som icke kan anträffas av sina klienter under 

telefontiden, därför att den andra rumskamraten är upptagen i tele
fonen, får påringningar och besök i hemmet, särskilt på morgonen 
vid tiden för avresan till den fastställda tjänstetiden å expeditionen. 

Om vi avvisa besök och telefonsamtal i hemmet, uppfattas detta 
som oginhet från barnavårdsmannens sida.58 

Begrepp som effektivitet och rationalitet kom tillsammans med hänsyn 

till klienternas bästa att bli de honnörsord som genomsyrade barna
vårdsmännens agerande för mer ordnade arbetsförhållanden. Som 

barnavårdsmännens instruktör framhöll så var det därför önskvärt att 

57. SSA, Barnavårdsmannatoreningen i Stockholms arkiv, vol. I, protokollsbok 
193B-1946. möte 5/3 1943. 

58. SSA, Barnavårdsmannatoreningen i Stockholms arkiv, vol. II, pärm 7, skrivelser 

1923-1972, skrivelse till barnavårdsnämnden 27/8 1943. 



allt expeditionsarbete blev förlagt till nämndens lokaler "[f]ör vinnande 

av större effektivitet."59 

Till en början ställdes krav på att alla barnavårdsmän skulle fa egna 

arbetsplatser och egna telefoner på nämnden men så fort detta var upp

nått var nästa mål att alla skulle fa eget tjänsterum. Även dessa krav for
mulerades med hänsyn till klienterna. I en skrivelse till barnavårds

nämnden år 1943 framhöll barnavårdsmännen att även om arbetsförhål

landena blivit avsevärt förbättrade jämfört med den tid då man arbetat 

hemma, skulle de bli helt tillfredställande först när vaije barnavårdsman 

fick eget tjänsterum. Det hände nämligen allt som oftast att barnavårds

männen tvingades ta emot klienter i det tjänsterum som de delade med 

en kollega. Tredje person borde dock aldrig vara närvarande vid ett sam

tal mellan barnavårdsmannen och dennas klienter. Detta var ju i strid 

med såväl rådande lagstiftning som nämndens egna instruktioner, där 

klientsekretess och barnavårdsmännens tystnadsplikt stadgades. Barna
vårdsmännen gjorde dessutom en jämförelse med andra tjänstemän 
inom barnavårdsnämnden, såsom assistenterna vid rådgivnings- ung
doms- och mödrahjälpsbyråerna, vilka alla förfogade över egna tjänste

rum. Några av dessa assistenter var visserligen bundna vid expeditionen 

hela dagarna, men deras klientutredningar var mindre omfattande. Bar

navårdsmännen menade därför att det var ännu mer befogat att de med 
sitt "mångskiftande, ömtåliga utredningsarbete" fick egna tjänsterum.60 

Sett över tid kom barnavårdsmännen således själva att agera för mer 

reglerade arbetsförhållanden. I sin kamp för bättre och mer ordnade ar
betstider och arbetslokaler argumenterade barnavårdsmännen gärna 
för sin sak i klienternas namn. Även om barnavårdsmännen således 
började överge den äldre filantropiska retoriken, som utgick från per
sonlighet, närhet, och individuella relationer med vaije klient, betonade 

de ändå fortfarande sitt altruistiska och oegennyttiga förhållande till kli

enterna. Klienterna var därmed fortfarande centrala i barnavårdsmän

59. S SA, Barnavårdsmannafbreningen i Stockholms arkiv, vol. II, pärm 7, skrivelser 
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nens professionella strävanden, men på ett mycket annorlunda sätt än 

vad som tidigare varit fallet. Där de tidigare framhållit vikten av icke
byråkratiska kontakter mellan socialarbetare och klienter, argumentera

de de nu för att det byråkratiskt organiserade arbetet faktiskt kunde 

vara mer tillfredställande just utifrån klienternas synvinkel. 

En rationell  arbetsfördelning 

Vid sidan om frågan om arbetslokaler var det kanske mest profilerade 
och återkommande tema som barnavårdsmännen diskuterade med ar
betsledningen önskemålet om minskad arbetsbelastning. I denna fråga 

kom dock barnavårdsmännen att tillgripa en helt annan strategi än i lo

kalfrågan, och snarare motsätta sig byråkratisering och framhålla att de 

måste ges tid att ägna sig åt det individuella arbetet med sina klienter. 

Över årens lopp hamnade fler och fler uppgifter på barnavårds

männens bord genom den hela tiden expanderande sociala lagstift
ningen. Vid 1930-talets slut infördes två statliga ekonomiska stödformer 
med stor betydelse för barnavårdsmannainstitutionens klientgrupper: 
mödrahjälp och bidragsförskott. Handläggningen av dessa program var 
omfattande och tog tid i anspråk. I samma veva utvidgades också 

barnavårdsmannainstitutionen så att även skilsmässobarn i vissa fall 

kunde fa en barnavårdsman. Allt eftersom arbetsuppgifterna blev fler 
tilltog också barnavårdsmännens krav på lättnader i arbetet. Barna
vårdsmännen närmade sig frågan från flera håll. De agerade för en 

minskning av antalet klienter, för inrättandet av nya barnavårdsmanna-

tjänster, samt för förenklandet av vissa arbetsmoment eller till och med 
överförandet av vissa uppgifter på andra tjänstemän. 

Frågan om hur många barnavårdsmannafall en barnavårdsman kun

de hantera parallellt återkom man ständigt till. Önskan om en lindring 

i arbetet genom en nedskrivning av klientantalet var en kontinuerlig 
tråd genom hela barnavårdsmannainstitutionens historia. År 1930 ar
gumenterade barnavårdsmännen för att de inte kunde klara mer än 250 
fall på ett tillfredställande sätt.61 Några år senare ville de helst fa ner an

61. SSA, Barnavårdsmannaföreningen i Stockholms arkiv, vol. I, protokollsbok 

1930-1938, möte 12/12 1930. 



talet till 225.62 Från barnavårdsmannahåll menade man att arbetet inte 

kunde skötas på något meningsfullt sätt om klientantalet var så högt att 

det inte fanns tid att sätta sig in i den enskilda klientens problem. 

Ett sätt att närma sig frågan om den stora mängden barnavårdsman-

naärenden var genom att framföra önskemål om en utökning av antalet 

barnavårdsmannatjänster så att arbetsbördan kunde delas på fler befatt

ningshavare.63 En variation på samma tema var diskussionen om vilka 

principer som skulle gälla för att avskriva ett barnavårdsmannafall. Bar

navårdsmännen ville ju gärna ha färre klienter, vilket kunde åstadkom

mas om man ändrade rutinerna och mer kategoriskt avslutade "färdig-

behandlade" och oproblematiska ärenden. Då tänkte man sig framför 

allt fall där faderskapet var utrett och underhållsavtal ingånget, där 

pengarna flöt in regelbundet och där modern eller fosterföräldrarna 

tydligt visat sig kapabla att vårda barnet. Samtidigt hyste den enskilda 

barnavårdsmannen en befogad oro över att anmäla just den typen av 

fall för entledigande eftersom denna då genast tillskrevs nya och mer 

arbetskrävande ärenden.64 

Sin mesta energi lade barnavårdsmännen på att kräva lättnader i ar
betet genom rationaliseringar, förenklade rutiner och överförandet av 
vissa uppgifter på andra tjänstemannagrupper. En särskilt omdiskuterad 
arbetsuppgift var hembesöken. 11930 års instruktion fanns noggrant fö
reskrivet hur ofta barnavårdsmännen skulle göra hembesök. Dessa be
sök tog dock mycket tid i anspråk. Klienterna var utspridda över hela 

staden, och eftersom många mödrar och fosterföräldrar arbetade och 

62. SSA, Barnavårdsmannafbreningen i Stockholms arkiv, vol. I, protokollsbok 1938-

1946, möte 9/5 1938. 
63. SSA, Barnavårdsmannafbreningen i Stockholms arkiv, vol. I, protokollsbok 1938-

1946, möte 16/3 1939. 
64. Hösten 1927 krävde barnavårdsnämnden in förklaringar från alla barnavårdsmän var

för de inte omedelbart begärde bli entledigade i de fall som ett barn dött eller dess föräldrar 

gift sig. Arbetsgivaren hade fatt kännedom om att det bland barnavårdsmännen existerade 

en tradition med att fördröja avskrivandet av sådana fall. Affären ledde till misstämning inom 
barnavårdsmannakåren. Misstankar uppstod att någon eller några av barnavårdsmännen 

hade "åsidosatt solidaritetens förpliktelser" och informerat barnavårdsnämnden om detta för
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föreningens styrelse 24-26/10 1927. 



barnen gick i skola måste hembesöken ofta göras på kvällstid eller 

helger. Vidare fanns det vissa klientgrupper som kunde riskera inspek

tion från flera olika befattningshavare vid barnavårdsnämnden. Foster
barnen skulle t.ex. besökas av både barnavårdsmännen och fosterbarns-
inspektriserna. Barnavårdsmännen framhöll därför att det var både 
onödigt och olämpligt att företa hembesök i den omfattning som in

struktionen föreskrev. Alla dessa inspektioner menade man skapade 

olust hos klienterna, och gjorde dem fientligt inställda till barnavårds
nämndens tjänstemän.65 Barnavårdsmännen efterfrågade därmed en 

uppmjukning i rutinerna och att arbetsledningen skulle överlåta åt de 

enskilda tjänstemännen att avgöra i vilken utsträckning hembesök var 

nödvändiga. 
Sammankopplat med frågan om hembesökens omfattning var 

önskemålet att det skulle ske en rationell fördelning av arbetet mellan 
olika befattningshavare vid barnavårdsnämnden i syfte att undvika dub

belarbete. Barnavårdsmannainstitutionens klienter hade ofta kontakt 

med en hel rad olika avdelningar inom barnavårdsnämnden. Barna
vårdsmännen och fosterbarnsinspektriserna diskuterade således sins

emellan arbetet med de utomäktenskapliga fosterbarnen.66 I slutet av 

1930-talet uppstod även ett meningsutbyte om vilken yrkesgrupp som 

borde utöva tillsynen av spädbarnen. I Stockholm utfärdades nämligen 
lokala föreskrifter om att i de fall den ekonomiska bidragsformen möd-
rahjälp utgick så hade modern en skyldighet att ställa sitt barn under 

barnavårdscentralens uppsikt.67 Eftersom i stort sett alla nyblivna ogifta 

mödrar erhöll mödrahjälp betydde det att alla spädbarn regelbundet 

kom i kontakt med barnavårdscentralens sköterskor. På liknande sätt 

fördes samtal om hur arbetsfördelningen skulle se ut mellan mödra-

hjälpsnämnden och barnavårdsmännen vad gällde utredningsarbetet 

65. S SA, Barnavårdsmannaföreningen i Stockholms arkiv, vol. I, protokollsbok 
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och hembesöken i samband med mödrahjälpsansökningarna.68 Med 

vårdbyrån resonerade barnavårdsmännen kring arbetet med att ansöka 

om koloni- och sommarvistelse för utomäktenskapliga barn/'9 

Det skulle dock visa sig att försöken att rationalisera arbetet inte all

tid ledde till någon egentlig lindring i barnavårdsmännens arbetsbörda. 

När antalet ärenden decimerades tillkom i stället nya arbetsuppgifter, 
med resultatet att den totala arbetsbelastningen ändå var densamma. 
När arbetsuppgifter fördes över på andra tjänstemän ökade i stället an
talet ärenden. Ett belysande exempel på detta är vad som hände i sam

band med en omorganisation inom barnavårdsnämnden år 1955, då 

den tidskrävande kravverksamheten mot bidragsskyldiga överfördes till 

bidragsbyråns tjänstemän. Tanken var att barnavårdsmännen skulle 

hinna ägna mer tid åt sina klienter och kunna lägga mer energi på bar-

navårdsmannauppdragets rådgivande och kurativa sida. Samtidigt 

skrevs dock antalet ärenden per barnavårdsman upp från 250 till 400.0 

På olika sätt försökte barnavårdsmännen ändå att påverka hur deras 

arbetsuppgifter definierades. Det var ofta med hänvisning till klienterna 

som man önskade fa förändringar till stånd. Om inte barnavårds

männens arbetsbörda minskade kunde de inte ge sina klienter ett bra 

bemötande. Vidare kunde den överdrivna mängden kontroller och 
hembesök uppfattas negativt av klienterna. I sin kamp för att påverka 

sin arbetsbeskrivning använde sig barnavårdsmännen därmed av en 

helt annan typ av argument än vad de gjorde i diskussionen kring ar
betstider och arbetslokaler. Även i denna fråga utgick de från argument 
om rationalitet, effektivitet och klienternas bästa, men här kom också 

retoriken om personlighet, närhet och individualitet till användning. 

När de diskuterade arbetets innehåll betonade barnavårdsmännen vik

ten av icke-byråkratiska kontakter mellan socialarbetare och klienter. 

68. S SA, Barnavårdsmannaföreningen i Stockholms arkiv, vol. I, protokollsbok 
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Den "horisontella" relationen till andra tjänstemän 

Det har redan framgått att barnavårdsmännen hade mycket samröre 

"horisontellt" med andra tjänstemannagrupper inom staden. Dessa 

kontakter tog sig olika uttryck. Emellanåt resulterade de i infekterade 

diskussioner om revirdragningen mellan två gruppers arbetsområde, 
ibland i ett mer regelrätt samarbete till nytta for båda yrkeskårerna. 

Forskare brukar kalla de strategier som professionella grupper 
använder sig av i sitt samspel med andra professioner för områdes

strategier. Dessa kan både handla om hur en yrkesgrupp på bekostnad 

av någon annan försöker skaffa sig nya arbetsuppgifter för att öka sitt 

inflytande, men också hur den försöker bli av med uppgifter som inte 

ger tillräckligt mycket i utbyte i förhållande till arbetsinsatsen. Lisa 
Oberg kallar dessa åtgärder för inmutning respektive överlåtelse.'1 

Barnavårdsmännen utgjorde en liten grupp socialarbetare verksamma 
inom ett större socialvårdande fält. I sitt arbete interagerade de med an

dra socialarbetare och även med andra offentliganställda tjänstemanna

grupper, som t.ex. poliser. Hur förhöll sig barnavårdsmännen och de 

yrkesgrupper de samverkade med till frågan om gränsdragningen mel
lan kårerna? 

Vad gällde de övriga tjänstemännen vid barnavårdsnämnden verkar 
vare sig några särskilt varma bindningar eller skarpa konflikter ha upp
stått. Revirdiskussionerna med fosterbarnsinspektriserna, bvc-sköter-
skorna, samt tjänstemännen på vårdbyrån, mödrahjälpsnämnden och 

bidragsbyrån pågick ständigt, men många gånger kunde det ligga i fle
ra gruppers intresse att genom överlåtelser av sysslor åstadkomma för
enklingar och rationaliseringar i det gemensamma arbetet. Diskussio

nerna med fosterbarnsinspektionen hettade visserligen till då inspektri-

serna i en skrivelse om sin lönefråga vågade sig på att jämföra sig med 
barnavårdsmännen och låta jämförelsen falla ut till barnavårdsmännens 
nackdel. Men med hänsyn till det goda samarbetet beslutade sig barna

71. Öberg (1996), s. 82. 



vårdsmännen att "mottaga den utsträckta handen" då fosterbarnsin-

spektriserna överlämnade ett brev där de beklagade det inträffade.2 

Barnavårdsmännen och fatt igvårdsfunktionärerna 

Vad gällde tjänstemännen utanför barnavårdsnämndshuset blommade 

konflikterna ut. Med den mer manligt betonade fattigvården hade 
barnavårdsmännen en hel del beröring, och samarbetet var inte frik

tionsfritt. 

När barnavårdsmannainstitutionen infördes hade ett av argumenten 
varit att denna skulle leda till minskade samhälleliga fattigvårdsutgifter 

för ogifta mödrar och utomäktenskapliga barn. Ogifta mödrar skulle 

inte behöva anlita fattigvården i samma utsträckning som tidigare när 

de fick underhåll från barnafäder. Men i barnavårdsmännens uppdrag 

ingick ju samtidigt att hjälpa mödrar att ansöka om fattigvård. Någon 

bantning av fattigvårdsutgifterna blev alltså inte resultatet. Däremot 

kom barnavårdsmännen snabbt att hamna på kollisionskurs med fattig

vårdens tjänstemän. 
Från fattigvårdshåll kritiserade man öppet barnavårdsmännen. Några 

tillsyningsmän gjorde år 1923 uttalandet i tidningen Socialdemokraten att 

"[bjarnavårdsmannalagen blir illusorisk om den tillämpas som nu 

sker".73 De menade sig stå undrande inför barnavårdsmännens arbete. 

Från fattigvårdshåll hade man väntat sig att barnavårdsmännen i viss 

mån skulle avbörda fattigvården en del kostnader, men effekten tycktes 

bli den motsatta. Därför undrade de om barnavårdsmännen verkligen 
hade de rätta kvalifikationerna. Tillsyningsmännen menade att det 
fanns en rad exempel på ärenden som barnavårdsmän handlagt på ett 
bristfälligt sätt. Dessutom menade de, med en tydligt anspelning pä bar
navårdsmännens klass- och könstillhörighet, att dessa saknade erfaren
het om klientelets liv och miljö. 

72. S SA, Barnavårdsmannaforeningen i Stockholms arkiv, vol. I, protokollsbok 1938-
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Från barnavårdmannahåll var man i stället kritisk mot fattigvårdens 

"njugghet" i att bevilja understöd och inom föreningen lät man därför 

sammanställa en exempelsamling över sådana fall där fattigvården fattat 

beslut eller vidtagit åtgärd som stred mot sunt förnuft.74 En dylik skri

velse från föreningen föranledde faktiskt Stockholms barnavårdsnämnd 

att i sin tur framföra krav till Socialdepartementet om bättre stöd för 
ogifta mödrar, bl.a. genom skärpta åtgärder mot försumliga försöijare.75 

Vidare ifrågasatte man från barnavårdsmannahåll huruvida ansöknings

blanketterna om fattigvård verkligen måste fyllas i på det sättet som 
fattigvården ville. Denna ovilja verkade bottna i att barnavårdsmännen 

menade att fattigvårdens rutiner och kontroller var för omständliga och 

tidskrävande, men också integritetskränkande för klienterna.76 

Diskussionerna mellan barnavårdsmännen och fattigvården gick i 

vågor under 1920-talet, och från båda håll togs vissa halvhjärtade och 
resultatlösa initiativ till avspänning.77 Men trots att barnavårdsmännen i 
grunden var skeptiska mot fattigvården var de försiktiga när det kom till 

offentliga konflikter. När barnavårdsmannen Sigrid Lundin, som även 

var socialdemokratisk kommunalfullmäktigeledamot, hamnade i öppen 

strid med fattigvården vågade, eller ville, inte barnavårdsmännens före

ning backa upp henne. Lundin hade uttryckt sig nedsättande om fattig
vården i en motion till stadsflillmäktige där hon föreslagit att en konsu
lenttjänst borde inrättas för klagomål i understödsärenden. En kontro
vers blåste upp där fattigvårdsnämnden och fattigvårdsfiinktionärer 

protesterade mot hur fattigvården framställdes. Det blev skriverier såväl 

i tidningen Vår stad, som riktade sig till befattningshavare i Stockholm, 

som i dagspressen. Barnavårdsmännens förening valde den försiktiga 
linjen och tog i en skrivelse till fattigvårdsnämnden aktivt avstånd från 

74. S SA, Barnavårdsmannaforeningen i Stockholms arkiv, vol. I, protokollsbok 

1922-1929, möte 1/12 1923. 
75. "Stockholms stads barnavårdsnämnd påyrkar åtgärder mot försumliga barnfader", Vär-

dawbladet 1923, s. 56-58. 
76. S SA, Barnavårdsmannaforeningen i Stockholms arkiv, vol. I, protokollsbok 

1922-1929, möte 25/10 1924; 19/12 1924 & 10/1 1925. 
77. SSA, Barnavårdsmannaforeningen i Stockholms arkiv, vol. I, protokollsbok 

1922-1929, möte 1/12 1926. 



Lundins utspel, eftersom man inte ville riskera det "goda samarbetet" 

med fattigvården.78 

Barnavårdsmännen och polisen 

Även med polisen hade barnavårdsmännen konflikter liknande den 

med fattigvårdens tillsyningsmän. Barnavårdsmännen hade enligt lagen 

rätt att be polisen om hjälp att lokalisera och intervjua försumliga för-

söijare. Mellan polisen och barnavårdsmännen utspelade sig hetsiga 

diskussioner kring tolkningen av denna lagparagraf 

I  december 1923, bara några dagar efter det att fattigvårdens till
syningsmän hade uttalat sig i pressen om barnavårdsmännen, kritisera
de även Stockholms ordonnanspolis dem i ett liknande framträdande. 
Från polishåll menade man att barnavårdsnämndens tjänstemän ut

nyttjade det lagrum som gjorde det möjligt för dem att be om polis

understöd i onödan. Polisen ansåg att lagen syftade till de fall då barna

fäderna befann sig på annan ort eller då adressuppgifter saknades. Som 
det var nu hände det i stället allt som oftast att barnavårdsmännen bad 
polisen uppsöka en barnafader för att fråga ut honom om hans arbets

förhållanden fast barnavårdsmannen hade mannens adress och själv 
skulle kunna kontakta denne. Enligt poliserna hade barnavårds
männens ovilja att själva kontakta sina manliga klienter en könsdimen
sion. De kvinnliga barnavårdsmännen saknade på grund av sitt kön 
förmåga att agera med pondus och myndighet gentemot besvärliga 

män. Man menade sig också mycket väl förstå att de kvinnliga barna

vårdsmännen fann det "obehagligt" att ensamma söka upp suspekta 

män, att röra sig i stadens mindre trevliga kvarter och att t.ex. besöka 
ungkarlshotellen. Men även om de kunde leva sig in i barnavårds
männens bekymmer protesterade de ändå mot att dessa besvärade 

polisens befattningshavare med de arbetsuppgifter som de inte själva 

klarade av.79 

78. SSA, Barnavårdsmannaföreningen i Stockholms arkiv, vol. I, protokollsbok 

1930-1938, möte 5/5 1934 & 10/4 1934; även "Med anledning av en motion", Vår stad, 
T934:3' 

79. "Polisens spaning efter barnafader", Socialdemokraten 17/12 1923. 



I ett par artiklar i polisernas branschorgan Nya polistidningen upp
märksammades de kvinnliga barnavårdsmännens brist på auktoritet 
ytterligare. Man frågade retoriskt om det verkligen kunde vara "fullt 
lämpligt" att använda kvinnor i arbetet med att komma till rätta med 

försumliga och tredskande barnafader.80 Där de manliga barnavårds

männen sällan behövde vända sig till polisen verkade det som att en del 
kvinnliga barnavårdsmän satte detta i system: "några av dem tyckas ha 
inriktat sitt 'arbete' så, att de själva alls icke befatta sig med att söka 

eller besöka en försöijningspliktig". Men, som Nya polistidningen också 

skrev, från polishåll reagerade man inte på alla ansökningar om polis

understöd, utan på "okynnesfall" som berodde på "ren bekvämlighet 
hos barnavårdsmännen [...] och där barnavårdsmännen - enligt sin 
instruktion - kunnat nå sitt mål på ett mera finkänsligt sätt än genom 

polishandräckning".81 En och annan lugn försöijningspliktig kunde be
gripligt nog börja krångla när han fick hembesök av polisen. Därmed 
använde poliserna således socialarbetarnas yrkesetik som ett vapen mot 

dem. Barnavårdsmännens arbete skulle utföras med "takt och finkäns

lighet", och det kunde det ju knappast vara tal om när man skickade 

polisen på sina klienter. 

Artiklarna väckte uppståndelse bland barnavårdsmännen. Anklagel
serna från polishåll var absolut obefogade menade de, åtminstone vad 

gällde Stockholm. Por att ytterligare understryka detta lät man genom
föra en intern utredning inom kåren om hur ofta barnavårdsmännen 

begärde polisspaning. Den visade att under år 1927 hade 36 barna

vårdsmän sammanlagt begärt 144 spaningar, alltså fyra per person. Be

skyllningarna att barnavårdsmännen skulle lassa arbete som de inte 

80. "Barnavårdsmännen och polisen", Nya polistidningen 1927:22, s. 1205. 
81. "Barnavårdsmännen och polisen", Nya polistidningen 1927:23, s. 1271. I samma num

mer publicerades en insändare från en "initierad person", vilken i ännu starkare ordalag" kriti

serade de kvinnliga barnavårdsmännen. Kvinnor saknade tålamod och förmåga att hålla sig 
lugna och passade därför inte till att "bära den makt och myndighet, som en officiell tjänst 
medför." Påståendet att kvinnor var mer kompetenta i frågor rörande barnavård gav skriben

ten inte heller mycket för. Gifta manliga barnavårdsmän som uppfostrat egna barn torde 

klara den biten lika bra som en ogift och barnlös kvinna. I Stockholm var det nämligen så att 
alla manliga barnavårdsmän var gifta medan de kvinnliga barnavårdsmännen med några fa 

undantag var ogifta, enligt insändaren. 



kunde eller ville utföra på polisen vederlades alltså genom denna siffra, 

menade barnavårdsmannaföreningen.82 

Såväl fattigvårdsfiinktionärerna som polisen, två tjänstemannagrup

per vars verksamhetsområde tangerade barnavårdsmannainstitutionen, 
framförde således ganska hårdhänt kritik mot barnavårdsmännen och 
deras arbete. De kvinnliga tjänstemännen saknade kompetens för sin 
uppgift, de var för eftergivna mot mödrarna och de saknade myndighet 

gentemot fäderna. Enligt kritikerna brast de till och med i det sociala 

arbetets etiska grundvalar vad gällde diskretion och klientsekretess. I  
denna gränskonflikt mellan de kvinnliga barnavårdsmännen och de 

manliga fattigvårdsfiinktionärerna och poliserna kom kön att spela en 

framträdande roll. Alla tre grupper använde sig av genusstrategier och 

genusargument då de diskuterade hur det gemensamma arbetet skulle 

fördelas. Samtidigt tydliggjorde dessa debatter den inneboende dubbel
het som fanns i barnavårdsmännens arbetsbeskrivning: att samtidigt 
hjälpa mödrar och barn och hålla efter barnafader. Dessa motsättningar 

präglade även den så kallade "riksfadersdebatt" som år 1926 fördes över 

hela landet, och som bl.a. handlade om barnavårdsmännen och deras 

klienter. 

Relationen "utåt" -

kvinnosakskvinnor och riksfadersdebatten 

Kritiken från manliga fattigvårdare och poliser var en sak. Under 1920-

talet kom barnavårdsmannainstitutionen också att ifrågasättas inom 
vissa socialreformatoriska kretsar och av en del kvinnosakskvinnor 
och politiska radikaler. Därmed blev barnavårdsmännen offentligt hud-
flängda av några av de grupper som tidigare agerat för barnavårds
mannainstitutionen. 

År 1926 rasade en offentlig debatt i Sverige kring huruvida 1917 års 

82. S SA, Barnavårdsmannaföreningen i Stockholms arkiv, vol. II, pärm 7, skrivelser 

1923-1972, skrivelse till barnavårdsnämnden 31/3 1928. 



lag hade gått för långt till kvinnors fördel. Redan när lagen stiftades 

fanns betänksamhet kring den. Den sades gynna mödrar, vilka hade 
möjlighet att välja ut den man som de ville "sätta fast" i faderskapsmål. 
Det var denna männens rättsosäkerhet i faderskapsmål som nu lyftes 
fram igen. I denna debatt kom barnavårdsmännen att dras in. Diskus

sionen hade initierats från kvinnohåll, från framstående liberala femi-

nister i kretsen kring den politiska kvinnotidningen Tidevarvet Hade 
inte pendeln slagit över till moderns fördel, frågade den kända läkaren 
Ada Nilsson i en artikel i Tidevarvet, då lagen gjorde det möjligt för 
kvinnor att svära fast en orätt utpekad man vid faderskapet? Det fanns 
mödrar som med "berått mod försökt lura sig till en ur ekonomisk syn
punkt kanske värdefullare barnafader".83 Några månader senare kom en 
grupp liberala och socialdemokratiska kvinnor att göra ett liknande 

uttalande genom den så kallade Ekeredsresolutionen. I resolutionen 

pekades dessutom även barnavårdsmännen ut som benägna att "välja" 

faderskapskandidater: 

Efter diskussion om samhällets barnalagar och äktenskap slagen 
uttala vi att de vidgade rättigheter, som den nya lagstiftningen till

erkänt kvinnorna, förplikta dessa att även reagera mot de missför

hållanden, som kunna uppstå genom att männens rätt trädes för 
nära. Vi anse alltså att genom den nya lagen om utom äktenskap 

födda barn missbruk kan uppstå och faktiskt har uppstått genom att 

möjlighet föreligger för en moder eller hennes barns barnavårdsman 

att - om hon haft samtidig förbindelse med flera män - på grund av 

ekonomiska skäl utvälja till fader, den som ej är den verklige barna
fadern.84 

Uttalandet kom att ge eko över hela landet eftersom det publicerades 

på tidningen Tidevarvets förstasida tillsammans med en kommentar av 

signaturen Devinez, bakom vilken dolde sig den välbekanta skribenten 

83. Ada Nilsson, "Försumliga barnamödrar", Tidevarvet 1926:10, s. 1. 

84. "Önskelista från Ekered", Tidevarvet 1926:31, s. 1. 



och kvinnosakskvinnan Elin Wägner. "Maken till den resolution om re

spekt för mannens rätt, som antogs [...] på Ekered, har åtminstone jag 

aldrig skådat", var hennes omdöme. Män hade länge reagerat mot att 
kvinnor missbrukade de möjligheter som barnavårdslagen gav, nu var 

det dags för kvinnor själva att reagera mot "övergrepp inom deras egna 
led". Det hände att mödrar mot bättre vetande pekade ut den mest väl
bärgade alternativt den mest foglige mannen i ett faderskapsmål - och 
detta "ofta i samråd med barnavårdsmannen, som inte inser det orätta i 
att utnyttja lagen till det yttersta", menade Wägner. Hon ansåg i stället 
att det riktigaste borde vara att den kvinna som brutit mot en sådan 
"elementär morallag att hon blandar ihop faderskapsmöjligheterna" 

diskvalificerades från att fa gå ed i ett faderskapsmål, och därmed för

vägrades möjligheten att fa faderskapet fastställt. Samtidigt tyckte hon 
inte att männen skulle gå helt fria. Därför föreslog hon att alla de män 
som haft samröre med modern gemensamt skulle fa betala till en fond, 
ett slags "riksfader" som uppfostrade barn till okända fader.85 

Sedan var debatten om "riksfadern" i full gång. Under sommaren och 

hösten 1926 diskuterades Ekeredsresolutionen och Wägners förslag om 

en så kallad riksfader i de flesta svenska tidningar och tidskrifter, inom 
politiska partier, inom organisationer - och inom barnavårdsmannale-
den.86 Liberala kvinnoprofiler som läkarna Ada Nilsson och Gerda Kjell
berg anslöt sig till tanken på en riksfader, och detsamma gjorde en rad 
radikala manliga aktörer. Gerda Kjellberg menade t.ex. att det rådande 

systemet förutsatte "en moralitet hos kvinnokönet, som det ofta inte be

sitter".87 De socialdemokratiska kvinnorna bakom tidningen Morgonbris 

85. "Riksfadern", Tidevarvet 1926:31, s. 1. 
86. T.ex. "Mot missbruk av nya lagen om barnavård", Socialdemokraten 3/8 1926; "Kvinnan 

ensidigt gynnad av de nya barnalagarna?", Socialdemokraten 5/8 1926; "Ekeredskraven icke så 
lätt avfärdade", Socialdemokraten 7/8 1926; "Nackdelar för både kvinnan och barnet genom 
'Riksfadern"', Socialdemokraten 15/8 1926; "Kvinnan och de nya barnavårdslagarna", Helsing

borgs-Posten 6/8 1926; "Kritik av kritiken", Helsingborgs-Posten 7/8 1926; "Pröva lagen innan 
den domfalles!", Stockholms-Tidningen 10/8 1926; "Den förlorade fadern", Göteborgs-Posten 

11/8 1926; "Riksfaderskap och bolagsbarn", Dagern Nyheter n/8 1926; "'Riksfadern' förordas 

inte", Svenska Morgonbladet 12/8 1926. 

87. "Kvinnan ensidigt gynnad av de nya barnalagarna?", Socialdemokraten 5/8 1926. 



skyndade dock till försvar av 1917 års lag och dess tillämpning.88 Kända 

representanter för fattigvårds- och barnavårdsfolket, såsom statens fat-

tigvårds- och barnavårdsinspektör G.H. von Koch, barnavårdsinspektö
ren Anna Lindhagen och föreståndaren för Stockholms rättshjälpsan

stalt Set Silow, menade också att den rådande lagen hade sina förtjäns

ter eftersom den lade "hämsko på den maskulina hänsynslösheten".89 

Det som hade börjat som en kritik av 1917 års lagstiftning kom snart 
att svälla till något mer. Diskussionen rörde sig på flera plan. Ursprung
ligen handlade den om mäns rättsäkerhet i faderskapsmål. Men snart 
diskuterades även orättvisan i att utomäktenskapliga barn med "oom
tvistat" faderskap inte jämställdes med inomäktenskapliga barn och er

kändes arvsrätt. Det fanns en falang i samhället som välkomnade 

strängare faderskapsregler om dessa samtidigt kombinerades med arvs

rätt och namnrätt. Och vad som spelar större roll här är att diskussio
nerna även kom att handla om barnavårdsmännen och deras yrkesroll. 

Överdriven kvinnosolidaritet och bristande kompetens 

Direkt efter att Ekeredsresolutionen presenterats i Tidevarvet författade 

barnavårdsmännen i Stockholm en protestskrivelse. De hade "med in

dignation" tagit del av Elin Wägners påstående att barnavårdsmän skul

le ha för vana att "utvälja" fader. Ingen reagerade emellertid starkare än 

just barnavårdsmän inför fall "med 'flera fäder". De bestred därför upp

fattningen "att barnavårdsmännen på ett så nonchalant sätt utöva sitt 

kall, att de åsidosätta rättvisan och misskreditera lagen".90 

Barnavårdsmännen vände sig därmed inte primärt mot Ekeredsreso
lutionen eller förslaget om en riksfader som sådant, utan mot angreppet 

på deras yrkesroll och yrkesetik. Det berörde dem också illa att de ut

sattes för så hårdhänt kritik just från kvinnohåll. Tidevarvsgruppen bru

kade ju annars ivra för frågan om moderskapsskydd. Men barnavårds

88. "Ett omtvistat spörsmål", Morgonbris 1926:10, s. 2; Sigrid Lundin, "Flera fäder och 

'riksfadern' samt andra underligheter", Morgonbris 1926:9, s. 22-23. 

89. "Kvinnan ensidigt gynnad av de nya barnalagarna?", Socialdemokraten 5/3 1926; "'Riks-
fadern' förordas inte", Svenska Mofgonbladet 12/8 1926. 

90. "Mannens rätt och kvinnans", 1926:32, s. 2; även Elsa Pehrsson, "En barna

vårdsman har ordet", Tidevarvet 1926:33, s. 2. 



männen såg sig samtidigt föranledda att försvara såväl 1917 års lag som 

sina klienter. Båda utgjorde ju grunden för deras arbete. '1 

Frågan om barnavårdsmännens ställning var därmed sammankopp
lad med de ensamstående mödrarnas. Utomäktenskaplig sexualitet var 
trots allt en brännbar fråga och inom kvinnokretsar hade man svårt att 

solidarisera sig med "osedliga" kvinnor. För barnavårdsmännen blev det 
därmed viktigt att markera att de som yrkesgrupp minsann inte var nå
gra försvarare av promiskuitet. Samtidigt ville de också befria sina kli

enter från en generell osedlighetsstämpel. De framhöll att den absoluta 

majoriteten av ogifta mödrar endast hade e?i faderskandidat till sina 

barn. Att så att säga "tömma" barnavårdsmannauppdraget på sexuella 

konnotationer och att höja sina klienters status fungerade därmed som 

ett sätt att också höja det egna yrkets värde. 

Barnavårdsmannen Cecile Strömer från Stockholm framhöll t.ex. i en 
ny insändare i Tidroaroet att i debatten hade antalet foil med tveksam
ma faderskap kommit att överdrivas. Hon menade sig i sin mångåriga 
verksamhet som heltidsanställd barnavårdsman ha råkat ut för en dylik 

situation endast fyra eller fem gånger.921 den socialdemokratiska kvin

notidningen Mo/-go?ibris gjorde hennes kollega Sigrid Lundin ett liknan

de påpekande. Under hennes senaste verksamhetsår hade det endast i 

ett par fall flinnits frågetecken kring faderskapet. Hon funderade därför 

kring hur "legenden om det orättfärdiga faderskapet" uppstått. Det 

hade blivit ett talesätt bland barnfader som fatt erkänna faderskap för 

utomäktenskapliga barn att, som det hette bland dem, "lagen är sådan 
att ingen kan komma undan".931 själva verket trodde Lundin att det pas
sade många män utmärkt att framställa förhållandet på detta sätt. I stäl

let för att erkänna ett snedsteg för sina familjer och vänner ljög de om 

att de blivit snärjda av en hopplös lagstiftning. Hon visade samtidigt var 

hennes egna sympatier låg i denna fråga: 

91. "Ännu en röst från barnavårdshåll", Socialdemokraten 7/8 1926; "Kritik av kritiken", 
Helsingborgs-Posten 7/8 1926. 

92. Cecile Strömer, "Omkring riksfadern", Tidevarvet 1926:34, s. 4. 
93. Sigrid Lundin, "Ar kvinnan ensidigt gynnad av 1917 års barnlagar?", Morgonbris 

1926:10, s. 8. 



Om de kvinnor som uttalat sig genom Ekeredsresolutionen voro 

mormödrar till barn utom äktenskapet hade denna resolution aldrig 
kommit till. Man skulle kunna tro att de vore farmödrar ty då skulle 
deras ställning till frågan kunna förstås. Nu hava de tanklöst byggt 

upp sitt uttalande på ett talesätt utan att göra sig reda för hur det i 

verkligheten är. 

Barnavårdsmännens försvar av sitt yrke och sina kvinnliga klienter upp

fattades emellertid av debattens övriga deltagare som en oförmåga att 

skilja på sak och person, och som ett fasthållande av en rådande ord

ning. Barnavårdsmännen framstod därmed som hopplösa systemför

svarare i Tidevarvskretsens ögon. I Tidevarvet hoppades man att barna

vårdsmännen med tiden skulle komma att inse att stödet till männen 

inte var detsamma som ett angrepp mot vare sig lagen i sin helhet, 
barnavårdsmännen som kår eller mödrarna som skulle hjälpas.94 

I grunden argumenterade Tidevarvsgruppen för att det var orättvist att 
utomäktenskapliga barn inte hade arvsrätt efter fadern och för att detta 

skulle kunna införas var det nödvändigt att ändra reglerna för fader

skapsbevisning. Barnavårdsmännen som yrkesgrupp stod samtidigt i 
deras blickfang. När den radikala advokaten Hugo Lindberg i Tidevar
vet berättade om det system för faderskapsbevisning som praktiserades 
i Norge, kallat Castbergslagarna, och som i mycket påminde om riksfa-
dersförslaget raljerade han samtidigt över de svenska barnavårdsmännen: 

I Norge drabbades jag till en böljan av en desillusion, säger advokat 

Lindberg och småler. Men jag måste säga att den var glad. Nog visste 

jag, att det i det norska statsmaskineriet fattades en mycket viktig 
kugge. Där fanns ju inga barnavårdsmän! Och med kännedom om 

detta ämbetes vikt, de plikter som jämlikt lagen åligga dess utövare 

och den kompetens som dessa lära besitta, en kompetens som enligt 
en av deras förespråkare bl.a. sträcker sig långt utöver exempelvis en 
kvinnlig läkares - förmodade jag helt naturligt, att i Norge de utom-

94. "Mannens rätt och kvinnans", Tidevarvet 1926:32, s. 2. 



äktenskapliga barnen samt och synnerligen åtminstone skulle sakna 

far. Men tvärtom var det. De utomäktenskapliga barnen äro synner

ligen väl katalogiserade.95 

Lindberg hörde till Tidevarvskretsen genom giftermål med läkaren 

Gerda Kjellberg.96 Genom tidningsartiklar och offentliga föreläsningar 
propagerade han för att den svenska faderskapslagstiftningen borde re

formeras. Han gjorde då flera uttalanden i riksfadersdebatten och gav 

sig upprepade gånger på just barnavårdsmännen. Deras brist på egent

liga yrkeskunskaper var ett återkommande tema. För tidningen Social-

demokrateji gav han "en dossier exempel" på barnavårdsmannainstitu-

tionens brister och hur de kvinnliga barnavårdsmännen ofta kom till 

korta i sitt arbete.97 Vid ett föredrag vid arbetarepartiets fattigvårdsklubb 

i Stockholm argumenterade han för att barnavårdsmannainstitutionens 

nytta inte stod i proportion till antalet barnavårdsmän. Institutionens 
svulstiga omfång kunde kritiseras desto hårdare eftersom de kvinnliga 

tjänstemännen saknade kompetens för den uppgift de var satta att ut

föra. Att försöka framhålla att de kvinnliga barnavårdsmännen i kraft av 
sitt kön skulle ha någon särskild fallenhet för uppdraget hade möjligen 
varit ett giltigt argument då det sociala arbetet utfördes på frivillig basis, 

men saknade relevans då det gällde avlönat tjänstemannaarbete: 

Då det på sin tid drevs agitation för detta nya institut, svarades på en 
framställd fråga, vilka som skulle bli barnavårdsmän, 'ja det skall ni, 
mina damer", - det yttrades på ett kvinnomöte - "och det finns otali
ga som äro villiga att påtaga sig detta 'kärleksverk'". Det egendomliga 
med kärleksverk i det här landet är emellertid, att de mycket snart bli 
- ämbetsverk. Och barnavårdsmännens institution har åtminstone för 
Stockholms vidkommande gått samma väg med byråkratisering.'* 

95. "Norge och riksfader", Tidroarvet 1926:41, s. 3. 
96. Hjördis Levin, Kvinnorna på banikaden. Sexualpolitik och socia/a frågor 1923-36 (Stock

holm 1997), s. 45. 
97. "Ekeredskraven icke så lätt avfärdade", Socialdemokraten 7/8 1926. 
98. "Kärleksverket tager form i ämbetsverket", Socialdemokraten 9/11 1926. 



När "kärleksverk" blivit "ämbetsverk" borde också verksamheten om

gestaltas därefter. Tjänstemän med formell sakkunskap i medicin och 

juridik borde ta hand om faderskapsutredningarna och indrivningen 

av underhåll. Ett mindre antal kvinnliga barnavårdsmän kunde sedan 
sköta "det sociala". 

Föredraget återgavs i flera tidningar och ledde till stor uppståndelse 
bland Stockholms barnavårdsmän som funderade över hur de lämpli

gast borde reagera. Barnavårdsmannen Sigrid Lundin som hade närva-

rat vid föredraget rapporterade för de andra om hur Lindberg i hånfull 

ton talat om barnavårdsmännens olika felgrepp och hur de sprang "hul

ler om buller på expeditionen för att göra ett arbete som kunde utföras 

av tio personer och en läkare".991 linje med föreningens allmänt försik

tiga hållning - som bekräftats av barnavårdsmännens tidigare försök till 
inlägg i riksfadersdebatten där deras skriverier bara ytterligare eldat an
tagonisterna - valde barnavårdsmännen emellertid att inte gå i svaro
mål eller vidta några offentliga åtgärder.100 

I denna debatt angreps de kvinnliga tjänstemännen återigen med 

könsargument och för att de å ena sidan solidariserade sig för mycket 

med mödrarna och å andra sidan brast i kompetens för sin uppgift. Ar

gumentationen känns därmed bitvis igen från barnavårdsmännens kon

troverser med fattigvårdsfunktionärer och poliser. Enligt dessa var dock 
barnavårdsmännen för eftergivna gentemot barnfäder. Den liberala 

Tidevarvskretsen menade tvärtom att barnavårdsmännen hade alltför 

stor auktoritet och myndighet i förhållande till barnafäder. 

99. SSA, B a m a vår d s m a n n af o re n i n ge n i Stockholms arkiv, vol. II, pärm 7, skrivelser 

1923-1972, skrivelse från Sigrid Lundin 12/11 1926. 
100. SSA, Barnavårdsmannaföreningen i Stockholms arkiv, vol. I, protokollsbok 

1922-1929, möte 13/11 1926. 



Relationen "nedåt" till mödrarna 

Klienterna spelade en stor roll i barnavårdsmännens professionella strä

vanden. Barnavårdsmännen framhöll ofta klienternas bästa som en an

ledning till att reformera arbetssituationen inom barnavårdsmannainsti-
tutionen. I den offentliga debatten menade de sig också ha befogenhet 

att tala for sina klientgrupper. Samtidigt förelåg även det omvända för
hållandet. Barnavårdsmännen kritiserades ofta av andra yrkesgrupper 
och socialpolitiskt intresserade, med hänvisning till de ogifta mödrarna 
och fäderna. Som jag diskuterat här ovan fick barnavårdsmännen ofta 
höra att de solidariserade sig för mycket med sina kvinnliga klienter. 

Barnavårdsmännens relation till mödrarna hade dock ytterligare en di

mension: mödrarna själva var inte alltid tacksamma över barnavårds

männens insatser. Tvärtom fanns det gott om konfliktytor i mötet mel
lan klienter och barnavårdsmän. 

Ett syfte med barnavårdsmannainstitutionen var att stödja och hjälpa 
ogifta mödrar, bl.a. med att fa underhåll från barnafader. När det i prak

tiken visade sig att barnavårdsmännen hade svårt att fa ovilliga fäder att 

betala ledde detta till irritation hos mödrarna. Dessa förstod inte po

ängen med barnavårdsmännens arbete om underhållsbetalningen ute
blev. Samtidigt hade 1917 års lag försett mödrarna med en viktig resurs: 
den stadgade att de hade rättigheter som mödrar. Mödrarna hade allt
så getts en egen röst och en möjlighet att kräva att barnafader och sam
hället skulle uppfylla sina skyldigheter gentemot dem och deras barn. 

Barnavårdsmännen reagerade förvisso själva över problemen för

knippade med att fa pengar från barnafader. Detta var en fråga de ofta 

diskuterade sinsemellan.101 Som jag redan framhållit råkade de också i 

gräl med fattigvårdens tjänstemän över detta, och de förmådde bl.a. 
Stockholms barnavårdsnämnd att inge en skrivelse till Socialdeparte
mentet angående behovet av mer effektiva åtgärder mot försumliga för-

101 SSA, Barnavårdsmannaföreningen i Stockholms arkiv, vol. I, protokollsbok 

1922-1929, möte 26/4 1923 & 18/5 1923. 



sörjare.102 Gentemot mödrarna försvarade sig barnavårdsmännen där

med med att det var systemet snarare än de själva som felade. 

Barnavårdsmännen menade att problemet bottnade i deras avsaknad 

av ordentliga befogenheter att driva in medel från ovilliga barnafader. I 

princip hade de två sanktionsmöjligheter att ta till: införsel och hot om 

intagning på arbetshem. Båda dessa var emellertid i praktiken ganska 

uddlösa vapen. Det huvudsakliga alternativet var att genom så kallad 

införsel hålla inne en summa motsvarande barnets underhåll i barna
faderns lön. Men införselprocessen var långsam. Det kunde ta ett par 
månader från ansökan om införsel i mannens lön innan pengar böljade 

flyta in. Bytte fadern sedan arbetsgivare var beslutet inte giltigt längre 

utan den juridiska proceduren måste börja om från böljan. Att hota 
med arbetsföreläggande gick inte heller alla gånger. Före tillkomsten av 
1924 års lag om samhällets barnavård var det enbart möjligt att erhålla 
ett arbetsföreläggande gentemot en försumlig barnafader utifrån fattig-
vårdslagstiftningens paragrafer. Det betydde att barnet först måste er
hålla fattigvård för att ett arbetsförläggande skulle kunna bli aktuellt. 

Barnavårdsmännen klagade därför själva över att deras arbete med 

att fastställa underhållsavtal ofta stannade på papperet. Deras ställning 

var många gånger "olidlig", eftersom man pålagt barnavårdsmännen 

skyldigheter utan att samtidigt ge dem tillräckliga maktbefogenheter, 
framhöll de i en skrivelse till barnavårdsnämnden.103 I princip höll de 
därmed med sina belackare om att de saknade myndighet gentemot 
barnafader. De tyckte samtidigt att det var besvärande att mödrarna 

inte förstod deras dilemma. Mödrarna trodde att barnalagarna var mer 

effektiva än de i själva verket var, och antog därför att det berodde på 
slarv från barnavårdsmännens sida att de så ofta fick stå utan pengar. 

102. "Stockholms stads barnavårdsnämnd påyrkar åtgärder mot försumliga barnfader", 

Vårdarebladet 1923, s. 56-58. 
103. SSA, Barnavårdsmannaforeningen i Stockholms arkiv, vol. II, pärm 6, utredningar 

och yttranden, skrivelse till barnavårdsnämnden 4/5 1923. 



Det problematiska systerskapet 

Samtidigt som barnavårdsmännen försökte åstadkomma en strukturell 
förändring av barnavårdsmannainstitutionen och skaffa sig en större 
maktbas i förhållande till barnafader, agerade de även i en annan rikt
ning. I olika sammanhang såg sig barnavårdsmännen föranledda att 
komma tillrätta med de alltför högt uppskruvade och dessutom felakti

ga förväntningar som mödrar hade på barnavårdsmannainstitutionen. I 

en artikel i Svenska fattigvårds- och barnavårdsförbundets organ Tid
skriftför barn och ungdomsskydd\ framhöll barnavårdsmännens inspektör 
Tord Ström år 1926 att det vore önskvärt att allmänheten och i synner
het mödrarna lärde sig förstå att man inte kunde nå ett "under alla om

ständigheter [...] tillfredställande resultat" med hjälp av lagen, vore den 

aldrig så utmärkt: 

Ingen lag kan omskapa människosinnen, och ingen lag kan göra alla 

fader solventa. [...] Det förhållandet att allmänheten i stort sett och 

de ogifta mödrarna särskilt vänta sig av lagen ännu mer än den ger 

och kan ge vållar barnavårdsmännen i deras arbete stort och oför
tjänt obehag. Som barnavårdsman väntar man sig förebråelser från 
den mans sida, av vilken man skall utkräva uppfostringsbidrag, men 

hur ofta bli ej dessa obetydliga i jämförelse med det obehag, ja den 

ofta rent personliga förföljelse som en barnavårdsman [...] kan fa 

utstå från mödrarnas och deras anhörigas sida. [...] Många kvinnor 

bli ju också så samvetslöst behandlade av sina älskare, att man ej 

kan döma dem för hårt, om de [...] låta sin vrede gå ut över barna
vårdsmannen, som finns till hands. Då framkommer skarpa förebrå
elser för slapphet, försumlighet i tjänsten, medhåll med "karlarna" 
och oduglighet för det givna uppdraget. Barnavårdsmannen far för

söka ta saken med ro, gott nervsystem är mycket önskligt, akta sig 

för bitterhet i själen och, där så är nödigt och möjligt, söka stillsamt 
erinra vederbörande om att en kvinna ej kan fa leva hur som helst 
och sedan fordra att samhället skall ställa allt tillrätta.104 

104. Tord Ström, "Några erfarenheter från barnavårdsmannaarbetet i Stockholm", Tid-
skriftförbatTiavårdoch ungdomsskydd 1926, s. 22. 



Det var inte bara det att mödrarnas förväntningar var för högt ställda. 

Många hade också missförstått barnavårdsmannainstitutionens syfte. 

De stirrade för mycket på sina egna rättigheter. De förstod inte att bar

navårdsmännen i första hand fanns till för att säkerställa att mödrar 

uppfyllde sina plikter mot barnen.105 De kvinnor som tvärtom trodde att 
barnavårdsmännens primära uppgift var att kräva in pengar från barna

fäder eller förmedla stöd från samhället behövde tillrättavisas. Barna

vårdsmännen skulle visserligen skaffa fram pengar, men de skulle också 
fostra mödrar till ansvarstagande, omvårdnad och gott moderskap. I ett 
föredrag för barnavårdstjänstemän framhöll barnavårdsmännens andra 
inspektör Victor Carlson detta: 

att utkräva underhållsbidrag av barnfadern blir ansett som barna
vårdsmannens egentliga uppgift. Modern och hennes anhöriga se 
ofta nog saken på det viset. Barnavårdsmannen skall vara penning-
indrivare. I övrigt önskar man, att han skall vara så beskedlig som 

möjligt och låta modern handskas med barnet, bäst hon vill. Och 

finns det ingenting att ta av fadern, så fordrar man, att barnavårds

mannen skall skaffa fram pengar på andra vägar, ta dem var han vill. 

[...] [N]aturligtvis måste barnavårdsmannen, när läget så kräver, 
medverka till att samhället ger barnet och även modern erforderlig 
hjälp. Men det måste dock kraftigt reageras mot denna syn på bar-
navårdsmannauppdraget såsom blott och bart en ekonomisk funk

tion, som vi så ofta möta hos modern och hennes anhöriga. Det är 

inte heller meningen att föräldrarna skola fa kasta ansvaret för bar

net på samhället. Avsikten med lagen om barn utom äktenskap är 

tvärtom den, att föräldrarna skola bibringas ansvarskänsla och fa 

hjälp och stöd att rätt fylla sitt föräldrakall.106 

105. Hagbard Isberg, "Meddelande till utomäktenskapliga mödrar", Vårdarebladet 1924, s. 

72-73-
106. Victor Carlson, "Barnavårdsmannauppdraget", Tidskrift för barnavård och ungdoms

skydd 1934, s. 73. 



Redan då barnavårdsmannainstitutionen planerades hade det betonats 

att barnavårdsmannaarbete inte enbart fick kretsa kring underhållsfrå

gan, utan att uppdraget hade en väl så viktig etisk och föräldrafostran-
de sida. Det personliga mötet mellan socialarbetare och klient utgjorde 
ett centralt inslag i omsorgsarbetet. Efter ett par års praktiska erfaren
heter hamnade emellertid frågan om barnavårdsmannaarbetets sociala 
dimension i ny belysning. Barnavårdsmannainstitutionens värde kunde 

inte betraktas utifrån dess ekonomiska funktion, eftersom funktionärer

na så ofta misslyckades med att driva in pengar. Institutionens nytta 
måste förstås utifrån sociala variabler. Därmed tonades barnavårdsmän
nens arbete i relation till barnafäder ned ytterligare, och mödrarna 

hamnade ännu tydligare i fokus. 
Kajsa Ohrlander har i sin forskning om det svenska barnavårdsfältet 

uppmärksammat hur inställningen till ogifta mödrar förändrades i och 

med att sekelskiftets reformsträvanden under 1920-talet institutionalise

rades i lagar och socialbyråkrati.107 Under 1910-talet, som var en period 

präglad av social reformanda, såg man i första hand till potentialen hos 

de ogifta mödrarna. Inom 1920-talets socialvårdsinstitutioner kom des

sa i stället att framstå som en mer problematisk kategori. Den byråkra

tiska logiken gjorde att relationen mellan mödrar och socialarbetare 
polariserades.108 

Denna process var tydlig bland Stockholms barnavårdsmän. Byrå-

kratiseringen och professionaliseringen av socialvården medförde en 

förändring i synen på klienterna. Där den frivilliga barnavårdsmannen 

kunde komma modern nära och fa en inblick i hennes unika situation, 
ackumulerade den anställda barnavårdsmannen erfarenheter av många 
liknande levnadsberättelser. Det var inte längre barnavårdsmannens 
och klientens gemensamma kvinnliga erfarenheter som stod i centrum 
för socialarbetarrollen, utan det var barnavårdsmannens erfarenheter av 

107. Kajsa Ohrlander, I barnens och nationens intresse. Socialliberal reformpolitik IÇOJ-IÇJO 

(Stockholm 1992), s. 240-246, 288-289. 
108. Den amerikanske implementeringsforskaren Michael Lipsky poängterar samma sak 

då han framhåller hur systemet förvandlar de individer som uppsöker socialvården till en ka

tegori, till klienter. Lipsky (1980), s. 59 f. 



en mängd från henne avvikande kvinnliga livssituationer som utgjorde 

yrkets kärna. Den ogifta modern var inte längre en individ, utan en 
kategori. 

Samtidigt är det viktigt att betona att en mängd tanketrådar kring 

ogifta mödrar fanns i svang samtidigt. Även efter det att barnavårds-

mannaverksamheten institutionaliserats fortlevde en ljusare inställning 

till de ogifta mödrarna. Barnavårdsmännens hållning till klienterna va

rierade beroende på kontexten. I mötet med mödrarna upplevde bar

navårdsmännen inte nödvändigtvis någon systerlig gemenskap dem 

emellan. När barnavårdsmännen talade med andra tjänstemannagrup

per eller med kvinnorörelsens representanter om sina kvinnliga klienter 

kunde de emellertid ställa sig på sina klienters sida och ta strid för deras 
rättigheter som mödrar. Gentemot sin arbetsgivare framförde de också 
krav på förbättrade arbetsvillkor med hänvisning till klienternas bästa, 

och de använde köns- och moderskapsargument för att motivera varför 

barnavårdsmännen borde vara kvinnor. I barnavårdsmännens relation 

till mödrarna blev därmed det motstridiga genustänkande som genom

syrade barnavårdsmannainstitutionen och som präglade barnavårds-
mannaarbetet återigen mycket tydliga. 

Slutord 

I och med införandet av barnavårdsmannainstitutionen öppnades ett 

nytt verksamhetsfält inom det sociala arbetet. Under 1920-talet och de
cennierna därefter diskuterades barnavårdsmannasysslan flitigt. En ny 
grupp socialarbetare höll på att skapa en plats åt sig själv på den social
vårdande arenan och dess strävan efter professionell status hade tagit 
sin böljan. Denna process var ett samspel mellan barnavårdsmännen 
och deras omvärld. Det var inte bara barnavårdsmännen själva utan 

även andra grupper i samhället som hade ett intresse av att definiera 

barnavårdsmannasysslan: deras arbetsgivare, tjänstemannagrupper de 

interagerade med, klienter och socialpolitiskt intresserade aktivister. I 

dessa diskussioner kring barnavårdsmannaskapet kom relationerna 



mellan kön och klass, och mellan privat och offentligt, att bli viktiga. De 

kvinnor - och i viss utsträckning män - som utgjorde pionjärgeneratio

nen anställda barnavårdsmän hade att förhålla sig till motstridiga bud

skap om kvinnlighet och manlighet då de gemensamt arbetade på att 

skapa en yrkesidentitet som offentliganställda socialarbetare. 
De kvinnliga barnavårdsmännen hade delvis att tacka sekelskiftets 

maternalistiska och filantropiska retorik för sin plats på det socialvår

dande fältet. Barnavårdsmannaskapet hade kommit att betraktas som 

ett kvinnligt uppdrag eftersom det handlade om att värna kvinnor och 
barn. Även sedan sysslan förvandlats till ett betalt yrke fanns en fortsatt 
vädjan till barnavårdsmännens moderliga, omsorgsskapande sida. För

skjutningen från frivillighetsarbetare till tjänstemän förändrade sam

tidigt uppdragsförhållandet. Som anställda socialarbetare förväntades 
dessa kvinnor vara objektiva och rationella myndighetsutövare på sam
ma gång. Detta låg också i linje med deras egna strävanden. Barnavårds-

mannainstitutionen omvandlades från "kärleksverk" till "ämbetsverk". 

Processen att omdefiniera barnavårdsmannaskapet handlade om att 

förändra synen på kvinnligt yrkesarbete. Socialt arbete var inte längre 
något som medelkassens kvinnor gjorde utan betalning, av altruism. 
Den nya gruppen anställda barnavårdsmän var beroende av sin in

komst för sin överlevnad. Samtidigt var det inte primärt lönen som 

möjliggjorde deras fortsatta medelklasstillvaro. Det handlade mer om 
att arbetet innehöll inslag som bejakade andra aspekter av ett medel
klassliv - det var t.ex. relativt fritt och oberoende. Men på denna punkt 
var såväl arbetet som sådant liksom de kvinnliga barnavårdsmännens 
inställning till det motsägelsefullt. 

Barnavårdsmannaarbetet innehöll frihet, ansvar och möjlighet att 

själv påverka arbetsuppgifterna. I förhållande till sina klienter utövade 
barnavårdsmännen makt och myndighet. Men i likhet med andra soci
alarbetare var deras verksamhetsområde otydligt definierat och deras 
kunskapsbas var inte unik för dem som yrkesgrupp. Deras kompetens 

var i första hand baserad på beprövad erfarenhet, inte på teoretisk kun

skap. Den status som de hade i förhållande till sina arbetarklassklienter 

utgick mer från deras medelklassidentitet och deras inplacering i den 



barnavårdande byråkratin. Men dessa förhållanden medförde inte nöd
vändigtvis att övriga medlemmar av medelklassen, övriga tjänsteman

nagrupper, kvinnosakskvinnor och socialreformatorer, respekterade de
ras yrkeskunskaper. Inom ramen för ett modernt byråkratiskt och pro
fessionellt tjänstemannautövande utgjorde utbildning och expertkun
skap basen för ett yrkeskunnande, inte hänvisningar till klass- eller 

könstillhörighet. 

Det var därmed viktigt för barnavårdstjänstemännen att etablera ett 

mer hållbart fundament för sin verksamhet. Sett över tid kom barna
vårdsmännen själva att agera för att kringgärda sin egen autonomi för 
att få mer ordnade arbetsförhållanden och en tätare knytning till den 

offentliga ämbetssfär de tillhörde. Deras professionaliseringsprocess 
kom därigenom att skilja sig från många andra yrkesgruppers. De före

drog att ge upp en del av sina tidigare friheter eftersom dessa härstam

made från frivilligarbetarnas tid. De önskade distansera sig från detta 

amatöristiska arv för att i klienters och andra tjänstemäns ögon framstå 

som mer myndiga och kompetenta tjänstemän. 

Samtidigt förändrade de också sitt språkbruk. I mindre utsträckning 
än förr gjorde de referenser till kvinnligt kodade egenskaper som per

sonlighet, empati och förståelse. Den typen av icke-specifika egenska
per kunde vem som helst besitta. Då var det bättre att betona formella 
kunskaper och byråkratiska färdigheter. Men de övergav inte frivillig

tidens maternalistiska retorik helt och hållet. De kvinnliga barnavårds

männens underordnade position inom den offentliga barnavårdsbyrå

kratin gjorde att de använda sig av många olika typer av argument 
samtidigt för att hävda sin plats. I vissa situationer spelade de även fort
sättningsvis på sin kvinnlighet, i andra på sin erfarenhet, kompetens och 
myndighet. Det tjänstemannabaserade sociala arbetet utvecklades 

därmed i skärningspunkten mellan motstridiga diskurser om kvinnlig 

samhällsmoderlighet och professionell expertis. 



A T T  F O S T R A  T I L L  F Ö R Ä L D R A S K A P  

Barnavårdsmännens möte med ogifta mödrar 
och fäder, 1930-talet 

För varje barn utom äktenskap skall [...] forordnas en barnavårds
man, som har att bistå modern med råd och upplysningar samt tillse, 
att barnets rätt och bästa behörigen tillvaratagas. Särskilt åligger det 

barnavårdsmannen sörja för, att åtgärder ofördröjligen vidtagas for 

fastställande av barnets börd samt tillförsäkrande av underhåll åt bar
net, biträda med indrivande och tillhandahållande av underhålls
bidrag samt, när skäl därtill är, göra anmälan om förordnande av för
myndare för barnet.1 

Med dessa ord hade lagstiftarna år 1917 slagit fast barnavårdsmannens 

dubbla roll som hjälpare och kontrollant. Barnavårdsmannen skulle 

understödja ogifta mödrar så att de själva kunde ta hand om sina barn. 

Genom att bl.a. dra in barnafäder i bilden och tvinga dessa att uppfylla 

sina ekonomiska och moraliska föräldraplikter skulle denna grupp kvin
nor och deras barn befrias från ekonomisk otrygghet och social stigma-
tisering. Det var dock i första hand "barnets rätt och bästa" som barna

i. SFS 1917:376, Lagom barn utom äktenskap, § 13. 



vårdsmannen skulle värna om. Barnavårdsmannen skulle därför sam
tidigt se till att även mödrar var skötsamma och uppfyllde de förpliktel

ser som förknippades med moderskapet. 

I detta kapitel ligger fokus på hur denna hjälpande och samtidigt 
kravställande verksamhet kring utomäktenskapligt föräldraskap om
vandlades till praktik i mötet mellan barnavårdsmän och ogifta föräl
drar under 1930-talet. År 1930 hade barnavårdsmannainstitutionen exi
sterat i dryga tio år. Barnavårdsmännen hade hunnit skaffat sig arbets
rutiner och erfarenheter. Annu hade inte några av de välfårdsstatliga 
familje- och moderskapspolitiska åtgärder som vi kanske annars för

knippar med 1930-talet introducerats, såsom kostnadsfri förlossnings

vård och ekonomiskt understöd till nyblivna mödrar. Verksamheten 

inom barnavårdsmannainstitutionen formades fortfarande kring de 

ideal som gällde då 1917 års lag tillkom, och som handlade om att slå 

fast föräldrars enskilda ansvar för sina barn och om att möjliggöra 
moderskapet genom att hålla efter fäders underhållsplikt för barn. Det 
kan således vara av intresse att närmare undersöka barnavårdsmanna-
arbetet under denna period. 

Analysen utgår från barnavårdsmannaarbetet vid Stockholms barna

vårdsnämnd. Utifrån det material som barnavårdsmännen producerade 

om sina klienter närmar jag mig frågan om hur barnavårdsmännen gick 

till väga då de skulle fostra ogifta mödrar och fäder till skötsamhet och 

gott föräldraskap. Genom ett urval barnavårdsmannaakter vilka påbör

jades år 1930 och som spänner över de efterföljande decennierna teck
nar jag en bild av hur barnavårdsmannaarbetet i Stockholm sköttes och 

hur kontrollen av föräldrarna såg ut.2 Övervakningen, och därmed ak

2. Akterna finns bevarade i Barnavårdsnämndens arkiv på Stockholms stadsarkiv (SSA), 

volymserie F3C, barnavårdsmannaakter för barn födda utom äktenskap. Serien är ordnad i 
löpande ärendenummerordning-. Under året 1930 påbörjades 1642 barnavårdsmannaakter. 

Av dessa har jag genom ett slumptal valt ut 50 akter för närmare analys. Med början med akt 

nr 21810 har jag lyft ut var 321a akt. I de fall som denna akt saknats har den ersatts med när
maste därefter följande akt. Att akten påbörjades 1930 betyder inte alltid att barnet föddes 
det året (fast oftast var det så). Ibland var moder och barn inflyttade till Stockholm det året. 

Några av barnen i undersökningen är därmed födda under 1920-talet. I denna text är klien
terna genomgående avidentifierade. Barnavårdsmän och andra befattningshavare som upp
träder i tjänsten nämns dock med egna namn. 



terna, kunde pågå i upp till 18 år. Den kunde också avslutas tidigare om 

föräldrarna gifte sig, om barnet blev adopterat eller om kontrollen av 

andra anledningar ansågs vara onödig. Akterna vittnar om hur social

arbetarna närmade sig sina arbetsuppgifter och hur deras interaktion 

med klienten såg ut. Till aktmaterialet fogas sedan mer övergripande 

information om barnavårdsmannaavdelningens verksamhet genom 
barnavårdsnämndens årliga verksamhetsberättelser samt vissa rikstäck

ande uppgifter om barnavårdsmannainstitutionen hämtade ur lagstift

ning och nationella utredningar. 
I kapitlet riktar jag först uppmärksamheten mot barnavårdsmännens 

möte med mödrar och sedan med barnafader. 1 realiteten höll natur
ligtvis barnavårdsmännen kontakt med sina kvinnliga och manliga 
klienter samtidigt. Barnavårdsmännens arbete handlade ju om att om-

förhandla relationerna mellan barn, mödrar och fader inom vaije 

enskild familjekonstellation. I denna undersökning renodlar jag dock 

drag i arbetet för att tydligare mejsla fram vari barnavårdsmännens 
föräldrafostrande verksamhet bestod, vad gällde mödrar å ena sidan 
och fäder å den andra. 

Ogifta mödrar och den manliga famil jeförsörjarmodellen 

Barnavårdsmännens uppdrag bestod i att implementera den statliga po

litiken kring utomäktenskapligt föräldraskap. Utgångspunkten för min 
analys av denna verksamhet är den forskning som visat att socialpolitik 

också alltid är genuspolitik. Genom sociallagstiftning, socialförsäkrings

system och den sociala servicesektorns utformning påverkar staten för
hållandet mellan män och kvinnor.3 Politik och lagstiftning institutiona-
liserar tankar om kön och skapar ramar för mäns och kvinnors hand

lingsutrymme och möjligheter. De båda historikerna Jane Lewis och 

Yvonne Hirdman har var för sig bidragit med inflytelserika tolknings

modeller, vilka visar hur den tidiga svenska välfärdsstaten, eller social
hjälpsstaten med Anne-Lise Seips terminologi, understödde ett system 

3. R.W. Connell, "The state, gender, and sexual polities. Theory and appraisal", Theory and 

society, 19 (1990); även Birgitta Jordansson, Den goda människan från Göteborg. Genus och fat
tigvårdspolitik i det borgerliga samhällets framväxt ( Lund 1998), s. 82-84. 



där kvinnor kopplades till barn, hem och en manlig försöijare, medan 
män kopplades till lönearbete.4 

Inom ramen för ett socialpolitiskt system baserat på en manlig 

familjeförsöijarmodell utgjorde emellertid ogifta mödrar en anomali 

eftersom de saknade man men ändå hade barn att sörja för. Staten ställ
des därmed inför problemet hur långt den borde gå för att ersätta den 
frånvarande mannen. Jane Lewis och sociologen Barbara Hobson skri

ver att ensamstående mödrars situation lyfter fram några av de svåraste 

frågor som välfärdsstater har haft att förhålla sig till, såväl historiskt som 
i ett nutida perspektiv. Förekomsten av ogifta mödrar har gett accent åt 

samhällsdebatter om hur det obetalda arbetet med att ta hand om barn 

skall värderas, vilka möjligheter kvinnor skall ges att kombinera moder
skap med arbetsmarknadsdeltagande, samt hur det ekonomiska och 
sociala ansvaret för barn skall fördelas mellan staten å ena sidan och 
individen och familjen å den andra.5 

Politiken kring ensamstående mödrar har i länder där den manliga 

familjeförsöijarmodellen varit stark ofta konstruerats på ett dikotomt 
sätt, där mödrar antingen behandlas som mödrar eller som arbetare. 
Samtidigt har forskning visat att de skandinaviska länderna är annor

lunda. Här har det även historiskt funnits en större beredvillighet att be

handla kvinnor både som mödrar och arbetare, och dessutom att hjälpa 
kvinnor att kombinera dessa två roller.6 Mot bakgrund av denna fors-
kardiskussion framstår således verksamheten inom barnavårdsman-
nainstitutionens som ett särskilt intressant undersökningsobjekt. 

4. Yvonne Hirdman, "Genussystemet", i Demokrati och makt i Sverige. Maktutredningens hu

vudrapport (Stockholm 1990); Jane Lewis, "Gender and the development of welfare regimes", 

Journal of European social policy, 2:3 (1992a); dens., "Gender and welfare regimes. Further 
thoughts", Social politics. International studies in gender, state and society, 4 (1997). 

5. Barbara Hobson & Jane Lewis, "Introduction", i Jane Lewis (red.), Lone mothers in 

Eumpean zvelfare regimes. Shifting policy logics (London 1997), s. 2. 
6. Se Barbara Hobson & Mieko Takahashi, "The parent-worker model. Lone mothers in 

Sweden", i Jane Lewis (red.), Lone mothers in European zvelfare regimes. Shifting policy logics 

(London 1997); Lena Sommestad, "Welfare state attitudes to the male breadwinner system. 

The United States and Sweden in comparative perspective", International review of social 

history, 42. Supplement 5 (1997); Diane Sainsburv, Gender, equality, and zvelfare states (Cam

bridge 1996). 



Barnavårdsmannaarbetets ramar 

Innan jag går närmare in på barnavårdsmännens arbete med klienterna 

kan det vara på sin plats att först stanna upp något vid dessa funktio
närer som utförde det föräldrafostrande arbetet inom barnavårds-
mannainstitutionen. De handlade ju trots allt på statens uppdrag, och 
hade således vissa lagar och direktiv att förhålla sig till. Verksamheten 
stakades ut genom några paragrafer i 1917 års lag om utomäktenskap-

liga barn samt genom några föreskrifter i en speciell följdreglering till 

denna. De enskilda barnavårdsmännen gavs där en blandning av nog
granna detaljregleringar och ramdirektiv att förhålla sig till i sitt arbete.7 

Den juridisk-ekonomiska sidan av barnavårdsmannaarbetet definiera

des uttryckligen i lagtexten. Det fanns minutiösa instruktioner om vilka 

barnavårdsmannens skyldigheter var vad gällde fastställande av fader

skap och underhåll och indrivandet av detsamma. Barnavårdsmanna

arbetets sociala sida hade dock karaktär av ramlag, som lämnade ut

övarna frihet att själva fatta avgörande beslut i relation till klienterna. 
Varken förarbetena eller lagtexten innehöll heller några mer ingående 
beskrivningar av vad för slags rådgivande och kurativt stöd barnavårds

mannen egentligen skulle erbjuda modern. Vid sidan av den nationella 

lagstiftningen hade de enskilda barnavårdsnämnderna även sina lokala 

instruktioner och arbetsrutiner.8 

Barnavårdsmännens interaktion med klienterna strukturerades ytter

ligare genom de aktanteckningar som barnavårdsmannen förde i vaije 

enskilt fall. De nationella föreskrifterna om barnavårdsmannaarbetet 

reglerade nämligen att dessa klientanteckningar skulle föras enligt sär
skilda av statsmakterna fastställda formulär.9 Svenska fattigvårds- och 
barnavårdsförbundet, Svenska kommunförbundet och andra organisa

7. SFS 1917:376, Lagom bam utom äktenskap, §§ 13-19; SFS 1917:796, Föreskrifter om bar

navårdsmans verksamhet och tillsynen därpå. 

8. Kommunalförfattningssamling för Stockholms stad, 1931:14. Instruktion för avlönade bar
navårdsmän hos Stockholms stads barnavårdsnämnd. Utgiven av Stockholms stads statistis

ka kontor (Stockholm 1940). 
9. SFS 1917:796, Föreskrifterom barnavårdsmans verksamhet och tillsynen därpå, § 2. 



tioner hade blankettexpeditioner som förmedlande dessa standardi

serade anteckningsböcker till landets barnavårdsnämnder.10 

Själva anteckningsboken bestod av ett tiotal sidor med förtryckta 

rubriker och falt under vilka anteckningarna fördes. Här skulle viss spe
cifik information rörande den utomäktenskapliga familjen skrivas ned 
och kontinuerligt uppdateras. Böckerna var bundna, och på grund av 
detta fördes anteckningarna länge för hand. Till varje anteckningsbok 

sorterades också alla skrivelser och all korrespondens som hade med 

fallet att göra. 

Dessa formulär och anteckningsböcker kom att styra barnavårds

männens arbete med klienterna. Här pekades ut vilka särskilda aspekter 

av klienternas liv som barnavårdsmännen skulle intressera sig för och 
det utrymme som lämnades under de olika rubrikerna indikerade sedan 
hur omfattande anteckningarna förväntades vara. 

I grund och botten var det barnet som var aktens huvudperson. Det 

var för barnet som en barnavårdsman utsågs och en akt öppnades. Men 

aktens mer centrala information handlade om modern och fadern. 
Barnavårdsmannaanteckningarna var utformade på ett sätt som lade 
tonvikten på föräldraskapets juridiska och ekonomiska aspekter. 
Huvudparten av anteckningarna kretsade kring vilka föräldrarna var, 
hur deras ekonomiska förhållanden såg ut samt hur underhållsbetal
ningen sköttes. Det var därmed inte bara lagtexten i sig som lade tyngd

punkten vid barnavårdsmannens ekonomiska och juridiska sysslor, 

utan även barnavårdsmännens anteckningsböcker var utformade på 

detta sätt. 

io. Se t.ex. Riksarkivet (RA), Svenska Socialvårdsförbundets arkiv, vol. BI:I, årsberättel
ser, "Svenska fattigvårdsförbundets arbetsutskotts redogörelse för verksamheten under 1918", 

s. 15; även "Blanketter m.m. att använda av barnavårdsnämnder, barnavårdsmän, övervaka

re, mödra- och barnavårdscentraler m.fl.", Tidskrift för barnavård och ungdomsskydd 1938, s. 
268; "Nya blanketter för anteckningar om barnavårdsmans verksamhet m.m." Tidskrift för bar

mvård och ungdomsskydd 1939, s. 300-301. 



Att uppmuntra moderskap - kontakten med mödrarna 

I böljan av april 1930 lämnade kokerskan Anna Viola Blomberg in en 

anmälan till Stockholms stads barnavårdsnämnd där hon "vördsamt" 

anhöll om en barnavårdsman för det barn hon väntade.11 Denna moder, 

som själv satte sig i förbindelse med barnavårdsnämnden och därmed 

tilldelades en barnavårdsman ett par veckor före barnets födelse, hand

lade någorlunda i enlighet med lagstiftarens intentioner. Enligt 1917 års 
lag borde den kvinna som väntade ett utomäktenskapligt barn anmäla 
sitt tillstånd för barnavårdsnämnden senast tre månader före den vänta

de nedkomsten.12 Tanken var att kvinnor skulle komma i kontakt med 

en barnavårdsman före förlossningen, så att de kunde fa hjälp med att 

ordna med faderskapsfastställelse och underhållsavtal och plats på 
mödrahem eller dylikt i god tid före barnets ankomst. Kvinnans för
äldrar, arbetsgivare och andra i liknande ställning hade därtill en plikt 
att uppmana henne att göra denna anmälan. De kvinnor som lät bli att 
göra en föranmälan bestraffades dock inte. När väl barnet var fött mås
te emellertid en barnavårdsman förordnas, vare sig modern ville det 
eller inte. Barnavårdsnämnden fick då också automatiskt kännedom om 
de utomäktenskapliga barnens födelse. Såväl förlossningspersonal som 
pastorsämbete hade skyldighet att rapportera alla nyfödda eller till 

kommunen nyinflyttade utomäktenskapliga barn. 
Det vanligaste förfarandet i 1930-talets Stockholm var att barna

vårdsmannen kom i kontakt med modern först efter barnets födelse. 
Kvinnan här ovan, som själv anmälde sitt behov av barnavårdsman, var 
således en laglydig men däremot inte helt typisk representant för grup
pen ogifta mödrar. Enligt Stockholms barnavårdsnämnds verksamhets

berättelse för år 1930 var det endast cirka 20 procent av de under året 

dryga 1600 nya barnavårdsmannafallen som påböljades före barnets 

11. SSA, Barnavårdsnämndens arkiv, barnavårdsmannaakt 22482, foranmälansblankett. 
Obs., namnet är utbytt! 

12. SFS 1917:376, Lag om bam utom äktenskap, § 14. 



födelse.13 De 50 barnavårdsmannaakter jag gått igenom för närmare 

analys följer detta generella mönster. I elva fall utsågs barnavårdsman 

före barnets födelse, i övriga fall efter födelsen. Av dessa handlade dock 
tretton om ärenden som på grund av moderns flytt till Stockholm över
tagits av Stockholms barnavårdsnämnd först efter barnets födelse. 

Mödrarnas intresse av att på eget initiativ söka upp barnavårds
nämnden verkar alltså ha varit relativt ljumt. Hur skall då detta tolkas? 

Ännu 1930 kan det ju hända att det fanns unga kvinnor som inte så 

noga kände till barnavårdsmannaverksamheten eller visste att de för

väntades anmäla sitt tillstånd till de lokala barnavårdsmyndigheterna. 

Men troligt är väl också att de flesta mödrar inte betraktade barna-

vårdsmannainstitutionen som en tillräckligt attraktiv resurs för att själ

va bemöda sig om att initiera kontakten. T.ex. måste väl den hjälp som 
barnavårdsmannen hade att erbjuda med att fastställa faderskap och 
driva in underhåll, ha framstått som onödig för de kvinnor som bodde 
ihop med barnafadern. De kvinnor som ansökte om barnavårdsman 

före förlossningen hade också det gemensamt att deras föranmälningar 

så gott som alltid åtföljdes av en samtidig ansökan om någon ytterliga
re socialvårdande samhällsinsats relaterad till graviditeten och det vän

tade barnet. Det vanligaste var att kvinnorna hade behov av en plats på 

mödrahem. Endera var de redan bostadslösa under graviditeten eller 

också riskerade de bli det i samband med barnets födelse.14 Några be
hövde i stället ordna så att ett äldre barn blev omhändertaget inför den 

stundande förlossningen. Denna grupp mödrar kunde alltså se förtjäns

ten med en barnavårdsman som kunde hjälpa dem och deras barn att fa 

plats på något av Stockholms upptagningshem eller barnasyler. Övriga 

mödrar föredrog att avvakta tills de själva blev uppsökta. 

Blickar man framåt ett par decennier kom utvecklingen att gå i den 

13. Under 1930 påbörjades 1642 nya barnavårdsmannaskap i Stockholm, och 323 av des
sa initierades genom en föranmälan. Se Stockholms stadsfullmäktiges handlingar, Berättelse 

över barnavårdsnämndens verksamhet år 1930. Stadskollegiets utlåtanden och memorial för år 

1931, bihang nr 28 (Stockholm 1931), s. 14. 
14. S SA, t.ex. barnavårdsmannaakt 22035; 22258; 22386; 22451; 22517; 22962; 23186; 

23250;23282. 



riktningen att en stadigt ökande andel mödrar anmälde sitt behov av 

barnavårdsman före förlossningen. Under 1940 påböljades 55 procent 
av de nya barnavårdsmannafallen före barnets födelse, och år 1950 hela 
62 procent av fallen.15 Detta hade säkert delvis att göra med att syste

met med barnavårdsmän med tiden blev mer och mer välkänt. Sam

tidigt fanns det säkert också en koppling mellan mödrars intresse av att 

fa en barnavårdsman på ett tidigt stadium och det med årens lopp ut

ökade utbudet av socialpolitiska stödåtgärder för gravida kvinnor och 

nyfödda barn. Det ingick nämligen i barnavårdsmannens uppdrag att 

bistå mödrar med ansökningar till dessa hjälpprogram, såsom den stat
liga mödrahjälpen och det bidragsförskottssystem som infördes i slutet 

av 1930-talet.16 

Barnafäders ekonomiska stöd t i l l  mödrarna 

Så fort barnavårdsmannen blivit tilldelad ett nytt fall skulle denna besö

ka moder och barn. Vid det första mötet, som många gånger skedde på 

sjukhuset, var barnavårdsmannen främst intresserad av att fa uppgifter 
om barnafadern, för att kunna påbörja processen med att fastställa fader
skapet och fa fadern att ingå underhållsavtal. Därutöver skulle barna
vårdsmannen hjälpa modern att ordna för sig och barnet då de läm
nade sjukhuset. Dessa två saker hörde samman. För många mödrar var 

underhållet från fadern en nödvändig komponent för att de skulle kun

na ta hand om barnet. 

Även om fäders underhållsplikt i första hand var riktad till barnet 
hade de också en plikt att försörja modern under den period hon var 

arbetsoförmögen i samband med barnets födelse. Kvinnor var ofta i 

15. Stockholms stadsfullmäktiges handlingar, Berättelse över barnavårdsnämndens verksam

het år 1Q40. Stadskollegiets utlåtanden och memorial för år 1941, bihang nr 28 (Stockholm 

1941), s. 11; s.st. 1951 (1951), s. 22. 
16.1 en kort historik över barnavårdsmannaarbetet i Uppsala län menade den f.d. före

ståndarinnan för barnavårdsavdelningen vid Uppsala stads socialvårdsbyrå att antalet föran
mälningar om barnavårdsmän i Uppsala hade mångdubblats i och med mödrahjälpen och 

bidragsförskotten. Lisa von Holst, "Några erfarenheter från barnavårdsnämndernas arbete 

för de utomäktenskapliga barnen i stad och på landsbygd under de senaste 20 åren", Tidskrift 

för barnavård och ungdomsskydd 1943, s. 110. 



stort behov av detta ekonomiska bistånd. Detta understöd var nämligen 

den enda ekonomiska hjälp som nyblivna mödrar var berättigade till. 

Något allmänt moderskapsunderstöd fanns inte under denna period, 

och inte heller var förlossningsvården gratis. Det understöd som kvin
nor fick av barnafäder skulle därmed fylla flera syften. Det skulle dels 
täcka deras sjukvårdskostnader i samband med förlossningen och dels 
deras egna omkostnader för den period de inte hade inkomst från eget 

lönearbete. 

I  normalfallet handlade det om en period på sex veckor före och sex 
veckor efter nedkomsten. Detta skulle därmed korrespondera med den 
arbetsskyddslag som förbjöd kvinnor att arbeta inom industriellt arbete 
under några veckor i samband med att de fick barn.17 Underhållsperio
den kunde i teorin bli längre, om modern hade behov av en längre vilo-

period. Vad gäller de här undersökta Stockholmsfallen verkar det dock 

som att det var enklare för en barnafader att förhandla ner storleken på 
underhållet än det var för modern att förhandla upp det. Den scha

blonmässiga underhållssumman för Stockholmsmödrar låg år 1930 på 

84 kronor. Blev mannen dömd till faderskap i domstol fastställde den 

detta belopp.18 Denna summa verkar också ha fungerat som riktmärke 

för de barnafäder som ingick frivilligt underhållsavtal.19 Endast i ett fatal 
fall var summan högre.20 Ofta verkar det dock ha räckt att mannen be
talade förlossningskostnaderna och moderns sjukhusvistelse, vilket 
handlade om cirka 20-25 kronor.211 många fall ströks till och med pa

17. SFS 1917:376, Lagom barn utom äktenskap, § 5. Angående den påtvingade ledigheten i 
samband med barnsbörd, se Ann-Sofie Ohlander, "Det osynliga barnet? Kampen om den so

cialdemokratiska familjepolitiken", i Klaus Misgeld, Karl Molin & Klas Åmark (red.), Social

demokratins samhälle. SAP och Sverige under 100 Jr (Stockholm 1988), s. 170; Peter Johansson, 

"Moderskapspolitiken och den manlige familjeförsörjaren. Politik, administration och synen 

på kvinnors rätt till ersättning vid födsel 1924-1931", i Helena Bergman & Peter Johansson 
(red.), Familjeangelägenheter. Modern historisk forskning om välfärdsstat, genus och politik (Eslöv 

2002), s. 31 f. 

18. SSA, barnavårdsmannaakt 22642; 22834; 22962; 22994. 
19. SSA, barnavårdsmannaakt 21906; 22035; 22163; 22674 (siffrorna dock senare över

korsade); 22802; 22866; 22931; 23154 (endast 50 kr); 23186. 

20. SSA, barnavårdsmannaakt 22451 (100 kr); 23026 (125 kr); 23250 (219 kr). 

21. SSA, barnavårdsmannaakt 21874; 22002; 22226; 22354; 22386; 22482; 23090. 



ragrafen om understöd till modern helt och hållet.22 Detta förfarande 

kunde bero på att föräldrarna bodde ihop och att underhållsavtalet 

således bara var en formsak som vare sig barnavårdsmannen eller för
äldrarna tog särskilt allvarligt, men i en del fall hände detta även när 
föräldrarna inte hade en stabil relation. De nyblivna mödrarna stod 
därmed utan pengar för egen del även om fadern betalade för barnet. 

Mönstret i Stockholm hade sina paralleller på andra orter i Sverige. I 
mitten av 1920-talet lät Socialdepartementet genomföra en mindre un
dersökning om tillämpningen av barnafaderns bidragsskyldighet gent

emot modern enligt lagen om barn utom äktenskap.23 Den visade att 
bara i drygt hälften av barnavårdsmannafallen hade moderns underhåll 
reglerats. Här fanns dock en påtaglig stad-landsbvgd-dimension, där 
siffrorna var högre i städerna och lägre på landsbygden. Sedan kom 

dock nästa problematik in i bilden. Bara för att man hade kommit över

ens om en underhållssumma betydde inte detta att kvinnan faktiskt fick 

några pengar. Av samtliga mödrar i Socialdepartementets undersök

ning hade endast en tredjedel erhållit det understöd som de enligt lagen 

var berättigade till. Anledningen till att underhållet så sällan fastställdes 

och utbetalades var enligt utredarna att föräldrarna antingen bodde 

ihop alternativt stod i begrepp att gifta sig, eller - i de flesta fall - att 
fadern saknade betalningsförmåga. En barnavårdsman citerades som 
hade kommenterat de nedslående siffrorna med att det inte var några 

"lysande resultat man kommer till, då det gäller denna detalj av lagens 

tillämpning", och som menade att man fick "vara belåten, om man först 

och främst kan fa ut underhållsbidrag till barnet".24 

22. SSA, barnavårdsmannaakt 21842; 21940; 21971; 22066; 22099; 2 2 * 3 2 ' <  22293; 22322; 
22517; 22546; 22578; 22770;23122; 23218; 23346; 23378. 

23. SOU 1929:28, Betänkande angående moderskapsskydd\ avgivet den 26 september IQ2Q av 

inom Kung/. Socialdepartementet tillkallade sakkunniga, s. 100-104. Undersökningen var baserad 

på ett urval av 676 barnavårdsmannafall i dels Blekinge län och dels Malmö stad. I Malmö åt

följdes faderskapsfastställelsen i 67 °ö av fallen av ett underhåll till modern och i Blekinge län 

var motsvarande siffra 44 °o. Till detta skall tilläggas att där faderskapsfastställandenivån i 
Malmö låg på 90 0o var den 77 °o i Blekinge. 

24. SOU 1929:28, Betänkande angående moderskapsskydd, s. 103. 



240 K A P I  T E L F E M 

Amning och mödrahem 

Den övergripande ambitionen med barnavårdsmännens arbete var att i 
möjligaste mån förmå mödrar att själva ta hand om sina barn. Målet var 
att se till att utomäktenskapliga barn fick en bra start i livet, så att de 

kunde växa upp till samhällsdugliga medborgare. Det absolut bästa sce
nariot var förstås om föräldrarna kunde förmås att gifta sig och ta hand 

om barnet tillsammans. Många föräldrapar ingick också äktenskap, 

möjligen för att "bli kvitt barnavårdsmannens hembesök", som barna

vårdsmännens tidigare chef Tord Ström uttryckte det.25 Men även de 

kvinnor som inte bodde ihop med barnafadern skulle uppmuntras att 
bli intresserade och dugliga mödrar. Härvidlag kom frågan om amning 
att spela en viktig roll, på såväl ett praktiskt som symboliskt plan. 

Stort värde fästes vid att mödrar ammade sina barn och det stod i 

barnavårdsmännens instruktioner att de skulle befrämja detta.26 Ännu 

på 1930-talet levde minnet av sekelskiftets förhöjda spädbarnsdödlighet 
bland utomäktenskapliga barn. Amningen var därför viktig ur barn
hälsosynpunkt. Men det fanns även andra argument. Amningen ansågs 
också inverka positivt på moderskärleken. Statens fattigvårds- och 
barnavårdsinspektör G.H. von Koch menade t.ex. att "erfarenheten 
visar, att [moderns] kärlek till barnet väsentligt ökas genom att hon 
själv far taga vård om detsamma under den första tiden".271 barnavårds

tidskrifter framförde skribenter också "talrika exempel" på att om man 

kunde övertala en moder att amma sitt barn blev hon så fästad vid det 
att hon sedan inte ville lämna det ifrån sig, även om det hade varit 

hennes ursprungliga tanke.28 

25. Tord Ström, "Några erfarenheter från barnavårdsmannaarbetet i Stockholm", Tidskrift 
for barnavårdoch ungdomsskydd 1926, s. 22. 

26. Kommunalfö/fattningssamling fir Stockholms stad, 1931:14. Instruktion för avlönade bar

navårdsmän, § 8. 
27. G.H. von Koch, "Den samhälleliga barnavården", i G.H. von Koch (red.), Social hand

bok. Översikt av offentligt och enskilt samhällsarbete i Sverige, utgiven av Centralförbundet för 

socialt arbetet (Stockholm 1925), s. 222. 

28. Otto Gröné, "Moder och barn under dettas första levnadsår", Vårdarebladet 1920, s. 38; 

Harald Ernberg, "Spädbarnshemmen", Tidskrift för barnavård och ungdomsskydd 1926, s. 108; 

"Spädbarns- och mödrahem", Tidskrift för barnavård och ungdomsskydd 1941, s. 216 f. 



Barnavårdsmannaverksamheten genomsyrades således av övertygel

sen att om mödrar för amningens skull hjälptes till ett par månaders sam

varo med sina barn, exempelvis på ett mödrahem, skulle de bli så pass 

bundna vid dem att de själva tog hand om dem. Aven om barnen sena
re måste fosterhemsplaceras skulle mödrarna behålla kontakten med 
dem och dessutom plikttroget betala avgiften för fosterhemsvården. 

Barnavårdsmännen försökte därmed hjälpa nyblivna mödrar att 
stanna hos sina barn, åtminstone de första månaderna, genom att skaffa 

dem en plats på någon av Stockholms asyler för nyblivna mödrar.29 Det 

fanns flera i såväl offentlig som privat regi. Ogifta mödrar kunde många 

gånger ha svårt att över huvud taget få tak över huvudet tillsammans 

med ett barn. Ibland visste de inte vart de skulle ta vägen efter förloss
ningen. En del kunde inte, eller tilläts inte, återvända till föräldrahem

met. Andra var tvungna att lämna en anställning som exempelvis inne
boende hembiträde i samband med barnets födelse, och gick därmed 

miste om den bostad de hade för egen del. Bostadsproblemet var där

med en viktig bevekelsegrund för mödrar att söka sig till något slags 

institutionsboende. Därutöver var det förstås en ekonomisk fråga. Vid 
denna tidpunkt fanns det ju inte någon offentlig mödrahjälp eller 

moderskapspenning som täckte nyblivna mödrars försörjning. Normal

läget var att män söijde för sina barns mödrar sä länge dessa inte arbe

tade. Som tidigare framhållits var dock mäns underhållsplikt gentemot 

kvinnor som de inte var gifta eller sammanboende med inte särskilt 
omfattande. Ensamstående mödrar stod därmed ofta utan tillräcklig 

försöijning under den period de själva inte arbetade. Mödrahemmen 

var avsedda just för dessa "nödställda mödrar". Här erbjöds kvinnorna 

kost, logi och hjälp med barnomsorgen mot en låg avgift. Många 
gånger gick fattigvården dessutom emellan och täckte kostnaderna helt 

och hållet. 
Mödrarnas bostads- och fattigdomsproblem var delvis sammanväv

da med deras ålder. Ogifta mödrar var förhållandevis unga. Där svenska 

29. SSA, barnavårdsmannaakt 21906, 22035; 22258; 22386; 22451; 22517; 22610; 22739; 

22834;22898; 22962;23186; 23250; 23282. 



barnaföderskor vid denna period överlag befann sig i åldersintervallet 

25-30 år, var de här undersökta Stockholmsmödrarna 20-25 '^r-° Där
med följde att de ännu inte hunnit skaffa sig en egen bostad. Deras ål
der gjorde också att de var dåligt etablerade på arbetsmarknaden. 

Många hade lågbetalda och tillfälliga arbeten som endera krävde att de 

bodde på arbetsplatsen eller byggde på kvälls- och nattjänstgöring, 

något som ju kunde vara svårt att kombinera med omsorg om ett litet 

barn. De mest frekvent förekommande yrken som rapporterades vid 

tiden för barnavårdsmannaaktens öppnande var hushållsyrken och 
restaurangyrken.31 

Följande fall illustrerar de problem som ensamstående mödrar i 

Stockholm kunde stå inför. Denna moder bodde med sitt barn på flera 

olika anstalter under dess första halvår.32 En av dessa var Barnavårdsby

råns spädbarnshem på Brännkyrkagatan och i hennes akt hos Barna

vårdsbyrån finns antecknat: 

B.v.m. Julin undrar om mor och barn kunna fa komma till Sbh II 
[Barnavårdsbyråns spädbarnshem på Brännkyrkagatan], fast barnet 
är så gammalt. Modern är nu på [Allmänna] Barnhusets sjukavdel

ning, men far ej kvarstanna där. Vill ej skiljas från barnet, men vet ej 

vart hon skall ta vägen därmed. B.v.m. Julin har fatt ett gott intryck 

av modern. B-fadern har skrivit under kontrakt att betala 40/m. 
- Modern uppe. Ser snäll ut. Berättar att hon kom till Barnhuset 

30. För den nationella statistiken, se SOS, Befolkningsrörelsen. Översikt för åren IÇ2I-TÇJO. 

Statistiska centralbyrån (Stockholm 1939), s. 39*--{.o*. Det skall observeras att siffrorna inte är 
helt jämförbara. Andelen forstagångsmödrar var högre bland de ogifta kvinnorna än bland 
mödrar i gemen. Poängen kvarstår emellertid: de ogifta mödrarna var i allmänhet unga. Ål
dern på mödrarna i mitt Stockholmssampel sträckte sig mellan 17 och 44 år, båda extremer 
i vardera riktning. Av de femtio fallen var det endast två kvinnor som var yngre än 20 år och 
fem som var äldre än 30 år. Den övervägande majoriteten var i nedre tjugoårsåldern, hela 31 

mödrar var mellan 20 och 25 år gamla. 

31. Vanligast var hushållsyrken som hushållerska, hembiträde eller "tjänst i hushåll" (15), 

därefter restaurangyrken som servitris (5) eller kokerska och köksbiträde (5). I materialet 

finns även Hera fabriksarbeterskor (5) samt kassörskor och kassabiträden (3), och spridda stä

derskor, diskerskor, bagerskor, väverskor. En kontorist samt en caféinnehavare står ut i 
mängden med sina yrken med relativt sett högre status. 

32. S SA, barnavårdsman naakt 21906. 



från SB B [Sabbatsbergs BB] emedan barnet var klent, hade kräk-

ningar. Själv har hon haft bröstböld och blivit behandlad därför. Nu 

äro de båda friska och fa inte kvarstanna på Barnhuset. Modern kan 

inte tänka sig att skiljas därifrån. B-fadern betalar men har inte häl

sat på barnet. Det är ej tal om giftermål föräldrarna emellan. Mo
dern säger sig vara förstföderska. Moderns far [...] vet ej om barnet. 
Är omgift och sökanden kan ej fa komma hem med barnet, emedan 

hon har styvmor. Overenskoms att, om modern far komma till Sbh, 

hon ej far ha barnet kvar där sedan hon själv lämnat hemmet, utan 

att hon och barnet samtidigt skola lämna Sbh.33 

Innan moderns behov av plats på mödrahem kunde slås fast utröntes 

först vilka möjligheter det fanns att lösa hennes problem "inom famil

jen" - om hon inte kunde övertalas att gifta sig med barnafadern eller 

om hon inte kunde återvända till föräldrahemmet. Först när dessa al
ternativ visade sig ohållbara kunde det bli aktuellt med intagning på 
mödrahem. I det här fallet kunde plats bara beredas för barnet så länge 

modern själv bodde på hemmet och tog hand om det. Eftersom denna 

moder - liksom många andra - arbetade som tjänarinna i ett hushåll 

där hon också förväntades bo, tvingades hon lämna mödrahemmet när 
hon väl började yrkesarbeta igen. Barnet kunde hon inte ta med sig. 

Från det att barnet var ett halvår placerades det därför i fosterhem tills 

dess att modern gifte sig fem år senare och kunde ta barnet till sig igen. 
Fallet visar att institutionsboende visserligen kunde vara en tillfällig 

hjälp för en nybliven och ensamstående moder, men att det trots allt 
inte fungerade som en permanent lösning på ogifta mödrars problem. 
Under den period mödrahemsvistelsen varade kunde barnavårds-
mannainstitutionens idéer om omsorgsgivande moderskap fungera i 

praktiken. På mödrahemmen erbjöds de nyblivna mödrarna ett boende 

tillsammans med sina barn så länge de ammade. Här kunde de under 
några månader eventuellt också fa hjälp med tillsynen av barnet sedan 

33. S SA, Föreningen barn och hem i Stockholms arkiv (Svenska Fattigvårds- och barna-
vårdsförbundets hjälpbyrå för barn och hem i Stockholm), vol. Fia:2, personakter, akt 5776; 
även Barnavårdsnämndens arkiv, barnavårdsmannaakt 21906. 



de själva återgått i yrkesarbete.34 Men många unga mödrar arbetade lik

som kvinnan här ovan som hembiträden, och hade därmed en arbets
situation som inte gick att förena med vare sig ett boende på mödra-

hem eller med omsorg om det egna barnet. Och trots att det fanns en 

mängd olika asyler, mödrahem och småbarnshem i Stockholm så ut

gjorde de befintliga institutionerna ändå bara en droppe i havet. Plat
serna stod inte pä långa vägar i relation till behovet och därför tilläts 
mödrar bara stanna några månader eller något halvår efter barnets 
födelse. Därefter var de antingen tvungna att finna ett annat sätt att 

behålla barnet hos sig samtidigt som de själva yrkesarbetade, eller att 
lämna det till fosterhem eller för adoption. 

Barnens vistelseplats 

I vilken utsträckning var det då möjligt för ogifta mödrar att själva ta 

hand om sina barn? Barnavårdsnämndens egen statistik visar - trots allt 
tal om värdet i att hälla ihop mödrar och barn - att verkligheten under 

första halvan av 1900-talet såg ut på ett annat sätt. Först på 1940-talet 
blev det vanligare att barn som stod under barnavårdsmännens tillsyn 
bodde med den ena eller båda av sina biologiska föräldrar än i foster

hem eller adoptivhem. 

Statistiken nedan ger dock en förenklad bild. Siffrorna fångar inte 

helt och hållet in de utomäktenskapliga barnens verklighet. För det för

sta föll ju de flesta fall där föräldrarna tillsammans tog hand om barnet 
bort från barnavårdsnämndens statistik, eftersom barnavårdsmannaför-
ordnandet alltid avslutades om föräldrarna gifte sig. För det andra kun
de naturligtvis förhållandena växla över årens lopp för dem som stod 

kvar under barnavårdsmännens övervakning, sett ur de enskilda bar

nens perspektiv. Detta gör att siffrorna på samma gång tecknar en för 
mörk bild av föräldrarnas gemensamma intresse av att tillsammans ta 
hand om sina barn och en för ljus bild av mödrarnas möjligheter att kla
ra detta ensamma. En diakron läsning av barnavårdsmannaakterna och 
de utomäktenskapliga barnens "livsloppsplacering" ger därmed en del
vis annorlunda bild. 

34. SOU 1929:28, Betänkande angående moderskapsskydd\ s. 55-56. 



TABELL 5.1 

Placering av utomäktenskapliga barn under tillsyn av bamavårdsman i 

Stockholm IÇJO, 1940,1950. Antal (procent) 

Placering I93° I94° I95° 

Modern 2941 (32 %) 3414 (41 o/») 

^0 H
 

OO 

(57 o/°) 
Fadern 163 (2 %) 106 (1 %) 57 (0.7 %) 

Båda föräldrarna 938 (lO %) 619 (7 o/°) 669 (8 %) 

Utackorderade 4466 

0
0

 

3459 (41 %) 2243 (27 %) 

hos anhöriga 1466 1288 816 

hos icke anhöriga 3000 2171 I427 
Barnhem 511 (6 %) 457 (5 0/°) 292 (3 0/°) 
Med modern på asyl 2I4 (2 %) 169 (2 °/o) 107 (1 %) 

Arbetsgivare — — 26 (0.3 %) 9 (0.1 °/o) 

Ej födda 44 (0.5 %) 150 (2 °/o) 231 (3 %) 
Totalt 9277 8400 8426 

Källa: Stockholms stadsfullmäktiges handlingar, Berättelse över barnavårdsnämndens verksam

het år ig30,1940 och 1Ç50. 

TABELL 5.2 

'Livsloppsplacering " av 50 utomäktenskapliga barn under tillsyn av 

barnavårdsmaii i Stockholm, akterpåböijade 1930. Antal, procent 

Placering Antal Procent 

Endast modern 5 10 °/o 

Dels modern, dels fosterhem 11 22 % 

Dels modem, dels vårdanstalt I 2 % 

Endast båda föräldrarna 13 26 % 

Dels båda föräldrarna, dels fosterhem 2 4 % 

Endast foster- el. adoptivhem 18 36 % 

Källa: Barnavårdsmannaakter påbörjade 1930, Stockholms barnavårdsnämnds arkiv, SSA. 



Sett ur ett livsloppsperspektiv kan de utomäktenskapligt födda barnen 

födda år 1930 sägas ha grupperat sig i tre närmast likvärdigt stora grup
per. En tredjedel av barnen växte upp med sina båda föräldrar, en tred
jedel med andra än de biologiska föräldrarna, och en tredjedel av bar
nen primärt med den egna modern. Det allra tydligaste draget i barna-
vårdsmannaakterna är emellertid den framträdande roll som foster-
hemsboende spelade i de utomäktenskapliga barnens liv. Hela två tred

jedelar av barnen var under någon period av sin uppväxt placerade i 

fosterhem eller på institution. Ett annat framträdande drag är det för

änderliga boendemönster som gällde för den grupp barn som faktiskt 

"behölls" av sina mödrar. 

Forskning om fosterbarn har visat att fosterhemsplaceringar många 
gånger kunde fungera som en överlevnadsstrategi för ensamstående 
mödrar.35 Att barnen utackorderades behövde inte betyda att kontakten 
mellan mödrar och barn bröts. En läsning av barnavårdsmannaakterna 
visar att ungefär hälften av fosterhemsplaceringarna var tillfälliga. 

Många barn bodde dessutom hos släktingar, ofta hos morföräldrar, 

mostrar eller morbröder, vilket bevarade sambandet med modern. De 

mödrar som gifte sig, med barnets fader eller med någon annan, fick 

helt plötsligt andra möjligheter att själva ta hand om sina barn. Det vi

sar fallet med föräldraparet som först inte tänkt gifta sig. Barnet foster-
hemsplacerades därför och fosterföräldrarna förespeglades att de skulle 

få adoptera det. Ganska snart hittade dock de biologiska föräldrarna 

tillbaka till varandra och modern krävde då tillbaka sin pojke, till foster

föräldrarnas förtvivlan. Den biologiska modern skrev till barnavårds

mannen att: "[j]ag kan icke [bort]adoptera honom, det går icke. Det förstår 

nog Fr. Sylvén [...]. Det är för stor o. dyrbar klenod för mig, att lämna 

bort. Tänk så grymt det skulle vara, att nu, lämna bort honom, när man 
har, så, man kan själv taga honom'?6 

Andra mödrar ackorderade ut barnet fram till skolåldern för att se

35. Johanna Sköld, Varför fosterbarn? Fosterhemsplacering genom Stockhohnsfattigvårdsnämnds 

utackordringsbyrå I8ÇI-IÇ2Ô. Opubl. licentiatsavhandling, ekonomisk-historiska institutionen, 
Stockholms universitet (dupl. Stockholm 2003), s. 77 f. 

36. SSA, barnavårdsmannaakt 22002, odaterat brev från modern, hösten 1931. 



dan ta hem det. På samma gång som barnet blivit äldre och hade tillsy

nen ordnad genom skolan hade mödrarnas egen ekonomi och arbets

förhållanden då vanligen förbättrats. Det visar exemplet med den mo
der som skrev till sin barnavårdsman att: "jag längtar så efter barnen o. 
om jag ändå kunde ha dem hos mig. Jag skall senare försöka när lilla X 

blir litet större."37 Denna moder hade, förutom den pojke som barna

vårdsmannen var utsedd för, också vårdnaden om en äldre inomäkten-

skaplig son. Över årens lopp hade hon en rad olika arbeten, som koker

ska, restaurangarbeterska, städerska och hushållerska. Den yngre poj
ken kunde hon först endast behålla en dryg månad, innan han tillsam
mans med sin äldre bror placerades i ett fosterhem där de båda stanna

de tills den yngste böljade skolan. Därefter flyttade pojkarna hem till 
modern. Under tiden de var utackorderade höll modern hela tiden kon
takt med barnen, besökte dem, skickade brev, pengar och presenter. 

Andra gånger klipptes dock banden mellan mödrar och fosterhems-

placerade barn. Även om det till en böljan fanns en intention att hålla 

kontakt mattades den med åren. En fostermoder skrev t.ex. till en 
barnavårdsman om barnets moder, tillika hennes svägerska, att när bar
net var litet visade modern intresse för det men sedan det blivit större 

"frågar [modern] aldrig efter [flickan] utan har troligen fullt om med 

bekymmer i sitt äktenskap. [...] [Flickan] vet inte om annat än vi äro 

hennes rätta far och mor."38 

Läsningen av barnavårdsmannaakterna visar alltså att ogifta och en

samstående mödrar hade svårt att själva ta hand om riktigt små barn. 

Ogifta mödrar förväntades ju klara sin egen försöijning genom löne
arbete. För många var det en omöjlighet att förena detta med omvård
naden om ett barn. Barnomsorgsverksamheten var ännu dåligt utbyggd 
i Stockholm.39 Även i de fall som det var möjligt att ordna en plats på 

barnkrubba krävdes att modern hade någorlunda ordnade arbetsförhål-

37. SSA, barnavårdsmannaakt 22482, brev från modern 11/7 1930. 

38. SSA, barnavårdsmannaakt 22035, brev från fostermodern. 
39. Anita Nyberg, "Barnomsorgen. Ett kvinnligt nollsummespel eller?", i Erik Amnå (red.), 

Medmänsklighet att hyra? Åtta forskare om ideell verksamhet (Örebro 1995); Ann-Katrin Hatje, 

Från treklang till triangeldrama. Bamträdgårdar som kvinnligt samhällsprojekt under 1880-1940-

talen (Lund 1999). 



landen med reglerad arbetstid. Flertalet mödrar hade dock arbeten som 

omöjliggjorde omsorg om ett barn, som nattarbete på restaurang eller 

som inneboende hembiträden. För att fa tjänst i en "bättre" familj kun
de de ibland till och med bli tvungna att hemlighålla att de hade ett 
utomäktenskapligt barn.40 De kvinnor som själva kunde vårda sina barn 
sammanbodde oftast med någon, endera en man - barnets fader eller 
någon annan - eller med föräldrar eller syskon. Det hände även att 

mödrar bodde inackorderade hos någon som mot viss ersättning tog 

hand om barnet medan modern arbetade. Detta mönster har histori
kern Birgitta Plymoth även identifierat för ogifta mödrar i industri
staden Norrköping några decennier tidigare, kring sekelskiftet 1900.41 

Mödrahem och annat institutionsboende var därtill en möjlighet som 
många utnyttjade, men bara under barnets första månader. Därefter var 

fosterhemsplacering det mest realistiska alternativet för dem som stod 

utan familj eller annat socialt nätverk, åtminstone fram tills dess att bar
net böljade skolan. 

En analys av de utomäktenskapliga barnens placering visar således 

på de motsägelser som genomsyrade barnavårdsmannainstitutionens 
normer kring moderskap. Å ena sidan skulle barnavårdsmännen upp
muntra ogifta mödrar att själva ta hand om sina barn, å andra sidan för
väntades dessa samtidigt lönearbeta och klara sin egen försörjning. Den 
viktiga frågan om hur arbetande småbarnsmödrar skulle sköta barn

omsorgen hade dock barnavårdsmännen inget egentligt svar på. Idealt 

skulle ogifta mödrar klara av båda dessa roller samtidigt, men i prakti

ken var det en antingen-eller-fråga. 

40. Se SSA, t.ex. barnavårdsmannaakt 21906, skrivelse från b.v.m. till fattigvårdsstyrelsen i 
Gustaf Vasa församling. 

41. Birgitta Plymoth, Fostrande försörjning. Fattigvård\ filantropi och genus i fabriksstaden 

Norrköping 18J2-1Ç14 (Stockholm 2002), s. 179. 



Övervakning av mödrar och barn - hjälp och kontroll 

Så länge som barnavårdsmannaskapet kvarstod skulle barnavårdsman

nen stå i fortlöpande förbindelse med de ogifta mödrarna. Genom 

hembesök och andra typer av klientkontakter kontrollerades att barnen 

fick en god omvårdnad. Övervakningen av mödrar och barn skedde 

både på ett direkt sätt, i mötet mellan barnavårdsmannen och klienter

na, och indirekt genom barnavårdsmännens kontakter med andra myn
digheter och frivilliga välfardsinrättningar som hade beröring med bar
net.42 På grund av barnavårdmannaärendenas potentiella utsträckning i 

tid förändrades naturligtvis karaktären i barnavårdsmannens relation till 

klienterna över årens lopp. Beroende på barnets ålder vinnlade sig 

barnavårdsmannen om olika aspekter i dess omvårdnad. I vissa fall tun
nades kontakterna ut med tiden, om det inte fanns något att anmärka 
på vad gällde omsorgen av barnet eller hur underhållsbetalningen sköt

tes. Om föräldrarna gifte sig eller barnet blev adopterat av sin styvfader 
eller sina fosterföräldrar avskrevs ärendet helt och hållet. Andra fall 
krävde en intensiv bevakning från barnavårdsmannens sida ända tills 

ärendet upphörde på grund av att barnet blivit vuxet. 

Enligt den lokala instruktionen skulle barnavårdsmannen besöka de 

barn som stod under dennas tillsyn så ofta som omständigheterna med
gav, dock minst två gånger per år för barn under skolåldern och en gång 

per år för äldre barn.43 Bostadens standard, barnets klädsel, hygien och 

kost samt skötsel i övrigt skulle kontrolleras. Besöken fick heller inte ske 
på regelbundna tider, när modern kunde tänkas vänta barnavårdsman
nen. Av den anledningen är akterna fyllda av anteckningar om försök 
till hembesök där barnavårdsmannen inte funnit någon hemma. Påträf
fades klienterna antecknade barnavårdsmännen oftast endast datum för 

besöket, ibland tillsammans med korta kommentarer av typen "flickan 

42. Birger Löfving & Victor Carlson, Lagstiftning om bam utom äktenskap rn.rn. Handbokför 

barnavårdsnämnder och barnavårdsmän mft. (Stockholm 1938), s. 75. 
43. Kommunalföifattningssamlingfor Stockholms stad, 1931:14. Instruktion for avlönade bar

navårdsmän, § 22. 



frisk och väluppfostrad"44, "allt väl"45 eller "[vjården god"46 - alternativt 
mer kritiska omdömen som "[b]arnen välskötta [h]emmet verkar dock 
lite slarvigt"47, eller "bostaden olämplig för barnet, mörk o. dålig".48 

I de fall barnet var placerat i fosterhem nöjde sig barnavårdsmannen 

många gånger med att förhöra sig om det genom andra myndighets
personer som ändå var i kontakt med det. Vaije barnavårdsman hade 
ett par hundra familjer att övervaka och de såg därför till att om möjligt 

undvika onödigt dubbelarbete - särskilt som hembesöken på grund av 

att de flesta ogifta mödrar yrkesarbetade måste företas på kvällstid, 
efter barnavårdsmannens egentliga arbetstid. Om ett barn då t.ex. stod 
under fosterbarnsinspektionens övervakning kunde det därför räcka att 

barnavårdsmannen fick en rapport därifrån.49 Denna typ av samarbete 

med andra myndigheter kom med åren att institutionaliseras och ut
vecklas. I och med utbyggnaden av den mer medicinskt inriktade barna
vårdscentralverksamheten bestämdes det i Stockholm att tillsynen över 
utomäktenskapliga barn under ett års ålder från och med 1940 skulle 

ligga på denna.50 

Barnavårdsmännen höll även regelbunden kontakt med andra insti

tutioner och myndigheter som hade med barnet att göra. Före tillkoms

ten av barnavårdscentralerna uppmanades mödrarna att besöka någon 

av stadens mjölkdroppar, som var ett slags spädbarnskliniker i enskild 
regi.51 Om mödrarna uteblev därifrån skulle barnavårdsmannen under
rättas. Vad gällde äldre barn skickade barnavårdsmannen regelbundna 

blankettbrev med förfrågningar om dem till deras klasslärare. Läraren 

ombads svara på frågor om barnets uppförande, flit, vård och upp

44. SSA, barnavårdsmannaakt 21940. 
45. SSA, barnavårdsmannaakt 22099. 
46. SSA, barnavårdsmannaakt 22418, anteckning 20/5 1930. 
47. SSA, barnavårdsmannaakt 21842, anteckning 9/1 1931. 
48. SSA, barnavårdsmannaakt 22194, anteckning 9/9 1932. 
49. SSA, t.ex. barnavårdsmannaakt 22002, 22035, 22066, 22163, 22482, 22931. 
50. Stockholms stadsfullmäktiges handlingar, Berättelse över barnavårdsnämndens verksam

het är i q 40. Stadskollegiets utlåtanden och memorial för år 1941, bihang nr 28 (Stockholm 

1941), s. 17-18. 
51. Kommunalförfattningssamling för Stockholms stad, 1931:14. Instruktion för avlönade bar

navårdsmän, § 9; se även SSA, t.ex. barnavårdsmannaakt 22132; 22802. 



fostran i hemmet, och uppmanades även att "underrätta barnavårds

mannen eller fosterbarnsinspektrisen, om vid något tillfälle allvarligare 

anmärkning mot barnets förhållande eller mot dess vård och upp
fostran skulle förekomma".52 I blankettbrevet betonades samtidigt att 

barnet inte borde fa veta att man ställde frågor om det. 

Barnavårdsmannens relation till modern måste därmed sägas vara 

komplex. Barnavårdsmannen skulle visserligen understödja den ogifta 

modern och hjälpa henne med råd och praktisk hjälp, men samtidigt 

ingick det i barnavårdsmannens arbete att kontrollera henne på en rad 

olika sätt. Gränsen mellan hjälp och kontroll var flytande. Det var ju ut
ifrån barnavårdsmannens kännedom om det individuella fallet, vilket 
följde av hembesök och kontakt med andra myndigheter, som ingrep
pen i klienternas liv skedde. Emellanåt resulterade övervakningen av 

mödrarna i att barnavårdsmännen intervenerade för dem. För mödrar

nas räkning skrev de förtursansökningar till mödrahem och barn

asyler53, barnkrubbor och sommarkolonier.54 Barnavårdsmännen bistod 

även mödrarna med att ansöka om fattigvård för barnet,55 och senare 
även bidragsförskott56 eller särskilt barnbidrag57 när dessa socialpolitiska 
åtgärder infördes. 

Barnavårdsmännens möjlighet att hjälpa mödrarna med barnafaders 
underhållsbetalningar var annars navet i arbetet. Barnavårdsmanna-
institutionen hade ju en gång tillkommit just för att se till att män levde 
upp till sina ekonomiska skyldigheter. Så snart de fick vetskap om att en 

barnafader misskötte sina betalningar skulle de gripa in. En moder 

skrev till sin barnavårdsman för att påkalla dennas hjälp: 

52. Kommunalförfattningssamling för Stockholms stad, 1931:14. Instruktion for avlönade bar
navårdsmän, § 7; se även SSA, t.ex. barnavårdsmannaakt 21810; 22099; 22354'< 2245x; 22482, 
formulärbrev till överläraren. 

53. SSA, t.ex. barnavårdsmannaakt 21906; 22226; 22642; 22834; 23250. 

54. SSA, t.ex. barnavårdsmannaakt 22451; 23250. 

55. SSA, barnavårdsmannaakt 21810; 21842; 21874; 21906; 21940; 22194; 22258; 22386; 
22482; 22642; 22866; 23250. 

56. SSA, barnavårdsmannaakt 21874; 219401 22°35; 22163; 22451; 22482; 22517; 22994; 
23186. 

57. SSA, barnavårdsmannaakt 22099. 



Fru Brehm [barnavårdsmannen] må tro att jag har så smått med 
pengar så jag behöver nog fa hjälp till gossen. Jag undrar så mycket 
hur det går for barnafadern nu är han ju redan skyldig för tre måna
der plus 20 kr och dess längre det dröjer desto svårare blir det att få 
något kan han ej betala hela beloppet så skall jag väl åtminstone 

kunna fa hälften av vad han är skyldig till dato. Har han råd att hål

la sig med telefon och modern lägenhet då har han väl också råd att 

betala. Då jag såg honom sist hade han köpt sig ny fin kostym men 

betala vad han är skyldig mig det kan han ej. [...] kan man då ej 

undra om det funnes en lag som kan ta hand om en sådan individ, 

skall han ha lov den ena gången efter den andra skaffa oskyldiga 
barn till världen som ju i alla fall samhället far ta hand om, det linnes 
förbrytare som gjort mindre brott och som sitta inne skulle ej denna 
man tas hand om.58 

Mödrarna betraktade underhållet från barnafäderna som något som de 

hade rätt att kräva. Vidare förväntade de sig att barnavårdsmännen 

skulle bistå dem med att fa dessa pengar. Att driva in underhåll för barn 

var dock inte alltid det lättaste. Barnavårdsmännen hade visserligen en 

rad maktbefogenheter att ta till mot de män som inte betalade frivilligt. 
Men dessa var inte alltid fullt så effektiva som mödrarna önskade. Om 
barnafadern var arbetslös fanns det ofta inga pengar att hämta. I de fall 
barnavårdsmännen misslyckades med sina indrivningsåtgärder kunde 

mödrarna uttrycka starkt missnöje över systemet. När fädernas betal

ningar uteblev kvarstod endast barnavårdsmannainstitutionens kontroll 

av mödrarna, utan att dessa hade något särskilt att vinna. Denna laten

ta konflikt mellan mödrar och barnavårdsmän blev t.ex. tydlig i det fall 

där en barnavårdsman ombads yttra sig över en anonym anmälan om 
misshandel i en av de familjer som stod under hennes tillsyn; styvfadern 
skulle ha slagit modern. Men vare sig modern eller hennes man ville er

känna några missförhållanden och i stället noterade barnavårdsmannen 

i sin rapport moderns ilska över att barnavårdsnämnden lade sig i hen

58. SSA, barnavårdsmannaakt 22482, brev från modern 11/7 1930. 



nes liv: modern "var ytterst uppretad över barnavårdsnämndens ingri

pande. Hon har för övrigt för vana att ondgöras över barnavårdsman

nens besök hos barnet, då hon anser att ingen har att göra med hennes 

barn, allrahelst barnavårdsmannen f n. icke kan fa ut några pengar från 
barnafadern, vilken är arbetslös".59 

Ansvarslösa mödrar 

Emellanåt intervenerade även barnavårdsmännen mot mödrarna. En

ligt lagen var både mödrar och fäder försörjningsskyldiga för sina ut-
omäktenskapliga barn. Det var emellertid bara faders underhållsplikt 
som genom avtal fastställdes till ett visst belopp. Mödrar uppfyllde i 

princip sin underhållsskyldighet gentemot barnet genom direkt vård 

samt genom löpande utgifter för kläder och mat.60 För alla de mödrar 
som hade sina barn utackorderade förhöll sig dock saken på ett annat 
sätt. De förväntades betala sin del av fosterhemsavgiften i reda pengar. 
Men även bland mödrarna fanns de icke skötsamma, de som slarvade 

med betalningen och inte höll kontakt med sin barnavårdsman. Stock

holms barnavårdsnämnd skrev i sin årsberättelse 1920 att vid tillämp

ningen av lagen hade vissa otillfredsställelser med den framkommit: 

Så saknar man t.ex. ofta som barnavårdsman lämplig utväg att efter-
hålla mödrarna till de utomäktenskapliga barnen. Missförhållandena 
på det område, denna lagstiftning avser, gjorde sig ju framför allt gäl

lande däruti, att fäderna utan påföljd kunde undandraga sig ansvar 

och förpliktelser gentemot sina utomäktenskapliga barn, och det är 
därför förklarligt, att man med en viss ensidighet kommit att lagstifta 
fäderna till efterrättelse och mödrarna till gagn. Verkligheten ställer 
oss emellertid ofta inför fall, då moderns ansvarslöshet är lika stor 
som någon faders.61 

59. SSA, barnavårdsmannaakt 22226, skrivelse från b.v.m. till b.v.n. 19/10 1933. 

60. Osten Undén, Föräldrar och bam enligt gällande svensk rätt (Stockholm 1927), s. 107. 

61. Stockholms stadsfullmäktiges handlingar, Stockholms baiTiavårdsnämnds berättelse över 

dess verksamhet under år 1Ç20. Stadskollegiets utlåtande och memorial för år 1921, bihang nr 
88 (Stockholm 1921), s. 8. 



Så länge barnet stod under moderns vårdnad var det inte möjligt för en 
barnavårdsman att göra mycket åt den moder som inte frivilligt betala

de fosterhemmet - mödrar avkrävdesju inte enligt lagen penningbidrag 
för sina barn. Däremot hade fattigvårdssamhället och barnavårdsnämn
den rätt till ersättning för kostnader i samband med samhällsvård eller 

skyddsuppfostran."2 Om fosterlegan för ett utackorderat barn inte beta

lades kunde barnavårdsmannen alltså se till att barnet omhändertogs 
för samhällsvård. Därefter blev det möjligt att använda tvångsmedel 
som införsel och arbetsförelägganden även gentemot modern. 

Ett sådant exempel är den moder som hade undertecknat en förbin

delse om att betala 10 kronor i månaden för barnets samhällsvård, men 

som inte skötte betalningarna regelbundet. Kvinnan ifråga hade plats 
som hembiträde och låg inkomst - cirka 25-45 kronor i månaden, plus 
mat och husrum. Förutom att betalningen uteblev var hon dålig på att 

hålla kontakt med sin barnavårdsman och att meddela sina nya adres

ser, arbetsgivare och andra förhållanden, något som var en moders lag

stadgade plikt. Barnavårdsmannen skrev därför upprepade brev där 
hon hotade med att dra in arbetsgivaren i saken: "Som jag ej kan stå till 
svars längre inför barnavårdsnämnden med att ingenting få betalt, blir 

jag tvungen att själv vända mig till [arbetsgivaren] rörande Er lön, om 

Ni ej inom 8 dagar insänder bidrag. Intet har erlagts sedan den 16 feb
ruari och det är nu flera månader sedan."63 

Ytterligare ett exempel är den moder som periodvis gick arbetslös 

men stundtals hade relativt välbetalda anställningar på restaurang, och 

som misskötte betalningen för barnet som var omhändertaget för sam

hällsvård - innan fosterföräldrarna adopterade barnet då det var i sex-
årsäldern. Aven denna moder var svår att komma i kontakt med och 

barnavårdsmannen skrev upprepade gånger för att få till stånd ett möte 
och hotade med såväl poliskallelse64 som arbetshem: 

62. Undén (1927), s. 105-108. 
63. SSA, barnavårdsmannaakt 22642, brev till modern 13/7 1933-
64. SSA, barnavårdsmannaakt 22866, brev till modern 10/11 1934-



Då det tycks vara alldeles omöjligt att förmå Fröken till att ens avsät

ta så pass mycket tid, som åtgår för ett besök på barnavårdsnämn

dens expedition vill jag härmed meddela att jag kommer att begära 

arbetsföreläggande även för Fröken, som jag gjort för lille X far Z. För 

att visa att det inte endast är löst hot medsänder jag en avskrift av 

protokollet om beslutet mot honom. Fröken kommer att fa ett lika
dant för sin egen del om Fröken ej i nästa vecka skulle infinna sig på 
barnavårdsnämnden. Under innevarande vecka träffas jag ej, men 
Fröken kan ringa mig under tel. Ulvsunda 73. Jag har tillskrivit 
Fröken den 8/11 1932, den 24/11 1932, den 21/10 1933 och den 

7/12 1933 utan att Fröken brytt sig om att hörsamma min uppma

ning att komma upp i och för en uppgörelse. Nu är mitt tålamod slut 
och nu far lagen ha sin gång och Fröken far bekväma sig i att gå på 
ett arbetshem.65 

Fallen ovan visar att inom barnavårdsmannainstitutionen kretsade för

ståelsen av föräldraskap, både moderskap och faderskap, i stor utsträck

ning kring ekonomiska aspekter. Även om moderskap inte primärt tol

kades i ekonomiska termer krävdes det ändå pengar för att förverkliga 

rollen som en omsorgsgivande moder. Barnavårdsmännen hjälpte så

ledes de mödrar som själva hade vårdnaden om sina barn med att er
hålla underhåll från barnafäder och även med att ansöka om fattigvård 
och andra samhälleliga stödåtgärder. Om barnet var fosterhemsplace-

rat, vilket många var, krävde barnavårdsmännen även betalning av 

mödrar. Barnavårdsmannens sätt att förhålla sig till mödrarna berodde 

därmed på om de själva tog hand om sina barn eller inte: gjorde de det 

behandlades de i första hand som mödrar och vårdgivare och som mot
tagare av underhåll, annars ikläddes de, precis som barnafäder, rollen 

som försöijare. En läsning av barnavårdsmannaakterna tydliggör dock 

att det inte bara var svårt för ogifta mödrar att sköta rollen som vård
givare. Arbetarklasskvinnors strukturella problem på arbetsmarknaden, 
med perioder av arbetslöshet, låga löner eller lön som utbetalades i 

65. SSA, barnavårdsmannaakt 22866, brev till modern 6/2 1934 (åter 14/2). 



form av kost och logi, därtill oregelbundna och udda arbetstider och 

krav på särskilda boendearrangemang, gjorde även rollen som för-

söijare svår att fylla. Vad händer då om vi i stället vänder blicken åt det 
andra hållet, mot barnavårdsmännens arbete med barnafader? Vilka 

strukturer bidrog till att somliga män inte tog ansvar för sina barn? 

Att utreda faderskap och göra fäder av män 

Undertecknad far härmed meddela att jag blivit förordnad som bar
navårdsman for det flickebarn fött den 28/11 -25 av Anna Karolina 

Larsson, vilken uppgivit Eder vara fader till barnet. Enligt nu gällan

de barnavårdslag måste faderskapet för alla utom äktenskap födda 
barn skriftligen fastställas. Med anledning härav anhåller jag att Ni är 
vänlig per telefon meddela mig tid och dag när Ni kan göra ett besök 
å Barnavårdsnämnden för uppgörelse i denna sak. Tel. Östermalm 
6654 mell. kl. V2 9 och V2 10 f.m. vardagar. I tjänsten E. Ågren. Barna
vårdsman, fröken.66 

Med brev eller telefonsamtal liknande det här ovan satte sig barna

vårdsmännen i kontakt med uppgivna barnafader. Barnavårdsmannens 

första uppgift i relation till fadern var att se till att faderskap fastställdes 

på ett juridiskt korrekt sätt, endera genom erkännande eller genom 

domstolsbeslut. Enligt instruktionen för avlönade barnavårdsmän i 
Stockholm hade barnavårdsmannen två månader på sig. Om inte saken 
var uppklarad två månader efter barnavårdsmannaförordnandets utfär
dande, alternativt barnets födelse, måste barnavårdsmannen avge en re

dogörelse för omständigheterna i ärendet.67 Oftast kunde dock fader

skapet ganska enkelt fastställas genom att den man som modern uppgi

vit också frivilligt erkände faderskapet. I två vittnens närvaro underteck-

66. SSA, barnavårdsmannaakt 22226, brev till fadern 17/12 1925. Obs! Moderns namn är 
utbytt. 

67. Kommunalförfattningssamling för Stockholms stad, 1931:14. Instruktion för avlönade bar

navårdsmän, § 4. 



TABELL 5.3 

FastställeJse avfaderskap, barn under tillsyn av barnavårdsman i 

Stockholm 1943, födda 1925-1939. Antal\ procent 

Fastställelsesätt Antal Procent 

Erkännande 

Domstolsutslag 

Okänd 

Antal 
709* 

7244 

5332 

1203 
74 % 
17 % 
10 °/o 

101 % 

Källa: SOU 1946:49, Arvdabalksakkunnigasfirslag tillföräldrabalk (Stockholm 1946), s. 186 f. 

* 119 fall var fortfarande under utredning. 

nade mannen en särskild blankett, vilken därefter godkändes av mo

dern och barnavårdsmannen. 
Som framgår av ovanstående tabell fastställdes faderskap oftast ge

nom en frivillig överenskommelse. Men några fall gick till domstol, och 

i ungefär vart tionde ärende förblev faderskapet outrett, trots barna

vårdsmännens ansträngningar. Siffrorna för Stockholm överensstämde i 

stort med vad som gällde i resten av landet. I en nationell undersökning 
som Socialstyrelsen genomförde rörande barnavårdsmannaförordnan-

den och faderskapsfastställelser för perioden 1925-1942 visade det sig 

att i ungefar 77 procent av barnavårdsmannafallen kunde faderskap 
fastställas genom erkännande, i fjorton procent genom domstol och i 
nio procent förblev fadern okänd.68 Jag skall här nedan resonera lite när

mare kring dessa tre olika typer av faderskapsutredningar. 

Att erkänna faderskap 

I de absolut flesta fallen där faderskap fastställdes för utomäktenskapliga 
barn skedde det genom ett frivilligt erkännande från faderns sida. I fler

talet fall var detta ett oproblematiskt förfarande. Många ogifta föräldrar 

68. SOU 1946:49, Àrvdabalksakkunnigasfönlag tillföräldmbalk, s. 171 (tab. F). 



hade fast sällskap och några bodde till och med ihop utan att vara gifta. 

Av de femtio fall jag undersökt närmare kom fjorton av föräldraparen 

att gifta sig inom loppet av ett par år efter barnets födelse, vilket resul

terade i att barnavårdsmannens övervakning av familjen avslutades. 

Att döma av andelen trolovningsbarn, vilket enligt såväl barna

vårdsmän som lagstiftare ansågs vara ett kriterium för "otvivelaktiga" 

faderskap, var andelen stabila föräldrakonstellationer ännu högre. Av de 

undersökta fallen var en dryg tredjedel av barnen trolovningsbarn, 19 av 
50. Denna siffra låg i linje med vad som gällde i Stockholm i sin helhet, 
och även på nationellt plan. År 1930 var ungefär 30 procent av de ut-

omäktenskapligt födda barnen i Sverige trolovningsbarn.69 Det handla

de därmed om en relativt stor andel. Man måste dock hålla i minnet att 

det inte är möjligt att sätta likhetstecken mellan trolovning, giftermål 
och oomtvistade faderskap. Alla trolovningar ledde inte till giftermål, 
och alla giftermål hade inte föregåtts av en trolovning. Anledningen till 
att barnavårdsmännen undersökte huruvida ett barn var att räkna som 

trolovningsbarn eller inte var att detta var viktigt ur arvssynpunkt. Tro

lovningsbarn intog nämligen ett slags mellanställning i familjerättsligt 

hänseende. Till skillnad från övriga utomäktenskapliga barn hade dessa 
arvsrätt efter fadern. Att förmå fader att anteckna barnet som trolov
ningsbarn var således ett led i barnavårdsmännens arbete med att tillse 
"barnens rätt". Det betydde därmed inte att modern och fadern i någon 
egentlig mening behövde vara trolovade eller ha för avsikt att gifta sig 
för att barnet skulle räknas som trolovningsbarn - även om detta natur

ligtvis oftast var fallet.70 Vidare fanns det fall där faderskapet var helt och 
hållet oomtvistat, men fadern av en eller annan anledning ändå inte vil
le eller kunde anteckna det som trolovningsbarn. 

I en del fall hade dock det frivilliga faderskapserkännandet föregåtts 

69. SOS, Befolkningsrörelsen, översikt för åren IÇ2I-IÇJO (1939), s. 39* (tab. N). 
70. Andelen trolovningsbarn sköt i höjden i samband med införandet av barnavårdsman-

nainstitutionen. Under 1900-talets första knappa två decennier var cirka 10 % av de ogifta 
mödrarna trolovade med barnafadern. År 1918 steg siffran till närmare 17 °/o och fortsatte se
dan att öka. År 1930 hade den stabiliserat sig kring 30 °/o. SOS, Befolkningsrörelsen. Översikt för 

åren 1Ç11-1Q20 (1929), s. 45 (tab. Q); SOS, Befolkningsrörelsen. Översikt för åren 1921-1930 
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av diskussioner och förhandlingar mellan barnavårdsmannen, modern 

och den utpekade fadern. För, som det konstaterades då frågan om 

utomäktenskapliga barns arvsrätt återigen diskuterades på 1920-talet, 
det var förstås inte möjligt att dra slutsatsen att faderskapet var ställt 

utom tvivel i alla de fall där fadern erkände barnet.'1 Så som lagen var 

utformad, med en stark presumtion, behövde en man bara erkänna att 

han haft samlag med modern vid en rimlig tidpunkt före barnets födel

se för att betraktas som möjlig fader. Huruvida han verkligen ansåg sig 

vara barnets fader var ovidkommande. Detta återspeglades i de blan
ketter som användes för faderskapserkännande. Vanligtvis underteckna

de fäder ett formulär med orden att de erkände sig vara fader till barnet. 

Men det fanns även en alternativ blankett att tillgå som skulle göra det 

lättare att övertala en motsträvig man att frivilligt erkänna faderskapet. 

Han kunde då välja en blankett där han erkände att barnet kunde vara 

av honom avlat och att han således enligt lag var att anse som dess fader;72 

Att det var viktigt att uppnå frivilliga faderskapserkännanden fram

hölls under diskussionerna inför lagens stiftande 1917. Faderskapsmålet 
borde helst inte leda till process, eftersom domstolsförhandlingar var 
kostsamma och hade en tendens att dra ut på tiden.73 Dessutom blev 
barnet lidande eftersom något underhåll inte betalades ut förrän rätts

processen var avslutad. Samtidigt fanns också aspekten att ett fram

tvingat faderskap var olyckligt för relationen mellan far och barn. De 

män som mot sitt nekande pekades ut som fäder av domstolen var ofta 

obenägna att uppfylla sina föräldraplikter. Barnavårdsmännen borde 
därför använda sig av lock, pock och övertalning för att förmå fäder att 
erkänna frivilligt i stället för att göra saken till ett domstolsärende. Det 
betonades att det var viktigt att först försöka beveka mannen genom att 
vädja till dennes faderskänslor.74 Om detta inte lyckades kunde det i ett 
senare läge hända att denne ändå föll till föga enbart inför hotet om en 

71. SOU 1925:43, Förslag till lag om an' tn.tn. Lagberedningens forslag till revision av ärv-
dabalken II, s. 212. 

72. SSA, barnavårdsmannaakt 22354, faderskapserkännandeblankett. 
73. Förslag till lag om bam utom äktenskap m.m (Stockholm 1915), s. 147. 
74. Hagbard Isberg, "Barnet utom äktenskap och dess fader", Vårdarebladet 1919, s. 25 f!; 

Anna Kindblom, "Barnavårdsmannakallet", J^årdarebladet 1920, s. 65-67. 



rättegång och den offentlighet som detta skulle medföra. Lagbered

ningen som arbetade fram förslaget till 1917 års lag hade faktiskt räknat 

med att männen själva skulle dra sig för att driva saken till rättegång, 

eftersom sådana drog uppmärksamhet till sig. 
Och precis som utredarna hade förutskickat ville en del män und

vika domstolsförhandlingar och den offentlighet som därpå följde i 

faderskapsmål. En utpekad barnafader skrev till barnavårdsmannen: 

Huruvida jag är fader till X:s barn, vilket som Ni uppger föddes den 7 
dennes, torde vara omöjligt för mig att avgöra, emedan samtidigt 

med mig en polisman [...], enligt vad han själv sagt till mig, haft um

gänge med henne. Förhållandet är dock sådant, att jag tror, att en 

domstol skulle döma mig skyldig, emedan jag endast med stor svå
righet skulle bevisa ovan nämnda förhållande, ty det säger sig självt 
att kontrahenterna ifråga numera neka för en sådan sak. Och därför 
återstår ingenting annat, fastän jag ej anser mig vara barnets fader, än 

att betala efter bästa förmåga, för att undgå den offentliga skandalen, 

vilket jag hoppas går på detta sätt.75 

Att avgöra faderskapet i  domstol 

I de fall som faderskap och underhåll inte kunde fastställas frivilligt fick 
barnavårdsmannen initiera en domstolsprocess. Som redan framkom
mit förutsatte lagen en stark så kallad "presumtion" i faderskapsmål. 

Om det under rättegången framkom att den instämde mannen haft 

samlag med modern under konceptionstiden slogs dennes faderskap 

oftast fast. 
Nu var det ju inte helt okomplicerat att bevisa att ett samlag ägt 

rum. I de rättegångar där moderns ord stod emot mannens var dom
stolen tvungen att sätta tilltro till endera av dem. I dessa fall fick rätten 
helt enkelt ta ställning till vilken av parterna man fann mest trovärdig 
och låta denna gå ed på saken.76 Så även om det inte i sig var ett gång

75. SSA, barnavårdsmannaakt 22354, brev från fadern 15/12 1925. 

76. SFS 1917:376, Lag om barn utom äktenskap, § 27. 



bart argument för en instämd barnafader att hävda att modern även 

haft samlag med andra män, kunde ett förnekande av att samlag ägt 

rum i kombination med insinuationer om hennes sedlighet fungera 
bättre. Å andra sidan kunde även modern använda sig av olika typer av 

sedlighetsargument för att argumentera för sin sak, dels genom att 

framhålla sin egen moral och dels genom att peka på barnafaderns brist 

på detsamma. 
I flera fall förnekade dock inte en till rättegång instämd man att han 

varit "intim" med modern. Ett par rättegångar handlade i stället om fall 

där de utpekade barnafaderna av någon anledning inte ville underteck

na ett frivilligt faderskapserkännande eller vägrade ingå avtal om un
derhåll, men där de omgående föll till föga inför rätten. I ett par fall 
dök männen i fråga inte ens upp till rättegången, vilket snabbt avgjorde 
saken till mödrarnas fördel.78 Den man som kunde presentera medicin

ska bevis som bröt den legala faderskapspresumtionen kunde dock bli 

friad i en faderskapsprocess.79 Blodgruppsundersökningar var ett sätt att 

förbättra mäns rättssäkerhet i faderskapsutredningarna. Vid denna tid 
kunde tekniken dock bara användas i negativt syfte, d.v.s. för att i vissa 
fall fria en utpekad man från faderskap - inte för att i positiv bemärkel

se avgöra vem den verklige fadern var.80 Därför ledde inte blodgrupps
undersökningar alla gånger till att en utpekad men nekande man slapp 
fadersansvar. Som föreståndaren för Statens rättskemiska laboratorium 
skrev i ett utlåtande så var resultatet av en blodundersökning att den "å 
ena sidan icke utesluter möjligheten, att X skulle kunna vara far till bar
net ifråga, men å andra sidan icke heller i och för sig lämnar något stöd 

åt antagandet, att han verkligen är barnets fader?1 

Vad var det då för vetenskapliga bevis som gick hem i domstolen? 
En man kunde uppvisa ett medicinskt intyg på sin sterilitet och blev 
därmed friad från faderskap.82 Den aktuelle mannen hade blivit utpekad 

77. SSA, barnavårdsmannaakt 22194; 22834. 
78. SSA, barnavårdsmannaakt 22418; 22994. 

79. Fö?~slng till lag om barn utom äktenskap m.m. (1915), s. 159-160. 
80. SFS 1933:229, Lag angåe?ide blodandersökning i mål om barn utom äktenskap. 

81. SSA, barnavårdsmannaakt 22962, handlingar från faderskapsrättegång; även akt 22642. 
82. SSA, barnavårdsmannaakt 22258, handlingar från faderskapsrättegång. 



som fader till sin före detta fästmös tvillingar. Mannen menade dock att 
barnen inte kunde vara hans. Trots att paret bott tillsammans i flera år 
var det först efter att kvinnan vistats hos släktingar på landet ett par må
nader som hon blev gravid. Hon hade dessutom erkänt för fastmannen 
att hon under sin bortavaro varit honom otrogen vid något tillfälle. I 
domstolen förevisade också mannen ett medicinskt intyg på sin sterili
tet. En läkare hade undersökt ett spermieprov som mannen lämnat och 

bekräftat att denne var steril. 

Men i en första vända godtog inte domstolen läkarintyget. Det 

fanns nämligen inget som sade att de undersökta spermierna verkligen 

var den instämde mannens egna. Undersökningen fick göras om, och 

för att man skulle vara på den säkra sidan fick mannen producera ett 
nytt spermieprov genom att idka samlag inför ett par vittnens åsyn. 

När Medicinalstyrelsen sedan fick yttra sig över det nya intyget 
menade de att det kunde antagas "med en till visshet gränsande grad av 
sannolikhet" att mannen inte var fäder till barnen i fråga, och därmed 

frikändes han.83 Men modern och barnavårdsmannen lät sig inte nöja. 

De gjorde en annan tolkning av faderskapspresumtionens styrka. De 

menade att det inte borde vara möjligt att på detta sätt bryta den pre-

sumtion som lagen vilade på. De överklagade därför beslutet ända upp 
i Högsta Domstolen med argumentet att det bara var möjligt att med 
säkerhet fastslå sterilitet i de fäll ett operativt ingrepp skett. Men domen 

stod fast. Det medicinska beviset ansågs vara tillräckligt övertygande. 

Vetenskapen fungerade alltså som ett sätt att urholka faderskapspre-

sumtionen. 

Fader okänd 

I ungefär var tionde faderskapsutredning misslyckades barnavårds
mannen med att fastställa faderskap. Dessa barn hamnade därmed i sta

tistiken över barn med "fader okänd". Varför fallerade då en faderskaps
utredning? I en del fall var det för att, som i fallet ovan, den utpekade 

83. SSA, barnavårdsmannaakt 22258, handlingar från faderskapsrättegång, utlåtande av 
Kungl. Medicinalstyrelsen 16/3 1931. 



mannen gick fri vid rättegången. I andra fall kom en rättegång aldrig 

ens till stånd. Mannen kanske var död vid barnets födelse eller så bod

de han inte Sverige. 
Ibland visste modern inte tillräckligt om barnafadern för att det 

skulle vara möjligt att återfinna honom. I ett av fallen där faderskapet 

inte blev fastställt uppgav modern visserligen ett namn, och hon kunde 

berätta att han var ungefär i 27-årsåldern och chaufför till yrket, men en 

kontroll på mantalskontoret gav inget resultat. Där fanns inga uppgifter 

om någon sådan person. Barnavårdsmannen tvingades således resigne
rat anteckna att modern "ej sett honom sen hösten 1928 och har inga 
upplysningar att giva".84 

Ibland hände det att mödrarna inte ens var särskilt intresserade av 

att fa faderskapet fastställt. I ett fall angav en kvinna att fadern till hen

nes barn var en viss man i hennes hemtrakter i Finland, men att han ne

kade till faderskapet. Hon ville dock inte att barnavårdsmannen skulle 

dra mannen inför domstol: "Jag måste skriva ock be fröken Lokranz 
[barnavårdsmannen] att någon stämning vill jag ej skall ske. [...] Frö
ken förstår far min far veta att vi har stämt [presumtive barnafadern] så 
törs jag ej visa mej mer."85 Men trots moderns enträgna önskan att inte 

gå vidare med saken försökte barnavårdsmannen på alla upptänkliga vis 

att få mannen att underteckna ett faderskapserkännande. Enligt lagen 

hade nämligen en barnavårdsman mandat att utreda faderskapet även 

mot moderns uttryckliga vilja. Barnavårdsmannen skrev därför till man

nen ifråga, till moderns far och till de finska barnavårdsmyndigheterna 
- men utan resultat. Ändå gav denna barnavårdsman inte upp. Hon 

fortsatte att skicka uppfordrande men alltid lika resultatslösa brev till 
mannen: "Återkommer ännu en gång för att vädja till Edert bättre jag 

med förhoppning om att ni kommit på andra tankar. Ni har en rar och 

trevlig flicka på 6 år."86 

84. SSA, barnavårdsmannaakt 22610, barnavårdsmannaanteckningar, s. 4. Se även 22739; 

23282. 
85. SSA, barnavårdsmannaakt 21810, odaterat brev från modern. 
86. SSA, barnavårdsmannaakt 21810, brev till presumtiv fader 28/3 1936. 



Att fostra män till försörjare 

I de fall faderskapet kunde fastställas tog den andra sidan av barna-

vårdsmannaskapet vid så fort faderskapet väl formaliserats: att se till att 
de ekonomiska förpliktelser som lagen ålade fader också efterlevdes. 
Det var barnavårdsmännens uppgift att fostra män till goda försörjare. 

Barnavårdsmannainstitutionen hade medvetet utformats på ett inter-

ventionistiskt sätt för att de nya bestämmelserna om underhållsbetal

ning inte skulle bli "en reform på papperet".87 Om fäder inte betalade 

underhåll frivilligt hade barnavårdsmannen vissa maktmedel att tvinga 

dem att efterleva denna skyldighet. Genom barnavårdsmannainsti

tutionen skulle alltså ett kontrollnät vävas runt fäder till utom-

äktenskapliga barn. 

Att avtala om underhåll 

Samtidigt som en man påtog sig faderskap för ett barn skulle avtal om 

underhåll ingås. Utan underhållsavtalet var faderskapet inte juridiskt 
korrekt. Dessa två sidor av faderskapet återspeglades i den blankett för 
faderskapserkännande som användes och där även underhållet skulle 
regleras. De två sidorna, biologi och ekonomi, kompletterade varandra. 

Underhållet skulle sättas i relation till vad som ansågs skäligt med 
avseende på båda föräldrarnas villkor, och underhållsplikten sträckte 

sig tills barnet blev 18 år, eventuellt något kortare eller något längre be

roende på om barnet då var självförsörjande.88 Här skilde sig faderns 

försörjaransvar jämfört med vad som var fallet för barn inom äktenskap. 

Utomäktenskapliga barn behövde inte försörjas enligt faderns levnads

standard, utan på en nivå som var acceptabel med hänsyn till moderns 
levnadsvillkor. Regeln var med avsikt svävande för att lämna utrymme 
att i varje särskilt fall bestämma barnets underhåll.8'' Kring underhållets 
storlek uppstod också ofta diskussioner och förhandlingar mellan bar

87. Fö/slag till lag om bani utom äktenskap nun. (1915), s. 133. 

88. SFS 1917:376, Lag om barn utom äktenskap, § 3. 

89. Förslag till lag om barn utom äktenskap m.m. (1915), s. 94; även Undén (1927), s. 105 f. 



navårdsmannen och modern å ena sidan och fadern å den andra. Kons

ten var att hitta en nivå som alla inblandade parter kunde acceptera.90 

År 1930 varierade storleken på underhållet mellan 20 och 50 kronor 
i månaden, men båda dessa summor var extrema i var sin riktning. Van

ligtvis låg beloppet på 30-35 kronor oavsett faderns ekonomiska ställ
ning. Gick fallet till domstol var det också den summan som där slogs 

fast.91 Att underhållsnivån sattes något schablonartat kommer t.ex. till 

uttryck i en skrivelse från en barnavårdsman till en barnafader som låg 

inkallad i militärtjänst: "Som jag ej känner Edra inkomster när Ni icke 

exercerar torde Ni själv i samråd med barnets moder ifylla det belopp 

Ni anser Eder kunna betala för barnet pr. månad. Beloppet far dock icke 

understiga 30:- i månaden."92 

För kapitalstarka män fanns möjligheten att ingå avtal om "en sum

ma en gång för alla". En större summa pengar betalades då in till barna

vårdsnämnden vilken sedan ombesörjde månadsbetalningarna till mo

dern. De män som hade ekonomisk förmåga kunde genom detta sys

tem minimera sina kontakter med både barnavårdsmännen och sina 

utomäktenskapliga barn. Den gifte köpman som på ett bräde betalade 

in 4500 kronor till barnavårdsnämnden kunde således på ett ganska 
enkelt sätt uppfylla de förpliktelser som förväntades av honom som 
utomäktenskaplig fader.93 

För barn och mödrar fanns det både nackdelar och fördelar med 

detta system. Nackdelen var att det var betydligt svårare att omför-

handla ett avtal som ingåtts med en engångssumma i det fall barnets 

eller faderns ekonomiska omständigheter förändrades. Barnet riskerade 
alltså att fa mindre pengar än det egentligen var berättigat till. Fördelen 
var dock att underhållsutbetalningarna därigenom säkrades för en lång 
tid framöver och kunde ge stabilitet och regelbundenhet i barnets och 
moderns ekonomi. 

90. SSA, t.ex. barnavårdsmannaakt 22710, brev till modern 23/7 1931. 

91. SSA, barnavårdsmannaakt 22194; 22642; 22834; 22962; 22994. 
92. SSA, barnavårdsmannaakt 22578, brev till fadern 16/6 1930. 

93. SSA, barnavårdsmannaakt 23250. 



Att övervaka underhållsbetalning 

Många fader - men absolut inte alla - underlät emellanåt att göra sina 
månadsbetalningar. Om en man inte skötte underhållsbetalningen kun
de barnavårdsmannen se till att underhållsbidraget drogs direkt från 

dennes lön genom så kallad införsel. Genom 1918 års fattigvårdslag och 

1924 års barnavårdslag var det även möjligt att i vissa fall döma en för
sumlig utomäktenskaplig fader till arbetshus. Barnavårdsmannen var 

även tillförsäkrad den lokala polismyndighetens hjälp med att efter

spana och höra underhållsskyldiga. År 1927 infördes dessutom en möj

lighet att nationellt efterlysa en "försvunnen" barnafader.94 Männens 

höga mobilitet utgjorde nämligen ett stort problem för barnavårds
männen i deras arbete med att övervaka underhållsbetalningen. Det var 
vanligt att fader flyttade utan att lämna uppgifter om sin nya vistelseort. 

En beskrivning kunde då skickas via Socialstyrelsen till landets alla 

polismyndigheter, fattigvårdsnämnder och barnavårdsnämnder. 1917 

års lag gjorde det även möjligt att utfärda emigrationsförbud för under

hållsskyldiga, om man befarade att en försöijare skulle försöka fly sin 

underhållsplikt genom att flytta utomlands. 

I första hand skulle dock barnavårdsmän försöka förmå fader att ta 
sitt ansvar utan att dessa maktmedel behövde tillgripas. I den instruk
tion som Stockholms barnavårdsnämnd lät utfärda 1931 stadgades det 
att en barnavårdsman borde försöka påverka föräldrar till utomäkten-

skapliga barn att fullgöra sina skyldigheter gentemot barnet på så sätt 
"att intet ingripande från samhället behöver ifrågakomma".95 Det var 

meningen att betalningen varje månad skulle göras direkt till barnets 
vårdnadshavare, men om fadern inte ville ha något med modern att 
göra kunde barnavårdsmannen agera mellanhand.96 Otaliga gånger fick 
dock barnavårdsmännen påminna fäder om pengarna. De olika akterna 
är fyllda med skrivelser av typen: "Som Ni ännu ej - enligt överens

94. SFS 1927:452, Kungörelse om efterlysning av vissa underhållsskyldiga. SSA, t.ex. barna-

vårdsmannaakt 22035; 22451; 22931. 
95. Kommunalförfattningssamling för Stockholms stad, 1931:14. Instruktion for avlönade bar

navårdsmän, § 8. 

96. Förslag till lag om bam utom äktenskap m.m. (1915), s. 138. 



kommelse - böljat inbetalningen för bestridande av kostnaderna för 

[barnet], far jag meddela, att jag nödgas begära införsel, därest Ni ej 

punktligt och utan påminnelse sköter Er skyldighet. Det är ej meningen, 
att jag var månad skall skriva och anmoda Er insända pengarna."97 Bar

navårdsmännen påminde, övertalade och hotade. Ganska ofta skickade 
de polisen att besöka männen i hemmet för att där ställa frågor om var
för underhållsbidraget uteblev. Budskapet var alltid detsamma: "om ej 

saken skötes ordentligt [nödgas jag] att begära införsel i Eder lön".98 

Som en sista utväg fanns hotet om arbetshemmet: "Om Ni ej sköter 

inbetalningarna punktligt, ser jag mig nödsakad att begära arbetsföre

läggande för Eder."99 

I vilken utsträckning betalade då fader för sina utomäktenskapliga 

barn? I en statlig utredning från 1936, angående införandet av offentliga 
bidragsförskott, framkom det att barnavårdsmännen hade måttliga 
framgångar med att fa barnafader att betala underhåll.100 Trots barna-

vårdsmannainstitutionens insatser försummade en stor andel fäder sina 

barn. Ungefär hälften av alla barn med barnavårdsman, där faderskapet 

var fastställt och fadern i livet, fick inte sitt lagstadgade underhåll. Ut
redningen visade samtidigt att barnavårdsmännen inte alltid använde 

sig av de tvångsåtgärder som lagen tillät. I endast en dryg tredjedel av 
fallen drabbades den försumlige försöijaren av ett införselbeslut eller 

arbetsföreläggande. Införsel var den utan jämförelse mest använda 
sanktionen. Fädernas "ringa inkomst, invaliditet, sjukdom, eller stora 
försörjningsbörda" var anledningarna till de uteblivna åtgärderna.101 

Den bild som målades upp i den statliga utredningen stämmer väl 

med de förhållanden som framkommer vid läsningen av barnavårds-

mannaakterna från Stockholm. Pengarna från barnafäderna flöt sällan 
in utan problem. Och trots att barnavårdsmännen ständigt och jämt 

97. SSA, barnavårdsmannaakt 22642, brev till fadern 19/1 1933. 
98. SSA, barnavårdsmannaakt 22226, brev till fadern 16/4 1926. 
99. SSA, barnavårdsmannaakt 23186, brev till fader 19/5 1931- Även t.ex. 22866; 22962; 

22994. 
100. SOU 1936:47, Utredning medförslag rörande förskottering av underhållsbidrag till barn 

utom äktenskap, s. 40, 74, 82. 

101. SOU 1936:47, Utredning medförslag rörandefirskottering, s. 76-77, 82-83. 



hotade med införsel och arbetsföreläggande använde de sig inte alltid 
av dessa metoder i praktiken. Ibland beviljades heller inte de åtgärder 
som barnavårdsmännen begärde. Tabellen här nedan utgår från barna
vårdsnämndens egna sammanställningar över de åtgärder som vidtogs 

mot försumliga försörjare åren 1920, 1930 och 1940. 

TABELL 5.4 

Åtgärder vidtagna av barnavårdsmän iStockholm mot försumliga 

försörjare 1920,1930,1940. Antal 

Åtgärder 1920 I93° I94° 

Antalet barnavårdsmannafall 4354 9277 8400 

Införsel begärd 288 1681 

Beviljad 235 1176 1520 
Arbetsföreläggande begärd 40 190 364 

Beviljad *3 136 328 

Utvandringsförbud begärd 12 51 18 

Beviljad 9 45 L6 

Källa: Stockholms stadsfullmäktiges handlingar, Berättelse över barnavårdsnämndens verksam

het år IQ20, IQ30 och 1Ç40. 

Av tabellen framgår att barnavårdsmännen med tiden oftare kom att ut

nyttja de maktmedel som stod dem till buds. Under tidigt 1920-tal an

vändes inte tvångsåtgärder i särskilt stor utsträckning, medan de togs 

till betydligt oftare några decennier senare. Införsel var den metod som 
barnavårdsmännen i första hand utnyttjade mot föräldrar som försum
made sin försöijningsplikt. Arbetsförelägganden och emigrationsförbud 

var mycket marginella företeelser. Under ett givet år på 1930- eller 

1940-talet beslutades om införsel i mellan 15 och 20 procent av de fall 
som stod under barnavårdsnämndens övervakning. Att beslut fattades 
om införsel, arbetsföreläggande eller någon annan åtgärd, betydde dock 
inte att beslutet verkställdes i lika många fall. Ett införselbeslut var t.ex. 
kopplat till en specifik anställning och arbetsgivare, och allt som oftast 



hände det att den försumlige fadern hade slutat sitt jobb när införseln 

väl beviljats.102 Barnavårdsmannen återkallade också ofta ett beslutet 

om införsel eller arbetsföreläggande om fadern visade god vilja och be

talade en del av sin skuld: "Sedan Ni erlagt 35 kr. för [barnet] har an

stånd med arbetsföreläggandet beviljats till 1 sept."103 

Att inte betala 

På flera grunder var det alltså möjligt för män att undkomma under

hållsbetalningen gentemot utomäktenskapliga barn utan att drabbas av 

barnavårdsmännens sanktioner. Efterlevnaden av försörjningsplikten 

sattes nämligen i relation till den försörjningspliktiges förmåga. Det 

fanns en rad godtagbara ursäkter för att inte försöija ett utomäkten-
skapligt barn, såsom låg inkomst, invaliditet, sjukdom, eller stor försörj

ningsbörda i övrigt. 
Lagens konstruktion satte dessutom mannens egen försöijning och 

försörjning av den "äkta" familjen före försöijningen av det utomäkten
skapliga barnet. Mannen tilläts därmed reservera en summa av lönen 
för sin egen del och för sin egentliga familj.104 Införsel kunde därmed 
inte beviljas om lönen var för låg. En gift man som försöijde sin familj 

men inte sitt utomäktenskapliga barn var således inte nödvändigtvis att 

anse som en försumlig försöijare. På samma sätt var det med arbetsfö-
relägganden. Enligt barnavårdslagen var det bara aktuellt med en sådan 
åtgärd om den försöijningspliktige av "lättja eller liknöjdhet" låtit bli att 
betala för sitt barn och om detta sedan lett till en påtaglig försämring av 
barnets levnadsvillkor. Akterna är därmed fyllda av undersökningar om 

fädernas underlåtenhet att betala berodde på "lättja och liknöjdhet" el

ler på faktisk oförmåga. En barnavårdsman skrev t.ex. till en mor som 
klagade över att underhållet uteblivit att: "Under närvarande arbetslös
hetstider kan jag ej fa bevis på, att han [fadern] som det står i 72 § i la

gen om samhällets barnavård av lättja o. liknöjdhet försummar barnet. 

102. SSA, t.ex. barnavårdsmannaakt 21874. 

103. SSA, barnavårdsmannaakt 22994, brev till fadern 12/8 1931. 

104. SSA, t.ex. barnavårdsmannaakter 22194; 22482; 22674. 



Jag kunde, om så vore förhållandet, begära arbetsföreläggande men 

som sagt det kan jag ej nu".105 

Ganska ofta berodde det uteblivna underhållsbidraget alltså på ar

betslöshet eller sjukdom. Helst ville då barnavårdsmannen ha intyg på 

saken, vilket också meddelades barnafader: "barnavårdsnämnden [kan 
ej] godtaga detta Ert sätt att sköta betalningen, såvida Ni ej kan förete 
sjukbetyg eller intyg om arbetslöshet".106 Barnavårdsmännen dokumen
terade därmed alla omständigheter kring fädernas sätt att sköta - eller 

inte sköta - underhållsbetalningen. Uppgifter från faderna själva, deras 

före detta arbetsgivare, personal på arbetsförmedlingen, männens släk

tingar och många andra fördes in i akten. Så här kunde några särskilt 
välskötta anteckningar lyda: 

19 juni 1926. Besök av X, som uppger att han varit utan arbete sedan 

den i februari 1925. Under hösten 1925 hade han plats i en möbel
handel under en tid av en vecka. Under denna vinter har han haft 
snöskottning cirka 8 dagar. Han visade kort från arbetsförmedling
en, vilket utvisade att han gått och stämplat där regelbundet från 

januari 1926 till denna månad. Han uppger dessutom att han sökt 

arbete även på annat sätt, men ej lyckats. Han säger sig vara villig 

att ta' vad slags arbete som helst. 

21 juni 1926. Telefon från Arbetsförmedlingen och samtal med 

kamrer Blanck. Kamrer B. vitsordade att X är inskriven där och att 

han sökt arbete hela vintern. Han har ej kunnat erhålla något arbe
te. Kamrer B. uppger att det f n. är svårt att skaffa arbete. 

Juni 1926. Telefon till X:s hyresvärd byggmästare J. Denne säger 
sig ej ha erbjudit X något arbete. Moderns fastman påstår att X er

bjudits arbete hos J., men ej velat ta' detsamma. Denna uppgift är 

tydligen oriktig.107 

105. SSA, barnavårdsmannaakt 22962, brev till modern 19/12 1932. Även t.ex. akter 

22710;22931; 23026;23186. 
106. SSA, barnavårdsmannaakt 22642, brev till fadern 24/1 1936. 
107. SSA, barnavårdsmannaakt 21906, barnavårdsmannaanteckningar. 



Barnavårdsmännens kontrollsystem var således utvecklat. Och även 

om barnavårdsmännens maktmedel inte alltid fungerade sändes ett 

budskap ut, tydligt uttryckt genom vad en barnavårdsman skrev apropå 

ett arbetsföreläggande: "Det är bara en tillfredsställelse att få visa de 

mest tredskande att det inte går att tredskas hur som hälst."108 Ingen 

man kunde undgå att förstå att vad som förväntades av honom i egen
skap av utomäktenskaplig far var att arbeta och försörja sitt barn. Låga 

inkomster, arbetslöshet och sjukdom var visserligen acceptabla ursäk

ter för att utebli med underhållsbetalningen, men de var, förhoppnings

vis, övergående tillstånd. När väl mannens ekonomiska situation för
bättrades borde han leva upp till sina förpliktelser som far. 

Fädernas egna förståelser av faderskap 

En läsning av barnavårdsmannaakter ger vid handen att den fadersroll 

som formades inom ramen för barnavårdsmannainstitutionen ute
slutande handlade om försöijaransvar, arbetsförmåga och ekonomisk 
skötsamhet. Hur ställde sig då fäderna själva till denna definition av 
faderskapet och till barnavårdsmannainstitutionen som sådan? Det har 
redan framgått att normerna kring mäns förväntade försöijaransvar och 

skötsamhet ofta stod i konflikt med vardagens erfarenheter. Många 

män från arbetarklassen - som det här handlade om - klarade inte av 

att leva upp till det manliga försöijaridealet på grund av strukturella or

saker som arbetslöshet och låga löner. Det fanns således en spänning 

mellan ideal och verklighet, mellan konstruktionen av faderskap och 
verkliga fäders erfarenheter. Om detta vittnar det brev som en farfader 

å sin sons vägnar skickade till barnavårdsmannen: 

Till svar å skrivelse under nr B26066 vari upplysning begäres varför 

min son X icke sände mer än 20 kr för [barnet] för nov. månad, får 

jag kort och gott meddela arbetslöshet. [...] Widare får jag meddela att 
min son sedan okt. månad 1931 icke kunnat erhålla något arbete hos 

någon målarmästare, utan har han skaffat sig arbete än här och än 

108. SSA, barnavårdsmannaakt 22866, brev till annan barnavårdsnämnd 6/2 1934. 



där i staden för egen räkning varför hotet om införsel i lön torde stäl

la sig ganska svårt vidare anser jag att hota med införsel i lön så fort 

inkomsten tar slut, är förhastat, enär han har meddelat såväl till bar

navårdsmannen som till ombudsmannaexp. under hela tiden sedan 

barnets vistelse hos modern, både när han har blivit arbetslös och när 

han har fått arbete, samtidigt som arbete har erhållits har penningar 
erlagts. Denna uppmuntran att ordentligare erlägga sina afgifter ver
kar icke uppiggande i dessa tider. Då jag talade sist med [barnavårds

mannen] fröken Trädgårdh, sade fröken, då han är arbetslös behöver 

han inte betala enl. lag, utan då far dom söka fattigvård. Det är tråkigt 

att fattigvården skall anlitas då det inte hadde behövts om barnet 
hadde fatt vistas här.109 

Akterna är fyllda av fäders egna berättelser om arbetslöshet, uppsäg
ningar, låga löner och sjukdom - och en därpå följande oförmåga att 
uppfylla försörjningsplikten. Ändå gav de inte uttryck för en tolkning av 
sitt forsöijaransvar som radikalt skilde sig ifrån barnavårdsmännens. 

Männen var väl inbegripna i att de hade ekonomiska förpliktelser mot 

sina utomäktenskapliga barn. De talar om "skyldigheter", "göra rätt för 

sig", "forsöijaransvar", på ett sätt som gick i linje med barnavårdsmän

nens vokabulär. Ett par exempel är de fäder som skriver till sina barns 
barnavårdsmän att "[d]et har [...] icke varit min mening, att försöka 
undandraga mig mina skyldigheter"110 och "jag vill härmed påpeka att 
jag inte försökt undandraga mig på något vis, när jag haft arbete".111 Men 

männen värjde sig dock mot barnavårdsmännens ständiga misstänk

samhet och vakande öga: 

I anledning av Herr Harlings [barnavårdmannen] brev idag far jag 

härmed meddela, att jag ingalunda upphört med allt arbete för att 

på så sätt slippa betala, vilket Kristinehamns barnavårdsnämnd 

109. SSA, barnavårdsmannaakt 22066, brev från farfadern 25/11 1932. 
110. SSA, barnavårdsmannaakt 21906, brev från fadern 17/7 1920. 

in. SSA, barnavårdsmannaakt 22674, brev från fadern 22/2 1941. 



tycks tro. Orsaken till varför jag ej kunnat lämna något är något helt 

annat. Jag har nämligen varit sjuk allt sedan april förra året och är ej 

fullt återställd än. [...] Det skulle verkligen vara intressant att veta, 
om de kan insätta en person på tvångsarbete som gör allt som han 
kan för att själv försörja sig och även göra sina övriga skyldigheter, 
fast det, på grund av dåliga arbetsförhållande som man ej själv är 
skulden till, lyckas dåligt. Man måste ju ha med i räkningen att själv 

leva också, för får man ingenting för sitt eget uppehåll så kan man 

givetvis ej ge något för andras heller.112 

Det är uppenbart att fäderna uppfattade barnavårdsmännens övervak
ning och de återkommande hoten om införsel och arbetsförelägganden 

som kränkande. Därigenom blev männens utomäktenskapliga före

havanden ohjälpligen uppenbarade för hustrur, arbetsgivare, grannar 

och andra i deras dagliga omgivning. Men de reagerade också på själva 

ifrågasättandet av deras skötsamhet och ansvarskänsla: 

Undertecknad vill härmed meddela, att jag för närvarande är arbets
lös och kan därför inte inbetala de tjugofem kronor för barnet X. 
Hoppas att fru Vågman [barnavårdsmannen] förstår att det är omöj

ligt att betala då man inte har någon inkomst. Fm Vågman frågar 

om jag tycker det är rätt att [modern] själv skall försörja sitt barn -

men det har jag väl heller aldrig påstått. Betalar jag inte punktligt då 
jag hade plats? [...] Jag har alldrig tänkt försöka komma undan att 
betala, men nu är det omöjligt, jag kan ju inte taga pengar ur luften.113 

I mötet med barnavårdsmän agerade således även fader inom ramen 
för den faderskapsdiskurs som barnavårdsmannainstitutionen ställde till 

deras förfogande och som utgick ifrån idéer om försörjarförmåga, 

arbetsvilja och skötsamhet. Men i männens egna berättelser uppen

baras ett glapp mellan normer och verklighet. Barnavårdsmannainstitu-

112. SSA, barnavårdsmannaakt 23026, brev från fadern till b.v.m. i Kristinehamn 2/2 1926. 

113. SSA, barnavårdsmannaakt 22517, brev från fadern 1/3 1931. 



tionens snävt ekonomiska definition av faderskap gjorde det svårt för 

arbetarklassens män att leva upp till det utomäktenskapliga faderska

pets förpliktelser. 

I männens berättelser skymtar också att de själva gjorde en närmare 
koppling mellan faderskapet sociala och ekonomiska sida än vad lagen 
gav uttryck för. Verkligt faderskap handlade för dem inte bara om att 

regelbundet betala underhåll, utan också om närhet och umgänge med 

ett barn. 

Slutord 

Inom ramen för barnavårdsmannainstitutionen möttes socialarbetare 

och klienter, kvinnor och män från olika socialklasser, med olika livser

farenheter och med olika maktresurser, och här skapades genus- och 

klasskategorier i skiftande relationer. Genom barnavårdsmannainstitu

tionen skulle medelålders kvinnliga barnavårdsmän från medelklassen 
göra goda mödrar och fäder av den problematiska "utomäktenskapliga" 
arbetarklassen. Barnavårdsmännen hade statens uppdrag att - som en 
sorts "genuspoliser" - definiera gott moderskap och faderskap, och där
till möjlighet att intervenera när föräldrar avvek från normen. 

I detta kapitel har jag utifrån en studie av det aktmaterial som barna-

vårdsmännen producerade om sina klienter diskuterat hur den statliga 

politiken kring utomäktenskapligt föräldraskap omsattes i praktik. Jag 

skall här avslutningsvis resonera något kring barnavårdsmannaarbetet 

med en blick på "familjen", en på "moderskapet" och en på "faderskapet". 

För de utomäktenskapliga barnens bästa skulle barnavårdsmännen 
stödja ogifta mödrar så att de kunde "gå in i sin modersplikt". Detta 
skulle möjliggöras genom att fader gjordes ekonomiskt ansvariga för 
sina barn. En viktig aspekt av denna politik och praktik var att barnen 

och mödrarna därmed länkades samman med barnafåderna. Barna

vårdsmännen skapade därmed inte bara föräldraskap, de gjorde även en 
sorts kärnfamilj av de män och kvinnor som hade barn utan att vara gif

ta. De ogifta mödrarna och deras barn skulle befrias från ekonomisk 



otrygghet, samtidigt som det slogs fast att ansvaret för barns fostran 

och försörjning primärt vilade på familjen. Vissa föräldrapar acceptera

de denna kärnfamiljstanke fullt ut och gifte sig strax efter barnets födel
se, med resultatet att barnavårdsmannens övervakning av familjen kun
de avslutas. Men kärnfamiljen och dess ansvarsfördelning, med en om-
sorgsgivande moder och en försörjande fader, applicerades även på de 
familjer som inte bodde tillsammans. 

Barnavårdsmännens arbete präglades emellertid av en påtaglig mot

sättning mellan hur det enskilda och det offentliga ansvaret för utom-
äktenskapliga barn definierades. Barnavårdsmännen markerade genom 
sin intervention i de utomäktenskapliga familjerna att det var föräldrar

nas egen angelägenhet att ordna för sina barn. Samtidigt medförde ju 

barnavårdsmannainstitutionen ett ökat samhälleligt engagemang för 

denna kategori barn. Ansträngningarna att skjuta över ansvaret för de 

utomäktenskapliga barnen på de enskilda föräldrarna var alltså för

bundna med ett ökat offentligt ansvarstagande för de utomäktenskapli

ga familjerna. Genom barnavårdsmännen fick mödrarna insikt i hur det 
samhälleliga socialvårdssystemet fungerade och hjälp med att ansöka 

om fattigvård, plats på mödrahem, barnkrubba o.s.v. 

Även barnavårdsmannainstitutionens förståelse av moderskap var 
komplex. Insatserna riktade mot de ogifta mödrarna vilade på antagan
det att dessa skulle förena eget lönearbete med omsorg om barn. En 

närmare granskning av det tidiga 1900-talets politik gentemot ogifta 

mödrar komplicerar således bilden av den genusmodell som sägs ha 

präglat den svenska socialpolitiken under socialhjälpsstatens era. Det 

brukar framhållas om Sverige att politiken under 1900-talet förändrats 
från att under första halvan av seklet bygga på en norm om manligt för-

söijaransvar och kvinnligt moderskap för att under sen efterkrigstid un

derstödja ett system med två försöijare och två omsorgsgivare inom fa
miljen.114 En del forskare har velat nyansera denna bild genom att peka 
på att svenska kvinnor alltid har arbetat i stor utsträckning. Tvåförsör-
jarfamiljen kan därmed inte enbart förstås som en produkt av det sena 

114. Hirdman (1990); Lewis (1992a); Lewis (1997). 



1900-talet utan den fanns där även tidigare.115 Med en blick på de utom

äktenskapliga familjerna måste detta tänkande också sägas ha genom
syrat den svenska politiken. Men ur ett annat perspektiv framträder en 
annan bild av det tidiga 1900-talets moderskapspolitik, som tvärtom 
stärker påståendet att svensk politik vilade på en ideologi om manligt 

försörjaransvar och kvinnlig husmoderlighet. Den viktiga frågan om 

hur arbetande mödrar skulle ordna barnomsorgen artikulerades näm

ligen inte i den politiska debatten. Det tidiga 1900-talets politik kring 

utomäktenskapligt moderskap, som genomsyrade arbetet inom barna-

vårdsmannainstitutionen, byggde i stället på en paradox. Denna grupp 

mödrar innefattades i tidens moderskapsdiskurs, men någon lösning på 

just deras specifika problemet att förena yrkesarbete med skötsel av 
barn erbjöds inte. I avsaknad av en fungerande barntillsyn tvingades de 

ofta utackordera sina barn. Flera kunde visserligen ta tillbaka barnen 

när de blev lite äldre, men andra förlorade helt kontakten med dem. 

Det stöd som barnavårdsmannainstitutionen erbjöd kvinnor handlade 

primärt om hjälp med att driva in underhåll från fäder och hjälp med 

att ansöka om samhällelig fattigvård. Detta stöd var nödvändigt för 
många mödrar som levde med små ekonomiska marginaler. Därmed 
förbättrades deras ekonomi, vilket gav dem större autonomi och fler 
valmöjligheter än de tidigare haft. Barnomsorgsfrågan fick de emellertid 

fortfarande lösa på egen hand. 

Aven barnavårdsmannainstitutionens inställning till de utomäkten-

skapliga fäderna innehöll dubbeltydigheter. Barnavårdsmännens arbete 

med att fastställa faderskap och underhållsavtal handlade om att slå fast 
faders ansvar för utomäktenskapliga barn. I första hand kopplades ut
omäktenskapligt faderskap till försörjningsförmåga, och gott faderskap 
handlade därför om att ta ansvar för sina barns försörjning. Det ställdes 
därmed krav pä manlig arbetsförmåga och ekonomiskt egenansvar. 

Budskapet var dock motsägelsefullt. Män skulle visserligen försörja sina 

utomäktenskapliga barn, men de tilläts samtidigt sätta försörjningen av 

115. Klas Åmark, "Familj, försörjning och livslopp under 1900-talet", i Helena Bergman & 

Peter Johansson (red.), Familjeangelägenheter. Modem historisk forskning om välfärdsstat, genus 

och politik (Eslöv 2002); Sainsbury (1996); Sommestad (1997). 



hustrur och inomäktenskapliga barn i första hand. Politiken och prakti

ken kring utomäktenskapligt faderskap kan alltså sägas ha formulerats i 

skärningspunkten mellan föreställningen att män hade ett ansvar för alla 
barn de satte till världen, och viljan att premiera den legitima familjen. 

Ett studium av barnavårdsmannainstitutionens praktik ger också vid 

handen att norm och verklighet var två olika saker. Genom barna

vårdsmannainstitutionens utformning uttrycktes normer kring mäns 

försörjaransvar mycket starkt, men dessa stod ofta i konflikt med verk

liga fäders erfarenheter. Många män klarade inte av att leva upp till det 
manliga försöijaridealet - på grund av arbetslöshet och låga löner. Bar
navårdsmännen tog också hänsyn till dessa svårigheter och acceptera
de i viss utsträckning att fader inte betalade underhåll. En riktigt god far 
skulle måhända vara en god försöijare, men samtidigt ansågs alla män 
fylla en roll i sina barns liv. Faderskapet skulle under alla omständig

heter fastställas och det underliggande budskapet var att barnet alltid 

hade rätt till två föräldrar. 



K A P I T E L  S E X :  

SOCIALVÅRDENS STORA 

LAGSTIFTNINGSKOMPLEX 

Barnavårdsmännen och bidragsförskottspol i t iken, 
1 930-40-talen 

"Det har blåst många vindar sedan 1917 års barnlagar genomfördes. 

Under de drygt två decennier, som förflutit sedan dess, ha barnavårds

nämndernas arbetsuppgifter väsentligt utvidgats genom nya betydelse

fulla lagar och hela socialvården har utvecklats på ett sätt, som man då 

icke gärna kunde förutse." Orden var Karl J. Höjers, ännu direktör för 
Svenska fattigvårds- och barnavårdsförbundet, men snart tillträdande 

chef inom Socialstyrelsen. När han i slutet av 1930-talet såg tillbaka på 

barnavårdsmannainstitutionens då 20-åriga historia poängterade han 

hur utvecklingen inom socialvårdens område hade gjort att barna

vårdsmannens ställning och uppgifter förändrats, om inte förr så i vart 

fall i och med införandet av de statliga bidragsförskotten.1 Arbetet 

handlade inte längre bara om att upprätthålla lagen om barn utom äk

tenskap utan barnavårdsmannen skulle vara insatt i hela socialvårdens 
"stora lagstiftningskomplex". 

Dessa ord pekar på ett viktigt förhållande med barnavårdsmannain-

stitutionen, nämligen dess täta knytning till staten och den statliga po

i. Karl J. Höjer, "Några aktuella synpunkter på barnavårdsmannainstitutionen", Tidskrift 

för barnavård och ungdomsskydd 1939, s. 249 f. 



litiken. Barnavårdsmännen utgjorde ju en funktionärs- och yrkeskår i 

statens tjänst. De tillämpade och verkställde ovanifrån kommande på

bud, och fungerade som förbindelselänk mellan staten och ogifta för
äldrar. När den statliga politiken under 1900-talets lopp förändrades på
verkade detta naturligtvis förhållandena inom barnavårdsmannainstitu-
tionen. När institutionen inrättades var barnavårdsmännens viktigaste 
uppgift att efterhålla föräldrarnas enskilda skyldigheter gentemot barn. 

I takt med samhällsförändringarna kom barnavårdsmännen att ägna 

alltmer tid åt att administrera olika statliga socialpolitiska program 

riktade till barn och mödrar. 
Det här kapitlet kretsar kring tillkomsten av det statliga bidragsför

skottssystemet, som togs i bruk i böljan av 1938, och dess implikationer 
för verksamheten inom barnavårdsmannainstitutionen. Vid tidpunkten 
för Karl J. Höjers uttalande här ovan hade denna socialpolitiska åtgärd 

precis införts. Med bidragsförskotten kom det offentliga - stat och kom

mun - att under vissa förutsättningar garantera barns underhåll och i 

förskott betala dessa för att sedan återkräva summan av barnafadern. 
Arbetet med att handlägga bidragsförskotten - att skriva ansökan, ge

nomföra behovsprövningen och driva in de utbetalda medlen - lades 

på barnavårdsmännen. Denna reform kom därigenom att förändra situ

ationen för både föräldrar och barnavårdsmän, och båda grupperna 

kom att knytas tätare till staten. Avsikten med detta kapitel är att med 

utgångspunkt i denna socialpolitiska reform diskutera hur relationerna 

mellan stat, barnavårdsmän och ogifta föräldrar omförhandlades under 

årtiondena strax före 1900-talets mitt. 
Bidragsförskottsreformen hade föregåtts av decennielånga diskussio

ner om behovet av ekonomiska hjälpåtgärder för ensamstående mödrar 

och deras barn. Kvinnosakskvinnor och socialliberala reformvänner 
hade propagerat för en sådan reform redan i samband med barnavårds-
mannainstitutionens införande på 1910-talet. När den slutligen lansera
de på 1930-talet var det som ett av flera understödsprogram riktade till 

barnfamiljer, i linje med tidens befolkningspolitiska satsning. Gruppen 

ogifta mödrar och utomäktenskapliga barn drog fördel av flera av dessa 

hjälpformer, såsom den fria förlossningsvården och mödrahjälpen. Bi



dragsförskottssystemet intog dock en särställning. Det var riktat just till 

ensamstående mödrar - ogifta eller frånskilda. Det var också en konti

nuerlig stödåtgärd, som i princip kunde utgå under barnets hela uppväxt. 
Bidragsförskottsreformen innebar ett steg i utvecklingen mot en 

generösare socialpolitik, där staten garanterade mödrars och barns 
välfärd. Nyheten innebar emellertid inte att det normativa momentet i 

relationen mellan barnavårdsmyndigheter och de ogifta föräldrarna 

övergavs. Även den generella socialpolitiken och familjepolitiken inne

höll fostrande inslag. För att tala med historikern Anders Berge funge

rade socialpolitiken på samma gång som ett "materiellt befrielseprojekt 

och ett moraliskt uppfostringsprojekt", där staten genom verksam
heternas organisering försökte uppmuntra människor att leva sina liv på 
"rätt" sätt.2 Staten bedrev en sorts bytesekonomi, där medborgarna er

bjöds förmåner i utbyte mot att de anpassade sig till vissa normer vad 

gällde skötsamhet, arbetsdisciplin och familjeliv. Med bidragsförskotten 
gavs barnavårdsmännen således ett nytt och mer modernt instrument 
för sin föräldrafostrande gärning. Även fortsättningsvis syftade deras 
verksamhet till att uppmuntra omhändertagande moderskap och för
sörjande faderskap. 

Kapitlet består av tre huvudavsnitt. Inledningsvis diskuterar jag det 
befolkningspolitiska klimat som rådde på 1930-talet och som utgjorde 
bakgrund till beslutet att införa ett bidragsförskottssystem. I kapitlets 

andra del analyserar jag sedan utifrån riksdagstryck och offentligt ut

redningsmaterial hur denna socialpolitiska åtgärd skisserades fram. I ett 

tredje avsnitt undersöker jag hur bidragsförskottet mottogs av prakti
kerna på barnavårdsfaltet, hur det diskuterades i barnavårdstidskrifter, 
och hur det påverkade deras arbete. Här diskuterar jag även bidragsför
skottssystemets verkan på relationerna mellan barnavårdsmännen och 

de ogifta mödrarna och fäderna. Avslutningsvis berättar jag kort om de 

revideringar som genomfördes av bidragsförskottslagstiftningen under 

1940- och 1950-talet. 

2. Anders Berge, Medborgarrätt och egenansvar. De sociala försäkringarna i Sverige içoi-1935 

(Lund 1995), s. 18 f. 



Välfärdsstatens era -  poli t ikens central isering 

Bidragsförskottens införande måste ses i ljuset av statsapparatens för

ändrade skepnad under 1900-talet. Barnavårdsmannainstitutionen som 

sådan hade skapats under 1910-talet inom ramen för den statsform som 
historikern Anne-Lise Seip kallar för "socialhjälpsstaten" Den statliga 
sociala understödspolitiken under denna period hade vilat på principen 
att det primära ansvaret för individens välfärd föll på familjen, och sta

ten endast trädde in i nödsituationer. Organisatoriskt administrerades 

och implementerades sociala verksamheter under denna era i en grå

zon mellan stat, kommun och frivilligsektorn. Staten slog fast ramarna 

för den offentliga verksamheten, men lämnade sedan ett stort ansvar till 

kommunala myndigheter att utforma hjälparbetet och att verkställa 

sociallagstiftning utifrån de lokala förutsättningarna. Detta system gav 

även stort utrymme åt enskilda föreningar och reformorganisationer. 
Under 1930-talet började emellertid ett annat socialpolitiskt tänkande 

vinna starkare gehör, där centralstaten spelade en mer aktiv roll gent

emot medborgarna. Den lokala verksamheten levde vidare, men den 

kringgärdades av ett ökat antal statliga socialpolitiska program, sam

tidigt som styrningen av den lokala verksamheten blev större. Välfärds

staten böljade träda fram.3 

Detta socialpolitiska skifte kom delvis till stånd mot bakgrund av de 
strukturella svårigheter som genomsyrade omsorgsarbetet under 1920-
talet. Seip pekar på två sammanhängande organisatoriska problem. Det 
ena var en resursfråga. Det saknades såväl ekonomiska som personal

mässiga resurser för att utföra det offentliga understödsarbetet på något 

planmässigt sätt. Det andra var en styrningsfråga. Insatserna saknade 
samordning och kunde se olika ut i olika regioner av landet. Dessa be
kymmer känns igen för barnavårdsmannainstitutionens vidkommande. 
Regelverket runt barnavårdsmannainstitutionen var inte särskilt utveck
lat. Eftersom kommunernas förutsättningar att rekrytera barnavårds

3. Anne-Lise Seip, "Sosialhjelpstaten blir til. Norsk sosialpolitikk i~-f.o-iQ2o (Oslo 1984), s. 
11-12; dens., Veiene til velferdsstaten. Norsk sosialpolitikk IQ2O-IQJ$ (Oslo 1994), s. 19-25. 



män och organisera verksamheten dessutom skiftade blev resultatet att 
det fanns stora skillnader i hur arbetet bedrevs runt om i landet.4 

Dessa svårigheter i kombination med förändrade politiska vindar 

kom därmed att lägga grunden för 1930-talets reformdiskussioner och 
utvecklingen mot nya politiska lösningar. Detta var en period då det 

blev uppenbart för allt fler att de rådande socialpolitiska idéerna var 

otillräckliga för att komma tillrätta med samhälleliga sociala problem. 

Politiken behövde centraliseras och den lokala administrationen stra

mas upp. En ny politisk modell började växa fram som lade större ton
vikt vid det offentliga och mindre vid det privata. 

Under 1930-talet och framåt böljade således även i Sverige utveck

lingen mot en mer generell socialpolitik och mer centraliserad förvalt
ning ta fart på riktigt.5 Detta betydde emellertid inte att individbaserade 
och lokalt organiserade sociala program som hade sin grund i social

hjälpsstaten därmed utrangerades. Tvärtom kom den tilltagande stat

liga regleringen att innebära att kommunal hjälpverksamhet, i likhet 

med barnavårdsmannainstitutionen, effektiviserades och utökades i 
omfång. Bidragsförskottspolitiken skulle ur ett perspektiv kunna sägas 
ha fungerat som en sorts statlig styrning och "ovanifrån"-professionali-
sering av barnavårdsfältet. Med den framväxande välfärdsstaten ställdes 

nu högre krav på de personalgrupper som hade i uppdrag att verkställa 

den alltmer kostnadskrävande socialvården.6 Kommunerna - och där
igenom barnavårdsmännen - måste t.ex. efterleva en rad av staten upp
ställda krav på hur bidragsförskotten skulle administreras för att kom
ma i åtnjutande av statlig ersättning för utbetalda bidragsförskott. 

Samtidigt kan man ur ett annat perspektiv se ett slags växelverkan i 
förhållandet mellan staten, barnavårdsmännen och deras klienter. 

Barnavårdsmännen fungerade inte enbart som verkställare av den stat

liga politiken, de förhöll sig också aktiva till sitt verksamhetsområde.7 

4. Seip (1994), s. 19-25, 54. 
5. Se t.ex. Klas Amark & Urban Lundberg, "Social rights and social security. The Swedish 

welfare state 1900-2000", Scandinavian journal ofhisto/y, 26 (2001). 
6. Lennart Lundquist, Förcaltning, stat och samhälle (Lund 1992), särskilt kap. 5. 
7. Se t.ex. Thomas Brante, "Professional types as a strategy of analysis", i Michael Burrage 



Barnavårdsmännen använde sig av bidragsförskottspolitiken för att själ

va omdefiniera och modernisera sitt uppdrag. I ljuset av det alltmer 

komplicerade sociala landskap som böljade ta form kunde de hävda att 

behovet av deras insatser och av deras speciella expertis vad gällde 

mödrar och barn ökade. Barnavårds tjänstemännen såg också i införan

det av bidragsförskotten ett tillfalle att distansera sig från de frivilliga 

barnavårdsmännen. Den nya tidens barnavårdsmän behövde vara 

insatta i socialvårdens hela "stora lagstiftningskomplex", som Svenska 

fattigvårds- och barnavårdsförbundets direktör Karl J. Höjer poäng

terade i det inledande citatet. Då fungerade det inte längre att låta för

troendevalda amatörer administrera den invecklade lagstiftningen. Här 

är således även en annan professionaliseringsprocess skönjbar, styrd av 

barnavårdsfolket själva. 

Bidragsförskottens politiska kontext 

Införandet av någon form av offentligt barnunderstöd för ensamståen

de mödrar hade upprepade gånger diskuterats i och utanför riksdagen 

innan genomförandet år 1937/38. Den politiska process som föregick 
reformen var lång och utdragen. Barnunderstödsfrågan engagerade 
många aktörer och den hade varit föremål för ett flertal resolutioner, 
petitioner, motioner och utredningar sedan iSço-talet." 

Närmast en lösning kom frågan i slutet av 1910-talet och början av 
1920-talet, vid tidpunkten för barnavårdsmannainstitutionens införande 
år 1917/18 och vid införandet av 1924 års lag om samhällets barnavård. 
Såväl inom kvinnorörelsen som inom den socialliberala reformrörelsen 

och socialdemokratin förespråkade man någon typ av offentligt barn

& Rolf Torstendahl (red.), P/vfessions in theoiy and history. Rethinking the study of pivfessions 

(London 1990). 
8. Redan på 1890-talet, i samband med diskussioner om en arbetarförsäkring, dryftades 

tanken på någon typ av uppfostringshjälp för utomäktenskapliga barn, liksom i samband 
med frågan om en invaliditets- och ålderdomsfbrsäkring på 1910-talet. För en historik över 
frågan, se SOU 1936:47, Utredning med [förslag rörandeförskottenng a: underhållsbidrag till bani 

utom äktenskap m.JZ, s. 15-20. 



understöd i dessa sammanhang. Till reformvännernas besvikelse backa

de både den lagberedning som lade förslaget om 1917 års lag om barn 
utom äktenskap och den fattigvårdslagstiftningskommitté som utarbe

tade 1924 års lag om samhällets barnavård i sista stund från frågan om 

ett ekonomiskt bistånd till ensamstående mödrar.9 Efter en motion från 

bl.a. de socialdemokratiska riksdagskvinnorna Agda Ostlund och Nelly 

Thiiring ledde dock diskussionerna i barnavårdslagstiftningens efter

följd till att ännu en utredningsomgång initierades.10 Frågan vandrade 
återigen från den ena instansen till den andra, för att slutligen hösten 
1934 hamna hos en särskild sakkunniggrupp inom Socialdepartemen

tet.11 Nu kunde plötsligt frågan snabbt föras fram till en lösning. Under 

1936 avlämnade denna kommitté ett par utredningar med lagförslag 

som också gick igenom, och med 1938 års böljan lanserades slutligen 

ett bidragsförskottssystem.12 

Tanken på något slags statligt bistånd för ensamstående mödrar hade 
alltså funnits länge. Varför var det då så komplicerat att genomföra en 

understödsreform? I grund och botten kan bidragsförskottens proble
matiska historia härledas till de motsättningar som fanns mellan det 

tidiga 1900-talets olika socialpolitiska aktörer i deras syn på vilket an

svar staten skulle ta för medborgarnas sociala och ekonomiska väl

befinnande. Den generella frågan om statens socialpolitiska ansvar var 

invecklad, likaså det mer specifika spörsmålet om eventuella insatser för 

9. Lagberedningen som lade förslaget om 1917 års lag om barn utom äktenskap diskute
rade understödsfrågan. Det gjorde även den fattigvårdslagstiftningskommitté som utarbetade 

1924 års lag om samhällets barnavård. I ett första förslag till ny barnavårdslagstiftning, vilket 
presenterades år 1921, ingick en ekonomisk hjälp till ensamstående mödrar. Då detta stötte 
på motstånd valde man emellertid att stryka barnunderstödet i det slutgiltiga lag-förslaget år 

1924. Se Banun'drdslagstiftningen, del 1. Förslag till lag om den offentliga barnavården rn.fl. för

fattningar. Avdelning 2, Motiver och reservationer. Fattigvårdslagstiftningskommitténs be
tänkande IV (Stockholm 1921), s. 42-51. 

10. Riksdagstrycket, motion AK 1924:453. 
11. Innan 1934 års sakkunniga fick barnunderstödsfrågan på sitt bord hade den sedan 

1924 behandlats först inom ramen för pensionsstyrelsen och sedan av 1928 års pensionsför
säkringskommitté. Se Olivia Nordgren, "Barnpensioneringsfrågan", Tidskrift för barnavård och 

ungdomsskydd 1935, s. 166. 

12. SOU 1936:47, Ut/rdning medförslag rörande förskotten n ,̂ SFS 1937:383, Lagom förskot-

tering av underhållsbidrag för bam. 



ensamstående mödrar och deras barn. I en tid då flertalet politiker 

menade att familjen hade det primära ansvaret för sin egen försörjning 

och att den offentliga hjälpen enbart borde fungera som ett skyddsnät i 

särskilda nödsituationer, var ett understöd till denna kategori mödrar 

extra känsligt. Att införa hjälpåtgärder för ogifta mödrar när det inte 

fanns några för gifta mödrar framstod för många som oacceptabelt. Vid 

tiden för barnavårdsmannainstitutionens införande hade man därför 

fatt nöja sig med en mer restriktiv statlig lösning. Staten formaliserade 
fäders underhållsplikt samt vidtog åtgärder för att försöka säkerställa 
deras underhållsbetalningar genom barnavårdsmännen. 

Vad var det då som hade förändrats under 1930-talet och som gjorde 

tiden mogen för en understödsreform? Det är möjligt att peka på de 

ackumulerade erfarenheterna inom barnavårdsmannainstitutionen. Efter 

två decennier hade det blivit mycket tydligt att det var ett problema
tiskt förfarande att försöka lösa de ensamstående mödrarnas och de ut-

omäktenskapliga barnens fattigdom genom att låta barnavårdsmännen 

driva in fäders underhåll. Arbetet inom barnavårdsmannainstitutionen 

var inte så effektivt som man hade hoppats vid dess införande. Det 
fanns fortfarande ett stort antal fäder som inte skötte sina underhålls
betalningar, med resultat att mödrarna själva fick axla hela försöijnings-
bördan, eventuellt med hjälp av fattigvården. På 1930-talet hade dess
utom en ny grupp ensamstående mödrar trätt fram, nämligen de från

skilda. Antalet skilsmässor hade ökat i snabb takt under 1900-talets 

första decennier. De frånskilda mödrarnas situation påminde på många 
sätt om de ogiftas, utan att de ens hade barnavårdsmän som hjälpte 
dem gentemot strejkande barnafader. Även för dessa mödrar var beho
vet av ett offentligt understöd påkallat. Därutöver reflekterar bidrags

förskottens införande naturligtvis även att det skett en förändring i 

svenskt socialpolitiskt tänkande. Fler grupper önskade en politisk ut

veckling där statens sociala ansvar för medborgarna utvidgades. Mer 

specifikt kan man peka på 1930-talets befolkningspolitiska kontext, 

med en hel rad familjepolitiska satsningar. I det sammanhanget var in
förandet av bidragsförskott en av många politiska åtgärder som syftade 
till att underlätta svenskarnas familjeliv. När samhället tog på sig kost-



nader för alla familjer bortföll en del av de svårigheter man tidigare 

menat vara förbundna med att erbjuda understöd till, och därigenom 
gynna, just ogifta mödrar och utomäktenskapliga barn. 

Kontinuitet och förändring i  befolkningspoli t iken 

Bidragsförskotten kom till i kölvattnet av den stora befolkningskom

mission som under 1930-talet utredde och lanserade en rad familje- och 

befolkningspolitiska program.13 I ljuset av de sjunkande födelsetalen 

började man på 1930-talet tala om behovet av en ny typ av familjepoli
tik. Tanken på familjen som samhällets grundval fanns fortfarande där, 

och man menade att familjen var den bästa uppväxtmiljön för kom

mande generationer svenskar. Men föreställningen att familjen själv 
skulle bära hela den "reproduktiva" kostnaden, d.v.s. kostnaderna för att 
uppfostra barn, började ifrågasättas av allt fler. I socialministern Gustav 
Möllers direktiv till befolkningskommissionen år 1935 framhölls att: 

socialpolitiska ingripanden av stor räckvidd i syfte att för befolk
ningen skapa ekonomisk trygghet och förbättrade materiella villkor 

äro ofrånkomliga. Därest möjlighet skall kunna beredas för en ökad 

familjebildning och vägen för barnens fostran kunna jämnas, har 

man att undersöka olika utvägar för att uppnå en ordning, enligt vil
ken barnen icke i samma grad som nu bliva en tyngande ekonomisk 
börda för föräldrarna. De socialpolitiska åtgärderna måste därför ha 
den innebörden, att de nedbringa de enskilda familjernas merkost

nader för uppfödning, fostran och vård av barn.14 

Befolkningspolitiska synpunkter hade förvisso utgjort bakgrund för 

samhälleliga åtgärder även under tidigare årtionden. Oro för fallande 

födelsetal och dåliga hem- och familjeförhållanden var tillsammans 

13. Om 1930-talets befolkningspolitik, se Yvonne Hirdman, Att lägga livet tillrätta. Studier 

i svenskfolkhemspolitik (Stockholm 1989); Ann-Sofie Kälvemark, More children of better quality? 

Aspects on Szvedish population policy in the 1930's (Uppsala 1980); Ann-Katrin Hatje, Befolk

ningsfrågan och välfärden. Debatten om familjepolitik och nativitetsökning under 1930- och 40-talen 

(Stockholm 1974). 
14. SOU 1938:57, Slutbetänkande, avgivet av befolkfiingskommissionen, s. 4. 



med den hotande emigration tydliga teman redan i det tidiga 1900-

talets socialpolitiska diskussion. Vid seklets böljan var det kvinno
rörelsen och de socialliberala reformorganisationerna som hade krävt 
socialpolitiska insatser på dessa bevekelsegrunder.15 Barnavårds-

mannainstitutionen hade ju införts i ett sammanhang som handlade om 

att värna nationens framtid genom reformer vilka främjade barn och 

det uppväxande släktet. 

Under 1930-talet hamnade således gamla befolknings- och social

politiska tankegångar i en ny kontext. Med samhällets demokratisering 
hade nya grupper klivit fram på den politiska scenen. Det fanns nu en 

politisk majoritet i riksdagen som slöt upp bakom tanken på att utöka 
det statliga ansvaret för medborgarna. Det nya under 1930-talet var 
därmed att den positiva befolkningspolitiken och den ekonomiska om
fördelningspolitiken kunde skjutas mer i förgrunden. Eftersom barnen 
var samhällets framtid var det rimligt att det offentliga tog ett större 

ansvar för deras försöijning. De yttre betingelserna skulle göras bättre 

för barn, mödrar och barnfamiljer. Därigenom skulle familjebildandet 

underlättas. Som många iakttagare påpekade var det nog också de 
konkreta ekonomiska lättnaderna som utgjorde de mest lockande 
argumenten i befolkningskommissionens föräldrafostrande kampanj.16 

Gruppen ogifta mödrar och utomäktenskapliga barn drog därmed för

del av den expanderade generella familje- och socialpolitiken. Kost

nadsfri mödra-, förlossnings- och barnavård infördes, liksom olika for

mer av moderskapshjälp. Den sociala bostadspolitiken förbättrades. 
Samtidigt förbättrades även den riktade politiken, ämnad specifikt för 

15. Hjördis Levin, Kvinnorna på barrikaden. Sexiialpolitik och sociala frågor 1923-36 (Stock
holm 1997), s. 52 f.; även Kajsa Ohrlander, I barnens och nationens intnsse. Socialliberal reform

politik 1903-193o (Stockholm 1992), s. 62 f., 107 f.; Karin Johannisson, "Politisk anatomi", i 

Kjvppens tunna skal Sex essäerom kropp, historia och kultur (Stockholm 1997), s. 221-224; Eva 

Palmblad, Medicinen som samhällslära (Göteborg 1989), s. 9-12. 

16. Den socialdemokratiska politikern Signe Höjer menade t.ex. att kvinnornas första 
misstänksamhet gentemot befolkningskommissionens pronatal a argumentation gett vika 

eftersom kommissionen tacklat en hel rad av de frågor som kvinnor under många år kämpat 

för: moderskapsskydd, lättnader vid barnsbörd, medicinsk spädbarnsvård, sexualupplysning, 

billigare bostäder. Se Signe Höjer, "En kollektivt skapande och fostrande gärning", Morgonbris 

1939:1, s. 2 f. 



ensamstående mödrar. I det sammanhanget var införandet av bidrags

förskottssystemet mycket betydelsefullt. 

En annan viktig skillnad var att i jämförelse med det tidiga 1900-ta-

let talade man på 1930-talet mer öppet om barnbegränsningsfrågor. Vid 
seklets böljan hade de personer som propagerade för preventivmedel 
fört en ensam kamp. Inom t.ex. kvinnorörelsen slöt i stället majoriteten 
upp bakom tanken att det bästa sättet att undvika oönskade barn var 

genom sexuell avhållsamhet. Alva och Gunnar Myrdals genidrag i 

debattboken Kris i befolkningsfrågan, som på 1930-talets mitt riktade 
uppmärksamhet mot befolkningsfrågan, var att betona att föräldraskap 
borde vara ett frivilligt åtagande. De menade att det var viktigt att hålla 
ihop två tankeled i befolkningspolitiken: samhällsreformer för barn och 
principen om födelsekontroll för vuxna.17 De barn som föddes borde 
vara önskade och välkomna. I flera olika sammanhang framhöll Alva 

Myrdal att kvinnorna i Sverige aldrig skulle komma att tro på de posi

tiva hjälpåtgärderna om de måste köpas med tystnad i preventiv

medels- och sexualupplysningsfrågan.18 Befolkningskommissionen som 

arbetade i en liknande anda menade sig således göra räfst med veder

tagen sexualuppfattning. Man godkände födelsekontroll som ett sätt att 
möjliggöra tidiga äktenskap och fasta utomäktenskapliga parförhållan
den. Utomäktenskapliga förbindelser var inte osedliga i sig, utan deras 
"etiska halt" berodde på det allvar och det ansvar som var förbundna 

med dem.19 

Att godkänna preventivmedel och föräktenskaplig sexualitet var 

däremot inte detsamma som att legitimera tillfälliga sexuella förbindel

ser eller födelsen av utomäktenskapliga barn. Tvärtom skulle sexual

undervisning och preventivmedel minska de oplanerade barnens antal. 

17. Alva & Gunnar Myrdal, Kris i befolkningsfrågan (Stockholm 1935), s. 64-65. Idéhistori
kern Lena Lennerhed framhåller att även sexualreformatorn Elise Ottesen-Jensen och Riks
förbundet för sexuell upplysning (RFSU) talade om "frivilligt föräldraskap"; Lennerhed, Sex 

i folkhemmet. RFSU.s tidiga historia (Hedemora 2002), s. 81 f. 

18. Alva Myrdal, "Den tomma sidan i befolkningspolitiken", Morgonbris 1936:3, s. 7 f. 
19. Margareta Brunskog, "Räfst med vedertagen sexualuppfattning", Morgonbris 1937:3, s. 

17 f ; även Familj och moral. Sammandrag av Befolkningskommissionens betänkande i sexual-

frågan [av Margareta Brunskog], (Stockholm 1937), s. 76-77. 



År 1944 kunde Alva Myrdal kommentera den svenska politiken kring 

"utomäktenskapligheten" på följande sätt: 

Mången brukar fråga sig - särskilt kanske utländska iakttagare -
huruvida inte vår villighet att ge samhällsskydd åt ogifta mödrar kan 
uppmuntra det utomäktenskapliga barnafödandet. Svaret kan en
dast vara ett uttryckligt "Nej". Den ogifta modern skulle icke med 
någon hjälp som kan ges bli bättre ställd än om hon vore gift. Upp-
fostringsprogrammet sådant det tidigare skisserats med sin sexual-

upplysning och sin fortlöpande fostran till respekt för familjevär

dena skulle tjäna till att nedbringa de utomäktenskapliga födelserna. 

Att göra preventivmedlen lättillgängliga skulle vara ett annat led i 
samma strävan. Den måste förvisso understödjas av envar, som är 
intresserad av att fa bort det sociala missförhållande som barn utan 
hem innebär.20 

Tanken var alltså den, att om samhället uppmuntrade åtgärder som 

gjorde det möjligt för kvinnor och män att kontrollera sin fortplantning, 

då kunde man också förvänta sig att de barn som föddes var önskade. 

Mot den bakgrunden var det heller inte orimligt hårt att ställa krav på 
föräldraansvar i de fall oplanerade barn ändå blev till - särskilt som man 
samtidigt utvidgade det statliga åtagandet på det familjepolitiska fältet 

och därigenom gjorde föräldraskapet lättare att bära. Av samma anled

ning ställde sig befolkningskommissionen också negativ till idén att till

låta abort av sociala skäl, och i den abortlag som infördes år 1938 bevil

jades abort enbart på medicinsk grund.21 

Kopplingen mellan föräldraansvar och barnbegränsning känns igen 
från det tidiga 1900-talets debatt om utomäktenskapliga barn. Då var 

argumentet, att om föräldrar till utomäktenskapliga barn alltid tvinga
des axla förpliktelser för sina barn skulle folk tänka sig för innan de gav 
sig in i en utomäktenskaplig förbindelse. På så sätt skulle de utom-

20. Alva Myrdal, Folk och familj (Stockholm 1944), s. 384-385. 
21. Elisabeth Elgân, Genus och politik. En jämförelse mellan svensk och fransk abort- och 

preventivmedelspolitik från sekelskiftet till andra världskriget (Uppsala 1994), s. 168. 



äktenskapliga barnens antal minskas, samtidigt som situationen för

bättrades för dem som ändå sattes till världen. På 1930-talet, med be
folkningspolitiken, kunde man ytterligare förstärka denna logik. Det var 
ju lättare att på ett övertygande sätt inskärpa föräldraskapets plikter, 

även för ogifta föräldrar, när man samtidigt kunde hävda att förekom

sten av preventivmedel numera gjorde föräldraskapet frivilligt och att 

det moderna samhällets hjälpåtgärder gav alla mödrar goda möjligheter 

att ta hand om sina barn. 

Nygamla aktörer i  befolkningsfrågan 

Tanken på ett statligt understöd till ensamstående mödrar var, som ti
digare framhållits, inte någon ny idé. Det var en socialpolitisk reform 
som kvinnoorganisationer och socialreformatoriska föreningar kämpat 
för i flera decennier. I samband med barnavårdsmannainstitutionens 

tillkomst på 1910-talet, hade den liberalt sinnade rösträttsföreningen 
Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt och de socialdemokra
tiska kvinnornas centralråd tillsammans med delar av den socialrefor
matoriska kretsen kring Svenska fattigvårdsförbundet, drivit frågan om 
någon form av offentligt barnunderstöd för ensamstående mödrar. En 
rad kvinnoorganisationer hade hållit fast vid detta spörsmål sedan dess. 

Historikern Hjördis Levin har t.ex. pekat på det stora engagemang som 

frisinnade kvinnor hade i frågor som rörde sexualupplysning, mödra-

och barnavård samt mödrahjälp under 1910- och 1920-talet. Hon fram

håller att om händelser på 1930-talet, som RFSU:s bildande och Myr

dalarnas debattbok, "far bilda utgångspunkter för den sexualpolitiska 
och socialpolitiska reformkampen i Sverige läggs således en långvarig 
strävan för sådana reformer i totalt mörker".22 Även de socialdemo

kratiska kvinnorna hade under flera decennier engagerat sig i frågan om 

socialpolitiska åtgärder för mödrar och barn och tidigt kämpat för att 

det offentliga skulle ta ett större ansvar för ensamstående mödrars 
ekonomi. Den socialdemokratiska rösträttkvinnan Anna Lindhagen var 

under 1910-talet en av de mest framträdande förespråkarna för att man 

22. Levin (1997), s. 16. 



i Sverige skulle införa ett förskottssystem liknande den danska så 

kallade alimentationslagstiftningen.23 Många kvinnoaktioner för mödrar 

och barn under 1910- och 1920-talet hade för övrigt varit partiöver-
gripande, och dessutom inbegripit icke-politiska kvinno- och reform

organisationer. 

På 1930-talet såg emellertid det politiska landskapet annorlunda ut. 
Det partipolitiska styrkeförhållandet hade vänts till socialdemokratins 

fördel. Inom kvinnopolitiska kretsar var det nu också de socialdemo

kratiska kvinnorna som fick mest utrymme i det politiska rampljuset. 
Med demokratins införande hade samtidigt kvinnliga politiker erhållit 

en ny maktbas för sitt agerande. De hade nu en möjlighet att göra sina 
röster hörda inifrån maktens korridorer: i riksdagen, inom utrednings
väsendet och inom de politiska partierna. Formell och reell makt var 

emellertid två olika saker. Vid 1930-talets slut var endast ett tiotal av 

riksdagens ledamöter kvinnor. Det fanns således fortfarande anledning 

att bedriva partiövergripande samarbete för att vinna gehör för kvinno
politiska frågor, som spörsmålet om de utomäktenskapliga barnens 
ställning och behovet av samhällelig moderskapshjälp.24 Frågan om att 
få kvinnor representerade i statliga utredningar och kommittéer betrak
tades också som ett generellt kvinnointresse. I samband med att rege
ringen skulle tillsätta ledamöter till befolkningskommissionen ingick 
därför t.ex. Fredrika-Bremerförbundet tillsammans med Sveriges hus
modersförbund med en skrivelse till socialministern om att "minst två 

23. Anna Lindhagen, Barns och mödrars rätt. Särskilt med hänsyn till frågan om bidrag från 

försumliga firsötjare och om bampensio?icring (Stockholm 1913). 
24. Då en socialdemokratisk kvinnomotion i riksdagen år 1936 om de utomäktenskapliga 

barnens rätt till namn och arv efter fadern lämnades utan åtgärd, slöt en rad kvinnoorganisa
tioner upp bakom en skrivelse om behovet att utreda de utomäktenskapliga barnens rättsliga 
ställning och sociala miljö. Bakom skrivelsen stod Sveriges socialdemokratiska kvinnoför

bund tillsammans med Folkpartiets kvinnoförbund, Svenska kvinnors vänsterförbund, Inter

nationella kvinnoförbundet för fred och frihet, Svenska landsbygdens kvinnoförbund, Yrkes

kvinnors klubb, samt Förbundet för Sveriges kristliga föreningar för unga kvinnor. Framstäl-

lan blev resultatlös men visar ändå att den utomäktenskapliga frågan betraktades som ett par

tiövergripande kvinnligt spörsmål. Se Riksdagstrycket, motion AK 1936:189; även "Kvinnor
na skriver till kungs. De utomäktenskapliga barnen än en gång", Moigonbns 1938:2, s. 2; samt 
Riksarkivet (RA), Svenska socialvårdsförbundets arkiv, vol. A17, styrelsens protokoll 10/3 

1938, bilaga 24, "Till konungen". 



kvinnor" borde ingå i huvudkommittén och att fler borde komma till 
användning i specialkommittéerna.23 

Samtidigt medförde kvinnornas vunna politiska inflytande att nya 
krav ställdes på dem. Nu förväntades de kvinnliga politikerna i större 

utsträckning vara partipolitiskt lojala. Efter rösträtten inordnades de i 

de existerande politiska strukturerna, som var uppbyggda längs parti
linjer. En konsekvens av detta var att kvinnor många gånger kom att 

underordnas männen i partiet och att "deras" frågor endera hamnade 

längre ned på den politiska dagordningen eller omformulerades i parti

politiska termer.26 

Utvecklingen påverkade kvinnor i alla politiska läger. De liberala 
kvinnorna försattes t.ex. i en mer defensiv position. När den liberala 
läkaren Andrea Andreen, som var en av två kvinnor i befolkningskom

missionen, kommenterade kommissionens arbete i Fredrika-Bremer-
förbundets tidskrift Hertha, var det inte utan att det fanns en viss bitter
het i hennes tonfall. Befolkningsfrågan var inte någon "ny" politisk 

fråga, som upptäckts av Alva och Gunnar Myrdal och av socialdemo

kratin, framhöll Andreen. Frisinnade kvinnor hade i två decennier 

propagerat för reformer för mödrar och barn i befolkningspolitiskt syf
te. Nu hade emellertid frågan blivit populär i eftersvallet av makarna 
Myrdals debattbok. Plötsligt motionerade riksdagsmän från höger till 
vänster om "sådant som vi kvinnor ohörda bönfallit om i åratal".27 

Aven för de socialdemokratiska kvinnorna medförde det förändrade 

politiska landskapet nya ställningstaganden. De fångades i ett dilemma. 

Å ena sidan ville de vara lojala med sina socialdemokratiska partikam

rater och å andra sidan med den partiövergripande svenska kvinno

rörelsen. De var högst medvetna om de borgerliga och liberala kvinno

sakskvinnornas mångåriga engagemang i moderskaps- och barnavårds

25. "Befolkningsfrågan skall utredas", Hertha 1935, s. 140-141. 
26. Kjell Ostberg, Efter rösträtten. Kvinnors utrymme efter det demokratiska genombrottet (Es

löv 1997), s. 201-205; Christina Carlsson Wetterberg, "Med eller utan fader och bröder? 
Kvinnor i 1900-talets politiska liv", i Ingrid Hagman (red.), Mot halva makten. Elva historiska 

essäerom kvinnors strategier och mäns motstånd (Stockholm 1997), s. 46-47. 
27. Andrea Andreen-Svedberg, "Befolkningskrisen", Hertha 1935, s. 38. 



frågor. Traditionen med partiövergripande kvinnopolitiska aktioner 

hade ju dessutom fortsatt efter demokratins genombrott. De gick därför 

politisk balansgång i frågan. 
Det faktum att det var två kvinnliga socialdemokratiska riksdagsleda

möter, Agda Ostlund och Nelly Thüring, som tillsammans med ett par 
manliga partikamrater lade den motion som initierade den utrednings
runda som slutligen ledde fram till bidragsförskottsreformen, betydde 

därmed olika saker i olika politiska miljöer.28 Ibland betonade de social

demokratiska kvinnorna bidragsförskottspolitikens partipolitiska karak

tär, och ibland dess kvinnopolitiska dimension. I vissa sammanhang 

framhöll man att med dessa reformer hade ett gammalt partipolitiskt 

krav gått i uppfyllelse. Det hade alltid framstått som ett rättfardighets-
krav för socialdemokratin att samhället skulle erbjuda ensamstående 
mödrar stöd.29 Under flera årtionden hade socialdemokratiska politiker 
därför ansträngt sig för att föra fram denna viktiga fråga till en lösning.30 

Man pekade bl.a. på att Hjalmar Branting hade propagerat för något 

slags barnpensionering för utomäktenskapliga barn redan på 1910-talet. 

Bistånd till ensamstående mödrar och deras barn utgjorde ett led i 

socialdemokratins allmänna strävan att skapa trygghet åt de ekono

miskt svaga i samhället. 
I kvinnopolitiska sammanhang påminde de socialdemokratiska kvin

norna även om att medsystrar i olika politiska läger hade ägnat frågan 

om reformer för mödrar och barn stor uppmärksamhet alltsedan 1910-

talet. Det var en punkt där olika kvinnoorganisationer sedan gammalt 

hade ett gemensamt mål, betonade Disa Västberg som var socialdemo

kraternas kvinnliga representant i befolkningskommissionen.31 Parti
kamraten Olivia Nordgren, som ingick i den sakkunniggrupp som skis
sade fram förslaget till bidragsförskottslagstiftningen, slog fast att det 
var "en uppgift för kvinnorna att bringa denna fråga till sin lösning, alla 

28. Riksdagstrycket, motion AK 1924:453. 

29. Olivia Nordgren, "Mödrahjälpen måste tryggas!", Morgonbris 1936:9, s. 26. 

30. Olivia Nordgren, "Barnbidrag och bidragsförskott", i Fakta för socialdemokratiska talare 

och debattörer 1938:3. 
31. Disa Västberg, "Ett steg mot målet", Morgonbris 1936:1-2, s. 25. 

32. Olivia Nordgren, "Det bör stå kvinnor bakom", Morgonbris 1935:9, s. 13. 



landets kvinnor, oberoende av partisynpunkter".32 Och allt eftersom be

folkningskommissionens arbete framskred framhöll man att det var 
kvinnornas egna gamla reformkrav som nu tog form. "1937 ars riksdag 
kan med fullt fog betecknas som en de svenska mödrarnas och barnens 

riksdag", menade Nordgren.33 Efter åratal av kvinnokamp fattades 

under detta år en rad beslut om sociala åtgärder vilka syftade till att 

hjälpa dessa grupper: fri förlossningsvård, statlig moderskapspenning, 
en särskild mödrahjälp, samt upprättandet av barnavårdscentraler över 
hela landet. Årets båda största socialreformer ansåg hon dock vara in
förandet av särskilda barnbidrag till änkors och handikappades barn 
samt förskottering av underhållsbidrag till ensamstående mödrars barn. 
"Mödragärningen: släktets fostran och vård, hemmens fortsatta bestånd 

även i de fall, där familjefadern fallit ifrån, är av så stor betydelse för 

samhället, att ett tryggande av mödrarnas ekonomiska ställning under 
utövandet av denna deras gärning icke längre kan åsidosättas utan att 

detta blir till skada för samhället självt."34 

Bidragsförskottssystemet tar form 

Samtidigt som en rad olika reformer planerades på det familjepolitiska 
området fördes också konkreta diskussioner om de ensamstående möd

rarnas situation och om problemen inom barnavårdsmannainstitutio-

nen. Från flera olika håll kom ett samstämmigt omdöme: de ackumule

rade erfarenheterna visade att barnavårdsmannainstitutionen inte fun

gerade som man hade tänkt då den infördes. Det fanns brister i verk
samheten. Liksom ett flertal iakttagare befarat redan innan 1917 års lag 
antogs hade det uppstått en rad situationer där fädernas underhåll ute
blev, oavsett barnavårdsmännens ansträngningar. Det fanns män som 

inte kunde söija för sina barn till följd av sjukdom eller arbetslöshet, och 

33. Olivia Nordgren, "Skydd och trygghet åt mödrar och barn", Hertha, 1937, s. 145; även 

Disa Västberg, "Löften som skola infrias", Morgonbris 1937:3, s. 8. 
34. Olivia Nordgren, "Barnpensioneringsfrågan", Tidskrift för barnavård och iingdomsskydd 

1935, s. 167-168. 



förvisso även en del försumliga personer som helt enkelt inte ville. I 

dessa situationer föll hela försöijningsbördan på modern. I de fall då 

hon inte klarade att ensam skaffa uppehälle åt sitt barn tvingades hon 
vända sig till fattigvården. Detta var problematiskt sett ur både moderns 

och samhällets synvinkel. Det innebar en ökad belastning på den kom

munala fattigvården, därtill var det ett uttryck för könsorättvisa. Möd
rarna blev nämligen själva återbetalningsskyldiga, i mån av förmåga, för 
den fattigvård som utgick till barnet, trots att hjälpbehovet uppstått 
p.g.a. faderns försumlighet. 

Någon sorts socialpolitisk åtgärd var påkallad för denna mödrakate-

gori, men hur skulle den utformas? Det fanns en rad olika svårigheter 

som skulle tacklas för att driva igenom ett offentligt understöd för 

ensamstående mödrar. Diskussioner hade ju förts i flera decennier kring 

barnunderstödsfrågan, där en rad olika reforminitiativ stupat av än den 

ena än den andra anledningen. De hade emellertid fört det goda med 
sig att reformens stora stötestenar hade identifierats. I dessa tidigare de

batter hade vikten av att inte undergräva barnafädernas försöijaransvar 

slagits fast. Även om det offentliga erbjöd mödrar och barn en viss hjälp 

så fick inte detta innebära att männen frikändes från sina enskilda eko

nomiska förpliktelser. Vidare fick understödet inte upplevas som att de 

ensamstående mödrarna gynnandes på bekostnad av andra mödrar. 

Slutligen var det en fråga om understödets karaktär och administration, 
om det skulle utformas som en generell pension eller som en individuell 

och behovsprövad, och därigenom återbetalningsbelagd, hjälp. Till 

denna fråga var också problemet med vilken myndighet som skulle 

handlägga understödet kopplat.35 

År 1934 gavs en inom Socialdepartementet speciellt inkallad grupp 
sakkunniga i uppdrag att presentera förslag på hur ett understöd för en

samstående mödrar kunde utformas, alltså för såväl ogifta och frånskil

35. Peter Johansson visar hur denna problematik inverkade på införandet även av ett mo-
derskapsunderstöd i artikeln "Moderskapspolitiken och den manliga familjeförsörjaren. Poli
tik, administration och synen på kvinnors rätt till ersättning vid födsel 1924-1931", i Helena 

Bergman & Peter Johansson (red.), Familjeangelägenheter. Modern historisk forskning om väl

färdsstat, geniis och politik (Eslöv 2002). 



da kvinnor som änkor. Sakkunniggruppen hade namnet 1934 års 
barnpensioneringssakkunniga och av gruppens fem ledamöter var tre 

kvinnor.36 Även om de kvinnliga utredarna överlag var kitträknade vid 
denna tid utsågs emellanåt kvinnor när det var en "kvinnlig" fråga som 

behandlades.3 Barnpensionering var tydligen en sådan. 

Barnavårdsmanna insti tut ionen s problem 

och behovet av reformer 

Efter ett par års utredningsarbete levererade de barnpensioneringssak
kunniga under 1936 två betänkanden med utkast till nya understöds
former, ett för ogifta och frånskilda mödrar samt ett för änkor.38 De sak
kunniga menade att det var naturligt att göra denna uppdelning. Även 

om alla tre kategorier ensamstående mödrar hade mycket gemensamt, 

fanns det trots allt en viktig skillnad som gjorde två olika system på
kallade. I änkornas fall var barnafadern helt ute ur bilden och det var 
därför motiverat att införa en generell statlig barnpensionering för 
denna kategori mödrar. I de ogifta och frånskilda mödrarnas fall fanns 
däremot barnafadern ännu i livet. Därvidlag påminde deras situation 

egentligen mer om mödrars i bestående äktenskap. Att utforma en 
understödsform för ogifta och frånskilda kvinnor var således en större 

utmaning. Det var som jag tidigare påpekat viktigt att den statliga poli

tiken inte konstruerades på ett sätt som orättvist gynnande dem fram

för gifta mödrar. 

De sakkunniga kunde samtidigt slå fast att det var berättigat med nå
got slags understöd för ogifta och frånskilda mödrar. Dessa hade det 
trots allt svårare än gifta mödrar. Man hade låtit genomföra en statistisk 
undersökning av de ogifta mödrarnas situation, och denna visade att 

36. Ordförande var den socialdemokratiske riksdagsmannen Bernhard Eriksson, och öv

riga ledamöter var de två kvinnliga riksdagsledamöterna folkpartisten Vira Eklund och soci

aldemokraten Olivia Nordgren, generaldirektören Hugo Elliot samt advokaten Märta Wik

ström, representant för högerns kvinnor. SOU 1936:47, Utredning medjon lag rörandeförskot-

tering, s. 3. 

37. Hirdman (1989), s. 169 f. 
38. SOU 1936:6, Betänkande medfö ni a g om barnbidrag ät bam till änkor och vissa invalider 

samtföräldralösa bam\ SOU 1936:47, Utredning medförslag rörandeförskotte/ing. 



det var mycket vanligt att barnafader inte skötte sina underhållsbetal
ningar. Hälften av alla barn med barnavårdsman fick inte det underhåll 
de lagligen hade rätt till.39 

Betänkandet genomsyrades överlag av en mycket kritisk ton mot det 

existerande samhälleliga stöd som erbjöds ensamstående mödrar och 

deras barn genom barnavårdsmannainstitutionen och fattigvården. Med 
argument och statistik hamrade de sakkunniga in budskapet att barna
vårdsmännen inte lyckats lösa de ogifta mödrarnas och de utomäkten-
skapliga barnens fattigdomsproblem. Utredarna ansåg att dessa missför
hållanden till viss del berodde på barnavårdsmännens bristande vilja 

och kompetens. Det faktum att de ofta underlät att använda sig av 

tvångsåtgärder gentemot barnafäder, såsom införsel och arbetsföreläg-

ganden, anfördes som belägg för denna tolkning. Dessutom visade den 

statistiska undersökningen att det fanns stora brister i barnavårdsmanna-

institutionens organisation, kopplade till svårigheterna med att rekryte
ra frivilliga barnavårdsmän. Av den anledningen fanns det ett stort an
tal utomäktenskapliga barn, framför allt på landsbygden och i små

städerna, som aldrig ens hade fatt någon barnavårdsman utsedd för sig.40 

Situationen var alltså alarmerande för de ogifta mödrarna. Läget 

kunde förutsättas vara lika svårt för de frånskilda mödrarna, även om de 

sakkunniga inte specifikt hade utrett detta. I de fall ensamstående möd
rar inte klarade att själva försörja sina barn återstod för dem att vända 

sig till fattigvården. Denna hjälpform gav de sakkunniga emellertid inte 

mycket för. I kritiska ordalag pekade de på en rad problem förbundna 
med fattigvården. Fattigvården var ju t.ex. återbetalningsbelagd, och det 

var knappast rättvist att mödrar gjordes ersättningsskyldiga för det 

offentliga ekonomiska understöd som utgick till deras barn, när hjälp

behovet berodde på att barnafader försummade att betala underhålls

bidrag. Fattigvårdens individuella behovsprövning var ännu mer pro

blematisk. Den frihet funktionärerna hade att bestämma understödets 
storlek från fall till fall öppnade för godtycke, som i sin tur gav mödrar

39. SOU 1936:47, Utredning medförslag rörandefi'rskotten'ng, s. 74-75, 82. 
40. SOU 1936:47, Utredning medförslag rörandeforskotteringy s. 40-41, 69. 



na en känsla av otrygghet, beroende och mindervärdighet. Det fanns 

goda skäl att tro att många därför drog sig i det längsta för att uppsöka 

fattigvården. Dessa omständigheter inverkade sedan negativt på barna-
vårdsmannainstitutionens målsättning, att hjälpa och uppmuntra möd
rarna att hålla samman sina familjer och ge sina barn en god omvårdnad. 

De sakkunnigas lösning på problemet var att avskilja hjälpverk

samheten för mödrar och barn från fattigvården, genom att utarbeta ett 
system som lämnade ett på förhand fastställt belopp och inte medförde 
återbetalningsskyldighet för modern. Man föreslog därmed ett förskot-
teringssystem, där det offentliga under vissa förutsättningar stod som 

garant för det underhåll som fadern var förpliktigad att betala. Om 

barnafadern inte betalade sitt underhåll kunde det offentliga gå emellan 

och förskottera summan till modern för att sedan kräva igen pengarna 

av fadern. 
Understödet skulle vara behovsprövat, men på ett schablonmässigt 

sätt. Därmed blev det också kalkylerbart för mödrarna. Under vissa 
tydligt definierade förutsättningar hade ensamstående mödrar rätt till 

denna hjälp. Behovsprövningen skulle begränsas till att kontrollera att 

mödrarna och barnen uppfyllde de stipulerade kriterierna. Faderskapet 

måste t.ex. vara fastställt och de fick inte sammanbo med barnafadern. 

Därutöver ställdes understödet i relation till moderns inkomst efter ett 
fastställt avräkningsschema. Ju bättre moderns egen ekonomi var, desto 
mindre blev det offentliga understödet. Summan berodde också på hur 
många barn hon hade och var i landet hon bodde. 

Ur moderns och barnets perspektiv representerade bidragsförskotts-

förslaget därmed en socialpolitiskt omorientering, mot ett utökat stat

ligt ekonomiskt ansvarstagande och mer generellt utformade hjälpåt-

gärder. Samtidigt var det möjligt att hävda att bidragsförskottssystemet 

i egentlig mening inte var en understödsform utan endast en statlig 

garanti för att barn erhöll det civilrättsliga understöd de var berättigade 
till från sina fader. Ur faderns synvinkel bevarades nämligen den äldre 
socialpolitiska grundinställningen, att familjen skulle ombesöija sin 
egen försöijning och att det offentligas hjälp bara fungerade som skydds

nät i nödsituationer. För faderns vidkommande var bidragsförskottet 



menat som ett återbetalningsbelagt understöd, enligt samma princip 

som gällde inom fattigvården.41 

Trots den hårda kritiken av hur landets barnavårdsmän skött sina ti
digare åtaganden menade de sakkunniga, något överraskande, att dessa 

borde fa ansvaret för bidragsförskottens administration. Barnavårds

männen var redan förtrogna med den grupp barn som skulle bli mot
tagare av den nya hjälpen och därtill insatta i det slags indrivningsverk

samhet som var förbundet med bidragsförskottsförslaget.42 Hur skall 

detta paradoxala ställningstagande förstås? Utredarnas ursprungliga 
svartmålning av barnavårdsmännen skall nog delvis tolkas som ett stra

tegiskt förfarande. Genom att skjuta det befintliga systemet i sank upp

nådde de sakkunniga två saker. Å ena sidan kunde de motivera behovet 

av ett ökat statligt ekonomiskt ansvarstagande för ensamstående möd

rar och deras barn. De kunde slå fast att det var omöjligt att klara ogifta 

mödrar och utomäktenskapliga barn från fattigdom enbart genom att 

låta barnavårdsmän hålla efter faders civilrättsliga underhållsplikt. 

Utfallet av detta system var alltför osäkert, så helt nya socialpolitiska 

instrument måste till. Å andra sidan kunde de samtidigt hävda att en 
bidragsförskotts reform inte nödvändigtvis behövde innebära alltför 
stora utgifter för det offentliga, eftersom det fanns goda möjligheter att 
effektivisera kommunernas indrivningsverksamhet. Om de lokala myn

digheterna bara gavs de rätta incitamenten skulle de säkerligen sköta 

sin barnavårdsmannaverksamhet betydligt bättre än tidigare.43 

Med bidragsförskotten skulle därmed följa en sorts statlig ekonomisk 
anslagsstyrning av kommunerna, eller vad Anders Berge kallar "mode-
rering genom kostnader".44 Bidragsförskottssystemet utformades på ett 
sätt som gjorde det ekonomiskt rationellt för kommunerna att sköta 
implementeringen av understödet på det av staten föreskrivna sättet. I 
de fall bidragsförskottet inte kunde återkrävas av barnafadern svarade 
staten för tre Värdedelar och kommunen för en fjärdedel av kostnaden. 

41. Johansson (2002), s. 23-24. 

42. SOU 1936:47, Utredning medförslag rörandefirskottering, s. 34. 

43. SOU 1936:47, Utredning medförslag rörandefirskottering, s. 38-39, 42. 
44. Berge (1995), s. 70 f. 



Statsmedlen utbetalades emellertid bara under förutsättning att kom

munerna kunde redovisa att de vidtagit och misslyckats med alla upp

tänkliga indrivningsåtgärder. 

Bidragsförskottsförslagets mottagande 

Hur mottogs då denna utredning och denna socialpolitiska åtgärd? Vad 

sade man i barnavårdsfolkens egna led, bland de myndigheter och 

instanser som skulle ansvara för politikens implementering, och vad 

tyckte beslutande politiker? 

Det var ett minerat falt som de sakkunniga hade beträtt. Över årens 

lopp hade det visat sig svårt att genomföra reformer som handlade om 

offentligt understöd åt ensamstående mödrar. Det fanns en rad kon

fliktlinjer att förhålla sig till. Genom att konstruera understödet som ett 
förskott lyckades utredarna likväl navigera runt ett par av dessa. Under
stödsformen framstod därmed inte som ett orättvist gynnande av ogif
ta och frånskilda mödrar framför gifta. Inte heller frikändes fader från 

sitt försöijaransvar. Staten fungerade ju bara som en mellanhand mel

lan mödrar och fäder, och förskotterade civilrättsliga underhåll för att 

sedan återkräva dessa. 

Genom sitt reformförslag tog de sakkunniga emellertid aktiv ställ
ning till vissa andra kontroversiella diskussionspunkter, nämligen ut
vecklingen mot en generellt utformad socialpolitik och socialvård, bort 
från individuellt behovsprövade program och bort från fattigvården. 

Den största konfliktytan i lagförslagets efterföljd hade således att göra 

med synen på socialpolitikens karaktär liksom spörsmålet om vilken 

myndighet som borde ansvara för understödet. En hel del upprörda 
känslor kom till uttryck då bidragsförskottsförslaget remissbehandlades 
av barnavårds- och fattigvårdsmyndigheter och berörda socialvårdsor
ganisationer. Dessa sysslade ju i stor utsträckning just med individuellt 

anpassade hjälpprogram. 

Vad gällde behovsprövningen menade flera instanser att understödet 
skulle ge bättre resultat om den kunde avpassas till det individuella fal
let. De schablonmässiga bidragsförskottssummorna skulle många gång

er inte bli tillräckligt stora för att täcka mödrarnas behov. Konsekvensen 



skulle därmed bli att två olika myndigheter lämnade hjälp till samma 

klienter - både fattigvården och barnavården. Förutom att det i sig var 

irrationellt att den samhälleliga ekonomiska understödsverksamheten 
splittrades på flera olika myndigheter, oroade man sig även över att ett 
dylikt understöd devalverade värdet av den hjälp som fattigvården gav. 

Det var riskabelt att dela upp den offentliga hjälpen i "bättre" och "säm

re" understöd.45 T.ex. menade Svenska fattigvårds- och barnavårdsför

bundet i sitt yttrande över förskotteringsförslaget att ju fler kategorier 

som lyftes ut ur fattigvården, desto tyngre gjordes vägen för dem som 
fortfarande måste anlita denna hjälpform.46 

Berörda politiker såg emellertid bidragsförskottsreformen med andra 

ögon. Socialminister Gustav Möller avfärdade alla invändningar. Han 
menade att det var naturligt att det uppstod diskussioner vaije gång ett 
nytt område avskiljdes från fattigvården och fördes över till en ny hjälp

form. Det var oundvikligt att det uppstod en viss splittring i social

vårdens organisation under en övergångsfas. Det var även begripligt att 

kvarstående grupper kände sig missgynnade, men det var ju knappast 

en legitim invändning mot en fortsatt utveckling mot en generell social
vård och förbättrade villkor för allt fler grupper i samhället.47 I rege
ringens proposition till bidragsförskottslagstiftning, som huvudsakligen 
gick i linje med de sakkunnigas förslag, slog socialministern därmed fast 
att fattigvården var en hjälpform som enbart borde användas vid sär
skilt uppkomna nödsituationer. Att sätta kvinnor i stånd att ta hand om 
sina barn handlade om något helt annat. Porslaget om bidragsförskott 

skulle ses som ett led i en pågående process som handlade om att på ett 

mer grundläggande sätt skapa trygghet för medborgarna. Mödrar hade 
berättigade anspråk att fa hjälp av samhället, likväl som samhället hade 
ett eget intresse av att se till att mödrar gavs möjligheten att fostra sina 
barn till dugliga medborgare. Möller trodde att en bidragsförskotts
reform skulle uppmuntra ensamstående mödrar i deras strävan att ord

45. Riksdagstrycket, proposition 1937:276, s. 39-40, 85. 
46. "Meddelande. Yttrande till K. M:t över förslaget om bidragsförskott åt barn u. ä.", Tid

skrift för barnavård och ungdomsskydd 1937, s. 44 f. 

47. Riksdagstrycket, proposition 1937:276, s. 47. 



na för sina barn. Även det riksdagsutskott som sedan tog ställning till 
propositionen menade att förslaget i allt väsentligt erhållit en tillfreds
ställande utformning, och att lagförslaget var "ett viktigt led i arbetet på 
skapandet av nya former för omvårdnaden om det uppväxande släk

tet".48 Trots praktikernas upprörda känslor omvandlades således bidrags

förskottsförslaget till en lag, vilken togs i bruk år 193 8.49 

Spänningen mellan barnavården och fatt igvården 

Det är viktigt att påpeka att barnavårds- och fattigvårdsfolket inte var 

helt och hållet överens i sin syn på bidragsförskottspolitiken eller hur 

den offentliga hjälpverksamheten bäst bedrevs. Det fanns en gammal 
spänning mellan barnavården och fattigvården om hur makt- och kom
petensfördelningen skulle se ut mellan dessa två samhällssektorer, och 

den riskerade naturligtvis att komma upp till ytan i detta sammanhang. 

Konkurrensförhållandet mellan barnavården och fattigvården hade 
varit en bidragande faktor till att det förslag som faktiskt lades till 

ekonomiskt understöd åt ensamstående mödrar i början av 1920-talet 

stupade. Fattigvårdslagstiftningskommittén som då presenterade ett 

betänkande i frågan hade ansett att samhällets ekonomiska hjälp till 

ogifta mödrar skulle läggas på barnavårdsnämnderna, eftersom de 
menade att det var naturligt att samla allt socialt arbete som hade med 
mödrar och barn att göra till en och samma institution.50 Oppositionen 
mot detta från fattigvårdshåll hade emellertid blivit så stark att förslaget 

helt strukits.51 

Ett drygt decennium senare var det uppenbart att styrkeförhållanden 

48. Riksdagstrycket, sammansatta stats- och lagutskottets utlåtande 1937:1, s. 11. 
49. SFS 1937:383, Lag om förskottering av underhållsbidrag till barn. 
50. Barnavårdslagstiftningen, del 1. Förslag till lag om den offentliga barnavården m fl. författ

ningar (1921), S. 48. 

51. Se t.ex. Förhandlingarna vid konferensenför behandling av förslaget till lag om den offentli

ga barnavården i Stockholm den 26-27 oktober 1Ç21. Utgivna av Svenska fattigvårdsförbundet ge

nom Lars Barkman (Stockholm 1921), s. 47-71; "Förslaget till lag om den offentliga barna

vården. Svenska fattigvårdsfbrbundets konferens den 26-27 oktober", Svenska fattigvårdsför

bundets tidskrift 1921, s. 179; Hagbard Isberg, "Intryck och reflexioner med anledning av kon
ferensen för behandling av förslaget till lag om den offentliga barnavården i Stockholm den 

26-27 okt. 1926", Vå?~darebladet, 1921:6, s. 94. 



mellan dessa två organ höll på att ställas på huvudet. Medan fattig

vårdens område hela tiden minskade då det kringskars av nya Hjälp-

former, ökade den sociala barnavården successivt i omfång. Dessutom 
tenderade de olika understödsorganen att tillskrivas olika värden av 

folkuppfattningen.52 Naturligtvis var det inte enbart de kvarvarande 
fattigvårdsklienternas intressen som man försvarade när man från fat
tigvårdshåll kritiserade den utveckling som handlade om att lyfta bort 

klientkategorier från fattigvården. Detta var i lika stor utsträckning en 

fråga om att vidmakthålla fattigvårdsmyndigheternas maktställning. 

Fattigvårdens status var ju på sätt och vis en reflektion av dess klienters, 
och allt eftersom de "värdiga" klientgrupperna försvann lämnades man 
med en mer och mer problematisk restkategori. För barnavårdsmyn

digheterna gällde i stället en omvänd logik. Hos dem samlades allt fler 
"värdiga" klientkategorier och allt fler positivt laddade hjälpprogram. 

Diskussionen i samband med förslaget till bidragsförskottslagstift
ning präglades av denna splittring bland socialvårdsfunktionärerna. I 
sitt förslag hade de sakkunniga farit hårt fram med både fattigvården 
och barnavårdsmännen. Deras betänkande väckte därmed upprörda 

känslor hos dessa två grupper. Men samtidigt hade det föreslagna 

bidragsförskottssystemet helt olika följdverkningar för de två social
vårdsorganen. 

Bidragsförskottsreformen var ett uttryck för en pågående socialpoli
tisk utveckling som på sikt syftade till att avskaffa fattigvården. De sak

kunniga menade att fattigvården som princip var förlegad. Den kunde 

inte reformeras, bara överges. Från barnavårdshåll behövde man där

emot inte ha något att förlora på en dylik reform. De sakkunnigas kritik 
mot verksamheten inom barnavårdsmannainstitutionen tog sikte på 
dess genomförande, inte dess själva idé. Tvärtom trodde man att pro

blemen inom institutionen var så pass lätta att åtgärda, att det var möj

ligt att anförtro barnavårdsmännen ansvaret för bidragsförskotten. Ur 
barnavårdsmännens perspektiv fanns det därmed inget principiellt mot

52. Se t.ex. Rolf Hagman, "Barnavårdsnämndernas växande arbetsbörda", Barnavård och 

ungdomsskydd 1948, s. 97-99. 



satsförhållande mellan barnavården och den mer generella socialpoliti

ken. Det ena uteslöt inte det andra. Många praktiskt arbetande barna-
vårdsfiinktionärer välkomnade därför möjligheten att ge understöd till 
mödrar, utan fattigvårdskaraktär. 

Barnavårdsman för barn födda inom äktenskap 

I bidragsförskottsreformens kölvatten kom barnavårdsmannainstitutio-
nen att genomgå en omdaning i slutet av 1930-talet. I detta samman
hang kom nämligen barnavårdsmännens ansvarsområde att utsträckas 
till att även inbegripa hjälp till frånskilda mödrar och skilsmässobarn. 

Förståelsen av barnavårdsmannauppdraget kom således att förändras, 

från att handla om ett socialt uppdrag med specifikt sikte på ogifta 
mödrar till ett med den bredare kategorin ensamstående mödrar i blick-

fånget. Detta bidrog naturligtvis ytterligare till den pågående process 

som handlade om barnavårdens samtidiga expansion och ökade posi

tiva värdeladdning. 
Diskussionerna som föregick barnvårdsmannainstitutionens utbygg

nad visade samtidigt att det fanns en viss ambivalens till institutionen 
som sådan, liksom till det alltmer vanligt förekommande förfarandet att 
jämställa ogifta och frånskilda mödrar med varandra. Det var inte själv
klart att barnavårdsmännen skulle ha samma uppdrag gentemot från

skilda och ogifta mödrar. Många menade att barnavårdsmannainsti-

tutionens moraliskt uppfostrande inslag inte var nödvändiga när det 

gällde de mer ärbara frånskilda mödrarna och deras inomäktenskapligt 

födda barn. 
Införandet av barnavårdsmän även för skilsmässobarn hade sin 

upprinnelse i en partiövergripande motion från nio kvinnliga och två 

manliga riksdagsmän vid 1937 års riksdag. Bland motionärerna fanns 
bl.a. socialdemokraten Olivia Nordgren, som var en av de sakkunniga 

bakom förslaget till bidragsförskottslag.53 I motionen anförde man att 

barnavårdsmannainstitutionen alltsedan dess tillkomst varit "av största 

betydelse för tillvaratagandet av de utomäktenskapliga barnens rätt". 

53. Riksdagstrycket, motion AK 1937:35; även första lagutskottets utlåtande 1937:35-



Denna särskilda hjälp hade gjort lagen om barn utom äktenskap effek

tiv och gett mödrarna stöd i de svårigheter som mötte en ensamståen

de barnuppfostrare. Nu föreslog man därför att barnavårdsmännens 
verksamhetsområde skulle utvidgas till att även inbegripa frånskilda 

mödrar och deras barn. Det är alltså värt att notera, att samtidigt som 

barnavårdsmännen fick utstå hård kritik för sin bristande kompetens 

i samband med bidragsförskottsförslaget, ansåg samma person i en 

annan kontext att barnavårdsmannainstitutionen var en så pass viktig 

resurs att den borde utsträckas till flera mödrakategorier. 

Motionärerna framhöll att det kunde vara lika svårt att fa underhålls
bidrag för ett skilsmässobarn som för ett utomäktenskapligt barn. Frå
gan aktualiserades nu genom bidragsförskottens införande. Här hade 
de ogifta kvinnorna faktiskt en fördel. De hade en barnavårdsman vid 

sin sida som hjälpte dem med ansökningsförfarandet och i förhand

lingarna med den försumlige fadern. En sådan samhällelig stödperson 

borde även de frånskilda mödrarna ha tillgång till. Hjälpen borde emel

lertid inte göras obligatorisk på samma sätt som den var för de ogifta 

mödrarna. I de fall båda föräldrarna lojalt fullgjorde sina plikter mot 
barnet kunde utseendet av en barnavårdsman upplevas som ett intrång 
i deras privatliv. 

I det förslag som Justitiedepartementet först lämnade på hur barna

vårdsmannainstitutionen skulle kunna expanderas för att även inbegri

pa inomäktenskapliga barn och frånskilda mödrar, betonades det att 

lagstiftning inte borde göras mer omfattande än nödvändigt.54 Den från
skilda modern borde beredas möjlighet att fa en barnavårdsman, för att 
ge henne råd och upplysningar om samhällets hjälpåtgärder och hjälpa 
henne att utfå barnets underhåll. Men en barnavårdsman för barn inom 
äktenskap borde inte, på det sätt som var fallet för utomäktenskapliga 
barn, tilldelas uppgifter på det personliga området. Frånskilda mödrar 

54. RA, Svenska socialvårdsfbrbundets arkiv, vol. A3<J:3, barnavårdsavdelningens proto

koll 1937-1939, avdelningsstyrelsen för barnavårds protokoll 28/7 1938, bil. 1, "P.M. angåen

de inrättande av barnavårdsman för barn i äktenskap och för adoptivbarn" (Justitiedeparte

mentet), s. 5; samt "Barnavårdsman även för vissa barn i äktenskap och adoptivbarn", Tid

skrift för batTiavård och ungdomsskydd 1938, s. 165-167. 



antogs till skillnad från ogifta redan ha ordnade bostadsförhållanden 

och familjeliv. Enligt förslaget skulle barnavårdsmannen därmed inte 

ges befogenhet att komma med påpekanden om den omsorg modern 
gav barnet och än mindre ingripa mot henne. Barnavårdsman för barn 
inom äktenskap borde vidare bara utses på moderns begäran, och allt
så även kunna entledigas närhelst modern så önskade. 

Ifrån barnavårdshåll var man entusiastisk inför tanken att utöka bar-

navårdsmannainstitutionen till att även inbegripa inomäktenskapliga 

barn och frånskilda föräldrar. Man protesterade emellertid mot att bar

navårdsmännens arbetsuppgifter i relation till de inomäktenskapliga 

barnen skulle begränsas till att enbart handla om ekonomiska frågor. 

Man framhöll att de gjorde lika stor nytta genom sitt personliga och 
icke-monetära arbete som de gjorde som bidragsförmedlare och under-
hållsindrivare. När t.ex. Svenska fattig- och barnavårdsförbundet gavs 
möjlighet att reagera på förslaget betonade de vikten av "innersidan" i 
barnavårdsmannens gärning.55 Barnavårdsmannens uppgifter borde 

vara desamma, vare sig det handlade om ett inom- eller utomäkten-

skapligt barn. Dessutom borde barnavårdsman kunna förordnas för in
omäktenskapliga barn inte bara då modern ansökte om det, utan även 
då barnavårdsnämnden menade att det var motiverat. Det kunde emel
lanåt vara nödvändigt att intervenera mot modern, snarare än för henne. 

I denna fråga tog också lagstiftarna intryck av de synpunkter som 
framkom vid remissförfarandet.56 De nya bestämmelserna om barna

vårdsman även för inomäktenskapliga barn antogs under våren 1939 
och trädde i kraft i januari 1940.5 Barnavårdsman för barn i äktenskap 
utsågs antingen på begäran av modern eller också då barnavårdsnämn

55. RA, Svenska socialvårdsförbundets arkiv, vol. Ajdij, barnavårdsavdelningens proto
koll 28/7 1938, bil. 2, remissvar; även "Förbundets yttrande över förslaget om barnavårds
man for vissa barn i äktenskap och adoptivbarn", Tidskrißför barnavård och ungdomsskydd 

1938, s. 212 f. 
56. Riksdagstrycket, proposition 1937:11, s. 17. 

57. De nya bestämmelserna infördes i lagen om barn i äktenskap samt lagen om adoption 

genom tilläggsförfattningar: SFS 1939:186, Lag angående ändring i lagen den 11 juni 1920 (nr 

407) om barn i äktenskap och SFS 1939:187, Lag angående ändring Hagen den 14 juni içiy (nr 

378) om adoption. 



den av särskilda skäl ansåg att det var behövligt. Arbetsuppgifterna var 

i princip desamma som för utomäktenskapliga barn, med ett par vikti

ga undantag.58 Uppdraget med att fastställa faderskap bortföll naturligt

vis. Att göra övervakningen av skilsmässobarn obligatorisk kom inte 
heller på fråga. 

Barnavårdsmannauppdraget omdefinieras 

Det omdanade socialpolitiska landskap som tog form under 1930-talet 

medförde påtagliga förändringar för barnavårdsmannainstitutionens 

vidkommande. Institutionen som sådan bestod, med alla de åligganden 

barnavårdsmännen hade sedan tidigare. Till detta lades med bidrags
förskotten ytterligare en ansvarskrävande uppgift, samtidigt som klien
terna blev fler då institutionen öppnades även för frånskilda mödrar och 

deras barn. Barnavårdsmännen ställdes därmed inför utmaningen att 

anpassa sin gamla yrkesroll till nya krav. Här vidtog en process som 

handlade om att omformulera barnavårdsmannaskapet i ljuset av den 

förändrade statsapparaten och den nya socialpolitiken. 

Ett administrat ivt  besvär 

Den socialpolitiska utvecklingen kom att prägla barnavårdsfolkets in
terna diskussioner. Framför allt bidragsförskottslagstiftningen kom att 
skjutas i centrum för deras samtal vid 1930-talets slut och 1940-talets 
början. Svenska fattigvårdsförbundet arrangerade konferenser och upp

lysningsmöten där man dryftade den nya socialvårdslagstiftningen.59 I 

de olika barnavårds- och fattigvårdstidskrifterna ägnades många artiklar 

åt att sprida kunskap om bestämmelserna och att analysera deras följ

58. Birger Löfving & Victor Carlson, "Ett nytt slag av barnavårdsmän", Tidskrift för barna

vård och ungdomsskydd 1940, s. 4-12. 
59. Svenska fattigvårds- och barnavårdsförbundets kongress den 25-26 oktober 1937. För

handlingar angående barnbidrag, bidragsförskott och bistånd vid moderskap, bilaga till Tid-

skriftför barnavård och ungdomsskydd 1937, nr 6B. Även Instruktionskursen i Stockholm den 

15-19 mars 1938 rörande barnavårdsnämndernas arbetsuppgifter, se RA, Svenska socialvårds-
förbundets arkiv, vol. F3a:28, kursmaterial, "Program vid instruktionskursen i Stockholm". 



der för barnavårdsmannaverksamheten.60 En handbok gavs ut med 
kommentarer och förklaringar, liksom en formulärsamling vilken 

kunde användas vid lagens tillämpning.61 

Om barnavårdsfolket ursprungligen haft betänkligheter inför bi
dragsförskottslagstiftningen som idé var denna tveksamhet snart bort
glömd. Man gladdes över barnavårdens ökade möjligheter att bistå 

mödrarna ekonomiskt. Däremot framfördes en hel del klagomål över 

bidragsförskottssystemets utförande. Man framhöll från praktikerhåll 

att lagen ökade barnavårdsnämndernas arbetsbörda och att den dess
utom var mycket svåradministrerad. Bidragsförskottssystemets behovs

prövning var visserligen baserad på schabloner, men med alla sina mål

gruppsinskränkningar, inkomstprövningar, avräkningsscheman, dyr-
ortsgrupperingar, olika utfall beroende på antalet barn o.s.v., var det 
komplicerat att beräkna bidragsförskottens storlek. Det var också för

knippat med besvär att göra ansökningar om statsanslag. Felbedöm

ningar, felräkningar och förment eftergivenhet mot barnafäder innebar 

uteblivna statsbidrag. I en artikel i Tidskrift för barnavård och ungdoms

skydd år 1941 framhöll Malmös barnavårdsdirektör Åke Bylander, att 
bidragsförskotten visserligen var ett glädjeämne för socialarbetare efter

som de var så betydelsefulla för mödrarna, men att de samtidigt hade 

medfört mycket administrativt bekymmer.62 Eric Wahlberg, Svenska 
fattig- och barnavårdsförbundets nye direktör, sade sig inte vilja kritise

ra socialvårdsformen som sådan. Den hade "i stort sett blivit en välsig

nelse" eftersom den gjort mödrarnas ställning tryggare. Ändå menade 

60. Se t.ex."Barnbidrag och bidragsförskott. En kort orientering", Tidskrift för fattigvård och 

annan hjälpverksamhet 1937, s. 249 f.; "Hur beräknas bidragsförskott?", Tidskrift för barnavård 

och ungdomsskydd 193B, s. 63 f.; "Anteckningar i anledning av förfrågningar rörande bidrags

förskott m.m.", Tidskrift för barnavård och ungdomsskydd 193 B, s. 67 f. 
61. Olof Bergholtz & Åke Bylander, Barnbidrag och bidragsförskott. Kommentar till lagarna 

om barnbidrag och förskottering av underhållsbidrag till barn jämte tabeller, vissa fötfattningar samt 

founulär (Stockholm 1940); "Blanketter m.m. att användas av barnavårdsnämnder, barna
vårdsmän, övervakare, mödra- och barnavårdscentraler m.fl.", Tidskrift for barnavård och ung

domsskydd 1938, s. 268 f. 
62. Åke Bylander, "Bidragsförskottslagen. Erfarenheter och framlagda ändringsförslag", 

Tidskrift för barnavård och ungdomsskydd 1941, s. 18-19. 



han att det var legitimt att klaga över dess utformning.63 Om landets 

stora barnavårdsnämnder med anställda tjänstemän, erfarna jurister och 

socialarbetare med mångårig vana från det sociala barnavårdsarbetet, 

fann det besvärligt att tolka och förstå lagen, hur var då inte förhållan

dena vid mindre barnavårdsnämnder undrade han retoriskt. Från olika 

håll framfördes synpunkten att det var i stort sett omöjligt för småkom-
muner att efterleva bidragsförskottslagstiftningen. De små kommuner
nas barnavårdsnämnder hann aldrig ackumulera tillräcklig erfarenhet 
för att riktigt sätta sig in i bidragsförskottssystemets alla tekniska detal
jer och juridiska implikationer. Där handlade de förtroendevalda 

nämndledamöterna själva ofta dessa ärenden och dessa poster växlade 

från en fyraårsperiod till en annan.64 

Diskussionerna i bidragsförskottsreformens efterföljd rörde sig i flera 

riktningar. Dels menade man bland barnavårdsfolket att det var nöd
vändigt att revidera bidragsförskottslagstiftningen och göra den mer lätt
hanterlig. De erfarenheter som gjorts på praktiknivå borde tillvaratas 
och tillåtas påverka en reformerad lagstiftning. Till detta återkommer 
jag längre fram. Dels argumenterade man för att såväl situationen som 
föregått införandet av bidragsförskotten som understödsformen i sig 

tydliggjorde nödvändigheten av en tjänstemannabaserad socialvård. 

Varken indrivandet av underhållsbidrag eller handläggningen av bidrags
förskott kunde skötas av amatörer. Barnavårds tjänstemännen använde 
därmed denna socialpolitiska åtgärd som ett sätt att distansera sig ifrån 

systemet där även frivilliga och förtroendevalda utförde praktiskt barna
vårdsarbete. Dels är det också möjligt att påstå att de yrkesverksamma 
barnavårdsmännen kom att mejsla fram en professionell identitet mot 

bakgrund av det, som de hela tiden framhöll, alltmer komplicerade so

cialpolitiska landskapet. I ljuset av den tilltagande sociala lagstiftningen 

kunde barnavårdsmännen tilldela sig själva rollen som ett slags sociala 
experter, med särskild kunskap och översyn över det sociala området. 

63. Eric Wahlberg, "Bidragsförskotten", Tidskrift för barnavård och ungdomsskydd 1941, s. 

86-87. 
64. Algot Törnquist, "Bidragsförskotten", Tidskrift för barnavård och ungdomsskydd 1941, s. 

146. 



Behovet av barnavårdst jänstemän 

Bland det praktiskt arbetande barnavårdsfolket hade man känt igen den 
problembild som de sakkunniga bakom bidragsförskottsförslaget hade 

målat upp, med ett stort antal barn och mödrar som fick klara sig utan 

barnavårdsman eller med en orutinerad och oengagerad sådan. Dylika 
synpunkter hade ofta framförts internt inom barnavårdsleden, i de 
olika barnavårdstidskrifterna och på konferenser och kongresser. De 
sakkunniga hade ju också i sitt betänkande pekat på det som barna
vårdsfolket redan kände till: att barnavårdsmannaarbetet sköttes sämre 
i de kommuner där man använde sig av oavlönade barnavårdsmän. 

Den nya lagstiftningen gav därmed nytt bränsle till en redan pågående 
debatt om nödvändigheten av att överge systemet med frivilliga social

vårdsfunktionärer och övergå till tjänstemannasystemet. När lagförsla

get var ute på remiss hade flera instanser också framhållit att bidrags

förskotten aktualiserade behovet av att barnavården fick en ordentlig 
organisation och anställda tjänstemän.65 

Många iakttagare påpekade, att i och med införandet av bidragsför
skottslagen hade kommuner som tidigare syndat emot lagen om barn 

utom äktenskap tvingats inse vikten av att ha dugliga barnavårdsmän. 

Denna nya lagstiftning var en "stöt i rätt riktning", menade tex. Lisa 
von Holst som var aktiv inom Svenska fattigvårds- och barnavårdsför
bundet och f.d. föreståndarinna för barnavårdsavdelningen vid Uppsala 

stads socialvårdsbyrå. I en artikel om hur barnavårdsmannainstitu-

tionen fungerade i Uppland, påpekade hon att så sent som år 1937 

anlitade mer än hälften av länets landsortskommuner enbart frivilliga 
barnavårdsmän. Det betydde att barnavårdsmannaarbetet många 
gånger utfördes av personer som saknade rutin och erfarenhet av upp
giften. I ljuset av bidragsförskottsreformen framstod detta arbetssätt 

enligt henne som mer och mer ohållbart.66 Statens fattigvårds- och 

barnavårdsinspektör G.H. von Koch var inne på samma linje, om än 

65. Riksdagstrycket, proposition 1937:276, s. 82-83. 
66. Lisa von Holst, "Några erfarenheter från barnavårdsnämndernas arbete for de utom-

äktenskapliga barnen i stad och på landsbygd under de senaste 20 åren", Tidskriftför barna

vård och ungdomsskydd 1943, s. 108-110. 



något mer motvilligt. Han hade tidigare varit en stor tillskyndare av sys

temet med frivilliga barnavårdsmän, men i mitten av 1930-talet hade 

han och Socialdepartementet övergivit denna ståndpunkt. Erfaren

heterna runtom i landet gav vid handen att det inte gick att hantera 

barnavårdsmannauppdraget på frivillig basis.67 Såväl von Koch som de 
statliga fattigvårds- och barnavårdskonsulenterna menade att bidrags

förskottens införande innebar ett slutgiltigt ställningstagande för tjänste

mannasystemet.68 

När bidragsförskottssystemet varit i bruk ett drygt år slog Svenska 
fattig- och barnavårdsförbundets avgående direktör Karl J. Höjer så
ledes fast att utvecklingen pekade på nödvändigheten med en övergång 
till bruket av tjänstemän inom den sociala barnavården.6" Redan tidiga
re hade det funnits goda skäl att förespråka anställda barnavårdsmän, 

bidragsförskottslagstiftningen var ytterligare ett. Det var ett stort arbete 

att sätta sig in i alla de sociallagstiftningar som en barnavårdsman 
måste behärska för att rätt kunna sköta uppdraget att bistå barn och 
mödrar. För detta behövdes yrkesverksamma barnavårdsmän. 

Barnavårdsmannauppdraget moderniseras 

I takt med den framväxande välfärdsstaten kom barnavårdsmannaupp

draget att omdefinieras. I denna process var såväl övergången till tjänste

mannasystemet som inkorporerandet av nya arbetsuppgifter och nva 
klientgrupper betydelsefulla händelser. Oberoende av om socialarbe

tarna hade specialutbildning eller inte böljade nu det moderna sociala 
arbetet ta form. De socialpolitiska nyheter som introducerades under 

1930- och 1940-talen, såsom bidragsförskotten, kom att utgöra navet i 

deras yrkesidentitet. 

67. G.H. von Koch, Fattigvård och barnavårdiçiç-içjy. En översikt (Stockholm 1938), s. 
22; även RA, Socialstyrelsens arkiv, Socialvårdsbyrån, vol. 5 F XX Ö:i, protokoll från konsu

lentkonferenser 1919-1937, 3-6/2 1932, s. 4. 
68. RA, Socialstyrelsens arkiv, Socialvårdsbyrån, vol. 5 F XX Ö:i, protokoll från konsu

lentkonferenser 1919-1937, PM från konsulentkonferensen i Stockholm 23/11 1936, även 
underlaget. 

69. Karl J. Höjer, "Några aktuella synpunkter på barnavårdsmannainstitutionen", Tidskrift 

för barnavård och ungdomsskydd 1939, s. 251. 



De yrkesverksamma barnavårdsmännen hade tidigare haft problem 

att befasta sin position som yrkeskår. Utövarna hade ingen specifik och 

gemensam utbildning eller kunskapskärna. De hade inte ens ett verk

samhetsområde som de kunde muta in som sitt eget. Med bidragsför

skotten erhöll de en "egen" understödsform att administrera. De många 
nya sociallagstiftningarna som även i övrigt introducerades och som 

hade bäring för deras klienter, gav ytterligare legitimitet åt deras arbete. 

Det krävdes utbildning och erfarenhet för att sätta sig in i och rätt för

stå alla understödsprogram som nu fanns att tillgå för mödrar och barn, 

menade man. Därmed började barnavårdsmännens eget kompetens

område att utkristalliseras. Barnavårdsmännen hävdade att deras speci
alitet låg i deras stora kunskaper om den problematik som var förknip
pad med ensamstående moderskap och enföräldrabarn samt i deras 
insikter i det moderna välfärdssamhällets åtgärder för dessa grupper. 

Göta Rosén, som var utbildad socialarbetare vid Socialinstitutet i 
Stockholm och tjänsteman på Socialstyrelsen, framhöll t.ex. att barna
vårdsmännen hade kommit att fa något av en nyckelposition inom 
socialvården eftersom det var så svårt för oinvigda att överblicka alla de 

lagar som berörde mödrar och barn. Hon ansåg att trots den social

politiska utvecklingen var barnavårdsmannens insatser lika påkallade 

som tidigare: 

Den ogifta moderns okunnighet om och kanske framförallt bristan

de vana vid samhällets socialpolitiska maskineri gör det i regel omöj

ligt för henne att på egen hand upptäcka de hjälpmöjligheter, som 

samhället kan erbjuda. Hon måste därför ha hjälp och vägledning. 
Ofta behöver hon också personligt stöd av barnavårdsmannen.70 

Barnavårdsmännen kunde med sina stora kunskaper om sociallagstift

ningen hjälpa mödrar att navigera rätt genom "samhällets socialpolitis
ka maskineri" och tillvarata de möjligheter som stod ogifta mödrar till 

70. Göta Rosén, "Barnavårdsmännen och barnavårdsnämnderna", Förhandlingar förda vid 

1948 års Barnavårdskonferens i Hälsingborg den 24-25 maj 1948. Utgivna av Hälsingborgs stads 

barnavårdsnämnd (Helsingborg 1949), s. 4. 



buds. På samma gång som en gammal tradition förvaltades, nämligen 

att barnavårdsmännen skulle uppmuntra moderskap, gjorde den mo

derna tidens stödåtgärder det mer tacksamt att bedriva detta föräldra-
fostrande arbete. De kunde nu erbjuda reell hjälp. De disciplinära insla
gen i deras arbete kunde därmed tonas ned och de rådgivande placeras 
mer i fokus. 

I denna moderniseringsprocess tjänade inkorporerandet av en ny 

kategori ensamstående mödrar till att ytterligare förstärka förståelsen av 

barnavårdsmannainstitutionen som ett slags resurscentrum. När barna

vårdsmannen Doris Holmgren från Stockholms barnavårdsnämnd år 
1948 kommenterade de förändringar som skett inom barnavårds

mannainstitutionen, poängterade hon hur betydelsefullt det var att de 

frånskilda mödrarna nu "kostnadsfritt kunde erhålla hjälp" av barna

vårdsmännen. Denna "förmån" hade tidigare enbart tillkommit mödrar 

till utomäktenskapliga barn. Nu fick ännu en utsatt kategori mödrar 

möjlighet att komma i kontakt samhällets hjälporgan och få en erfaren 

socialvårdstjänsteman att lyssna på deras bekymmer och hjälpa dem 

med olika angelägenheter.1 

Det verkar också som att barnavårdsmannainstitutionen faktiskt blev 

mer populär bland klienterna, och att mödrars eget intresse av att få en 

barnavårdsman ökade vid 1900-talets mitt. De frånskilda mödrarna 

kontaktade ju i de flesta fall frivilligt institutionen. Men även de ogifta 

mödrarnas beredvillighet att självmant ansöka om en barnavårdsman 

före barnets födelse tilltog påtagligt.72 Även om klienternas stegrande 
intresse för barnavårdsmännen säkerligen mest var förbundet med 

deras nya möjligheter att erbjuda ekonomiskt understöd, var denna 
utveckling ändå betydelsefull för barnavårdsmännens självförståelse. 

71. Doris Holmgren, "Bidragsförskott och arbetsföreläggande. Några erfarenheter från 

Stockholm under åren 1938-1948", Barnavård och ungdomsskydd 1949, s. 73. Även Eric Nils
son, "Om barnavårdsman för s.k. skilsmässobarn", Tids k nft för barnavård och ungdomsskydd 

1946, s. 219-225. 
72. Ar 1930 var det t.ex. endast cirka 20 0o av de under året nya barnavårdsmannafallen i 

Stockholm som påbörjades före barnets födelse Linder 1940 påbörjades 55 °o av fallen före 
barnets födelse, och år 1950 i 62 °o av fallen. Se Stockholms stadsfullmäktiges handlingar, Be-

rätte/se över barnavårdsnämndens verksamhet år içjo. Stadskollegiets utlåtanden och memorial 

för år 1931, bihang nr 28 (Stockholm 1931), s. 14; s.st., IQJO (1941), s. 11; s.st., 1Q50 (1951), s. 22. 



För barnavårdsmännen kom således 1930-talets socialpolitiska förän

dringar att fungera som ett led i en omdefinieringsprocess, där barna-

vårdsmannarollen kunde utvecklas i takt med tiden. Barnavårdsmanna-

skapet handlade inte längre om övervakning och kontroll av den utom-

äktenskapliga familjen utan om utan om "professionell" hjälp och råd
givning till mödrar och barn. 

Den förändrade relat ionen t i l l  k l ienterna 

Vad kan då bidragsförskottens införande sägas ha haft för följdverk

ningar för själva klientarbetet inom barnavårdsmannainstitutionen? Det 

kan här vara på sin plats att närmare diskutera hur bidragsförskotts

systemet påverkade relationerna mellan barnavårdsmännen och de 
ogifta mödrarna och fäderna. I och med denna sociallagstiftning gavs 
ensamstående mödrar under vissa omständigheter rätt till ett ekono
miskt understöd från det offentliga. De fick därmed en starkare ställning 

i förhållande till myndigheterna. Detta betydde emellertid inte att de 

normativa momenten i relationen mellan barnavårdsmännen och de 
ogifta föräldrarna minskade. Som Anders Berge påpekat så innehåller 
även den generella socialpolitiken disciplinerande inslag, där staten 
genom verksamheternas organisering försöker uppmuntra människor 
att leva sina liv på ett föreskrivet sätt.73 

Bidragförskotten tjänade till att förstärka det moderskapstänkande 
som redan präglade barnavårdsmannainstitutionen. Nyheten var att 

barnavårdsmännen nu gavs positiva sanktionsmöjligheter i relation till 

mödrarna. Syftet med barnavårdsmannainstitutionen var att stödja 

mödrarna så att de kunde behålla sina barn hos sig och själva ta hand 

om dem och ge dem en god omvårdnad. Genom bidragsförskotten 
ökades barnavårdsmännen möjligheter att lyckas med detta, som en 
samtida betraktare framhöll.4 Bidragsförskottssummorna blev visser
ligen oftast små eftersom beloppen grundades på underhållsavtal vilka 

många gånger var mycket lågt satta. För de mödrar som slet med att fa 

73. Berge (1995), s. 18 f. 
74. Signe Höjer, "Samhällets hjälp till barnen", i Alva Myrdal m.fl., Kvinnan, familjen och 

samhället (Stockholm 1938), s. 88-89. 



vardagen att gå ihop kunde emellertid även en liten bidragsförskotts-

summa innebära en lättnad. Understödet utgick regelbundet med en 

bestämd summa och kunde därmed ge stabilitet till deras ekonomier. 
Att det var formulerat som en social rättighet och inte var återbetal-

ningsbelagt, var också symboliskt viktigt. Sociologerna Barbara Hobson 
och Mieko Takahashi framhåller att bidragsförskotten innebar ett steg 

mot att befria denna mödragrupp från social stigmatisering och mot att 

inkludera dem i ett mer generellt moderskapstänkande. ° 

Det skall här samtidigt poängteras att bidragsförskottet inte var ett 
omvårdnadsbidrag i den betydelsen att det förutsatte att mödrar ägna

de sig åt omvårdnad på heltid och sålunda själva avstod från lönearbete. 

Understödet var enbart riktat till barnet och täckte inte några av de 
kostnader som modern hade för sin egen person. Bidragsförskottssyste
met byggde därmed vidare på de normer om ensamstående moderskap 

som redan genomsyrade barnavårdsmannainstitutionen. Precis som 

tidigare förväntades ensamstående mödrar i normalfallet både ta hand 

om sina barn och förvärvsarbeta. 

Bidragsförskotten förstärkte även den tvåföräldranorm som redan 
rådde enligt 1917 års lag om barn utom äktenskap. Denna socialpoli
tiska åtgärd gav mödrar ekonomiskt incitament att samarbeta i fader
skapsutredningar, eftersom hjälpen endast utgick om faderskapet var 
fastställt och ett underhållsavtal ingånget. Denna tvåföräldranorm 

handlade till viss del om att kunna dra in även fadern i barnets försöij-

ning och alltså återkräva bidragsförskottssumman av honom. Men det 

var förstås också ett sätt att dra en respektabilitetsgräns gentemot "fel" 
sorts kvinnor. Även om detta var en politik som handlade om att upp

muntra moderskap, var ju inställningen inte lika positiv till alla sorters 

mödrar. Man önskade inte införa en understödsform som skulle fa som 

bieffekt att det helt "faderslösa" moderskapet underlättades. Tvärtom 
var det lika viktigt som förut att slå fast att ett barn skulle ha två föräld
rar, oavsett om dessa bodde ihop eller inte. 

75. Barbara Hobson & Mieko Takahashi, "The parent-worker model. Lone mothers in 
Sweden", i Jane Lewis (red.), Lone mothers in European zvelfare regimes. Shiftingpoliey logies 

(London 1997), s. 127. 



I relation till barnafäderna förvaltade barnavårdsmännen även fort

sättningsvis den äldre tidens mer öppet disciplinära uppfostringsmeto
der. Bidragsförskotten hade medvetet utformats på ett sätt som möjlig
gjorde att understödet kunde upplevas som en rättighet för mödrar 

utan att männen undslapp sitt försörjaransvar. Barnavårdsmännens 
negativa sanktionsmöjligheter gentemot fäder bibehölls alltså. Om 
männen inte frivilligt återbetalade förskottsmedlen var barnavårdsmyn
digheterna berättigade att använda samma tvångsmedel som förut hade 

kommit till användning, d.v.s. utmätning, införsel i lön och arbetsföre

läggande. Det skall dock framhållas att skulden under vissa omständig

heter kunde efterskänkas, t.ex. om en framtvingad återbetalning hotade 

medföra att barnafadern därigenom skulle stå utan möjlighet att för
sörja sig själv och sin nya familj. 

I praktiken visade det sig också att bidragsförskotten sällan kunde 

återkrävas. Sveriges officiella statistik år 1940 upplyste om att endast 

27 procent av de utbetalda bidragsförskotten ersattes av barnafäder, 

trots de krav som staten ställde på barnavårdsnämndernas indrivnings-

åtgärder. År 1950 återgäldades 39 procent. I städerna där tjänstemän 
skötte arbetet var siffrorna överlag något bättre än det nationella ge

nomsnittet.6 Men i merparten av fallen resulterade inte barnavårds

männens åtgärder i att bidragsförskotten ersattes. Barnavårdsmännens 
disciplinering av fäder måste således snarare sägas handla om ett sym
boliskt fastslagande av de plikter som var förbundna med faderskapet, 

än att man i varje enskilt fall faktiskt tvingade män att efterleva dessa. 
Införandet av bidragsförskott utgjorde därmed inte något distinkt 

brott med det arbete som bedrevs inom barnavårdsmannainstitutionen. 
Bidragsförskottssystemet medförde en sorts ekonomisk grundtrygghet 
för utomäktenskapliga barn och ogifta mödrar, men det accentuerade 

samtidigt det föräldratänkande och den genusimpregnerade självförsör-

76. Sveriges officiella statistik (SOS), Samhällets barnavård 1Q50. Kungl. Socialstyrelsen 

(Stockholm 1952), s. 25.1 Stockholm återbetalades år 1940 cirka 34 °o av de utbetalade med

len av barnafader. Stockholms stadsfullmäktiges handlingar, Berättelse över barnavårdsnämn

dens verksamhet âr IQ40. Stadskollegiets utlåtanden och memorial för år 1941, bihang nr 28 

(Stockholm 1941), s. 16. 



jarprincip som genomsyrade barnavårdsmannaarbetet. Verksamheten 

handlade fortfarande om att göra goda mödrar och fäder av dem som 

hade barn utan att vara gifta. Mödrar förväntades fortfarande både 
lönearbeta och samtidigt ge sina barn omsorg. Fäder skulle fortfarande 

betala underhållsbidrag. 
Den stora skillnaden låg inte i det normativa budskapet till klienterna 

utan i det sätt som detta förmedlades på. Där barnavårdsmännens tidi
gare möjligheter att fostra till föräldraskap hade utgått från deras per

sonliga interaktion med klienterna, kunde de nu även utöva påverkan 

genom bidragsförskottens mer anonyma konstruktion. Som Anders 

Berge skriver apropå införandet av sociala försäkringar, var det från sta

tens sida många gånger "fördelaktigt om den personliga bearbetningen 

och kontrollen kunde ersättas av den anonyma organiseringen som 
moralisk normgivare".77 Barnavårdsmannainstitutionens historia visar 
samtidigt att det ena systemet inte utesluter det andra. Även efter 
bidragsförskottens införande kvarstod institutionen med de uppgifter 

som barnavårdsmännen redan hade sig tilldelade. Här lades bara den 

nya erans ekonomiska styrmedel till äldre tiders individuella sociala 

arbete. Förändringarna innebar emellertid att verksamheten fick en 
modernare prägel. Inom ramen för den framväxande välfärdsstaten 
fanns ännu utrymme för barnavårdsmän. 

Bidragsförskottssystemet under 1940- och 1950-talen 

Det kan här avslutningsvis vara motiverat att ge en översikt över de för

ändringar som bidragsförskottssystemet genomgick under 1940- och 

1950-talen. Sociallagstiftningen kom nämligen att revideras vid ett fler

tal tillfällen under dessa decennier. Reformerna skall nog i första hand 
ses som ett resultat av en pågående politisk process som handlade om 

att göra de socialpolitiska systemen mer universella till sin karaktär. 

Samtidigt tillgodosågs därmed de krav som framfördes från barna

77. Berge (1995), s. 121. 



vårdshåll om ett mer lätthanterligt system. Som statsvetaren Bo Roth-
stein framhåller så finns det administrativa fördelar med generella social

politiska program där förmånsnivån är given på förhand. De är näm

ligen mindre personalkrävande än de där understödssumman räknas 

fram från fall till fall.78 Men på tvärs med de successiva förändringar som 

systemet genomgick bibehölls dess grundläggande konstruktion, att det 

var ett förskott på barnets civil rättsliga underhållsbidrag. 

Under 1940-talet genomfördes ett första par etapp visa reformer vilka 
pä samma gång rationaliserade handläggningen av understödet och 
gjorde det uniformt med hänsyn tagen till mödrarnas förhållanden. 

Den viktigaste förändringen var att bidragsförskottets koppling till mo

derns inkomst avskaffades år 1947.79 Även den tidigare ortsgraderingen 

och differentieringen beroende på antalet barn som understöddes i en 
och samma familj utrangerades. Det sammantagna resultatet var att fler 

mödrar därmed blev berättigade till bidragsförskott samtidigt som un

derstödsbeloppen blev generösare. Vidare infördes ett särskilt barn

bidrag for barn med okänd fader, vilket började utgå från och med tre 
års ålder. Den långa karensperioden ansågs viktig för att pressa mödrar 
att bidra till faderskapsutredningen. 

Den socialvårdskommitté som föreslog reformerna menade att det 

fanns flera förtjänster med att stryka bidragsförskottssystemets inkomst

prövning. Så länge som förskottet var beroende av moderns inkomst, 

eller hennes makes om hon var gift, innebar ju detta att samhället lät 

barnafäder slippa sin underhållsskyldighet i de fall modern hade ordnad 
ekonomi. Detta missgynnade skötsamma mödrar. Ett borttagande av 
inkomstprövningen skulle tjäna till att slå fast fäders ovillkorliga under
hållsskyldighet för sina barn, oberoende av om mödrar själva klarade 

att söija för dem. Förutom dessa principiella synpunkter medförde ett 

78. Bo Rothstein, fad bör s taten göra? Om väl f irdsstatens moral iska och pol i t iska logik  (Stock

holm 1994), s. 94 i. 
79. SOU 1942:29, Socialvårdskommittéfis betänkande IV Förslag till ändrad bidragsförskottslag 

m.m.\ SOU 1947:21, Socialvårdskommitténs betänkatide XV Utredning och förslag angående sär

skilda barnbidrag och bidragsförskott m.m. (Stockholm 1947); Riksdagstrycket, propositionerna 
I943:I83; I947:288-



borttagande av inkomstprövningen också att arbetet med att administ

rera bidragsförskotten underlättades. 

Det fanns emellertid ytterligare svårigheter förknippade med bidrags
förskotten, som inte löstes bara för att de inte längre var beroende av 

moderns inkomst. Bidragssumman var ju även koppad till faderns 
ekonomiska förhållanden. Att det var ett förskott på ett visst fastställt 
underhållsbidrag betydde att bidragssumman inte kunde vara högre än 
det belopp som fadern skulle betala i underhåll. Eftersom många 

underhållavtal var lågt satta betydde detta i praktiken att bidragsför

skotten blev små. Ofta var summan så pass liten att den måste kom
pletteras med fattigvård, med resultat att kommunen fick administrera 
två olika sorters bidragsformer till samma klienter. Detta försvårade i 
sin tur återkravsverksamheten, eftersom indrivna medel skulle fördelas 
mellan olika myndigheter. Dessutom var indrivningsarbetet i sig en om

ständlig och föga givande syssla. Över årens lopp visade det sig att 

bidragsförskotten sällan återbetalades. Man diskuterade således om det 

inte vore enklare om bidragsförskotten omvandlades till en ren under

stödsform för ensamstående mödrar så att man slapp allt administrativt 
besvär med återbetalningen. Barnavårdsdirektören i Malmö Åke By-
lander uttalade vid ett flertal tillfällen att han inte förstod varför en 
bidragsform som i realiteten sällan återkrävdes skulle kallas för en för-

skottering.80 Inom socialvårdskommittén hade man på 1940-talet också 

diskuterat möjligheten att släppa på bidragsförskottens koppling till 

faderns underhåll och i stället införa en ren understödslag för ensam

stående mödrar. Men tiden var inte mogen för en sådan reform. 

Bidragsförskottspolitiken skissades fram i ett socialpolitisk landskap 
som var minerat av praktiska komplikationer och politiska hänsyn. 
Administrationen behövde förenklas och de ensamstående mödrarna 
behövde hjälpas, samtidigt som de inte fick främjas på bekostnad av 

80. Åke Bylander, "1943 års bidragsfbrskottslag. Några erfarenheter och synpunkter", Tid

skriftför barnavård och ungdomsskydd 1945, s. 88 f.; dens., "Bidragsförskottslagen. Några er

farenheter", Tidskrift fir barnavård och ungdomsskydd 1939, s. 86 f.; dens., "Bidragsförskottsla-
gen. Erfarenheter och framlagda ändringsförslag", Tidskrift för barnavård och ungdomsskydd 

1941, s. 17 f. 



andra mödragrupper. Viktigast av allt var fortsatt att inte undergräva 

faders individuella försöijaransvar. Lösningen på dessa problem verkar 

delvis ha varit att driva en sorts politik på diskursiv nivå och en annan i 
praktiken. Att tala om det offentliga stödet till ensamstående mödrar i 

termer av ett bidragsförskott var symboliskt betydelsefullt. Det var 
angeläget att slå fast att fader hade ett ansvar för sina barns försörjning. 
Men rent faktiskt innebar alltså bidragsförskottet att det offentliga - om 

det nu var staten eller kommunen - i många fall övertog faderns för-

sötjarroll för denna kategori barn. 

Denna utveckling kom att accentueras genom ytterligare några 

förändringar under 1950-talet. Nu beslutades om generella höjningar 
av alla underhållsbidrag, där alla ingångna avtal mellan föräldrarna 
schablonmässigt skrevs upp. Någon särskild överenskommelse behöv

de alltså inte göras utan underhållen höjdes enligt en viss procentsats. 

År 1957 infördes också ett så kallat utfyllnadsbidrag för barn med lågt 

satta underhållsbidrag.81 Härmed togs alltså principiellt viktiga steg i 
och med att underhållssumman frikopplades från föräldrarnas ekonomi 
och egna möjligheter att försörja barnet. Med dessa bestämmelser kom 
staten att garantera en ekonomisk grundnivå som var densamma för 

alla barn till ensamstående föräldrar. Nu gjordes också lagen köns
neutral. Fäder som hade ensam vårdnad om ett barn kunde nu för för
sta gången erhålla bidragsförskott om modern inte betalade underhåll. 

Trots alla förändringar som bidragsförskottssystemet genomgick 

kvarstod emellertid dess förskotteringskonstruktion. Understödsfor

mens själva idé byggde alltså fortfarande på föräldrarnas enskilda 

underhållsplikt. Även fortsättningsvis var barnets möjligheter att erhålla 
bidragsförskott beroende av att faderskap var fastställt och att ett 
underhållsavtal upprättats mellan föräldrarna. Därmed kunde denna 
socialpolitiska åtgärd också i fortsättningen fungera som ett instrument 

för att reglera relationerna mellan fader, mödrar och barn och för att slå 

fast en samhällelig tvåföräldranorm. 

81. Se Ernst Michanek, Socialboken. Oumbärlig vägvisare i det moderna Social-Sverige (Stock

holm 1958), s. 130-133. Även SOU 1956:47, Stod åt ofiillständiga familjen Promemoria angiven 

av familjeberedningen\ Riksdagstrycket, proposition 1957:139. 



Slutord 

Det här kapitlet har handlat om det statliga bidragsförskottssystem som 
togs i bruk i början av 1938 och om hur det påverkade verksamheten 
inom barnavårdsmannainstitutionen. Med utgångspunkt i denna soci
alpolitiska reform har jag diskuterat hur relationerna mellan stat, barna

vårdsmän och ogifta föräldrar förändrades under 1930- och 1940-talen. 

Under decennierna strax före 1900-talets mitt omgestaltades det 

svenska socialpolitiska landskapet. Tonvikten skiftade då över från lo

kalt organiserade hjälpverksamheter till centralstatliga välfärdsprogram. 

Denna förändring var delvis ideologiskt betingad. Kvinnorörelsens 

gamla krav på samhällsreformer för mödrar och barn föll i god jord i 

det nya politiska klimatet. En ny generation socialpolitiska aktörer 
eftersträvade preventiva och generella socialpolitiska åtgärder för att 

förebygga fattigdom hellre än att ingripa i nödsituationer som redan 

uppstått. Man ville bygga trygghetssystem för medborgarna och ge 

dem rätt till samhällets hjälp. 

Samtidigt handlade detta skifte även om att komma tillrätta med de 

organisatoriska svårigheter som präglade det offentliga sociala hjälp-

arbetet under tidigt 1900-tal, problem som också var kännbara inom 
barnavårdsmannainstitutionen. Det fanns strukturella problem med det 
sätt som understödsarbetet bedrevs. Det var påkallat med mer rationel
la arbetsmetoder och en större homogenitet i omsorgsverksamheten. 

Bidragsförskottslagstiftningen var ett led i utvecklingen mot en mer 

generell social- och familjepolitik där staten garanterade mödrars och 
barns välfärd. Samtidigt pekade systemet också mot en mer centralise
rad social barnavård, med mer enhetliga regelverk och fastare ramar för 

den kommunala barnavårdsmannaverksamheten. Denna statliga social

politiska åtgärd för mödrar och barn kompletterades således med be
stämmelser som gav kommunerna incitament att skapa genomtänkta 
strukturer för sitt barnavårdsmannaarbete. Det blev t.ex. ekonomiskt ra
tionellt att snabbt fastställa faderskap och underhåll för alla utomäkten-

skapliga barn, så att mödrar med försöijningsproblem kunde lyftas från 



den kommunalt finansierade fattigvården och bli berättigade till det 
statsfinansierade bidragsförskottet. Samtidigt sporrades de kommunala 
barnavårdsmyndigheterna att vidta ansträngningar för att driva in 
pengar från fadern, eftersom kommunernas statsunderstödsansökning
ar endast beviljades under förutsättning att alla indrivningsåtgärder prö

vats och misslyckats. 

Bidragsförskottspolitiken innebar således att barnavårdsmännens ar

betsuppgifter förändrades och att deras verksamhet stramades upp. Sam

tidigt kunde barnavårdsmännen dra nytta av denna socialpolitiska ut
veckling för att modernisera och även professionalisera sin verksamhet. 

Att barnavårdsmännen med bidragsförskotten försågs med en positiv 
hjälpåtgärd gjorde barnavårdsmannaarbetet tacksammare att bedriva. 
Mödrarna blev mer benägna att på eget bevåg uppsöka institutionen. 

Denna "avstigmatisering" av barnavårdsmannaverksamheten kom att 

accentueras av att den i samband med bidragsförskottsreformen utvid

gades och på frivillig basis även riktades till frånskilda mödrar och deras 

barn - den nya tidens faderslösa. Förändringarna hade även verkan på 
barnavårdsmännens relationer till andra grupper socialvårdsfiinktio-
närer. Tidigare hade barnavårdsmännen ofta underhandlat med fattig

vården för att erhålla ekonomiskt understöd för sina klienter. Nu gavs 

de en egen ekonomisk hjälpform som dessutom hade bättre klang än 

fattigvården. Samtidigt använde sig barnavårds tjänstemännen även av bi
dragsförskottspolitiken för att distansera sig från de frivilliga barna
vårdsmännen. De kunde ta fasta på de ökade krav som riktades mot 
barnavårdmannainstitutionen och framhöll att den alltmer komplexa 
sociallagstiftningen var ett tydligt argument för behovet av kunniga och 
erfarna socialvårdstjänstemän. 

Barnavårdsmännens arbete försköts således som en konsekvens av 
samhällsförändringen. Det var möjligt för dem att på samma gång ta till 

sig den framväxande välfärdsstaten med dess generella socialpolitik och 

att hålla fast vid den individuella och personliga socialvården. Den ex

pertis de menade att deras profession besatt låg i att understödja möd

rar och barn och hjälpa dem tillrätta i deras familjeliv. Detta gjorde de 

genom kurativa insatser och genom att vägleda dem genom det moder



na välfärdssamhället och orientera dem om de möjligheter som sam

hället erbjöd. Barnavårdsmännen var inte längre genuspoliser, utan ge-

nuskuratorer. De hade slutligen mutat in ett eget professionellt område. 

Gamla och nya idéer om föräldraskap 

Trots de yttre förändringar som följde med välfärdsstatens framväxt 
och socialvårdens modernisering är det samtidigt möjligt att peka på en 
betydande kontinuitet i barnavårdsmannaarbetets normativa målsätt
ning. Bidragsförskottet fungerade som ett socialpolitiskt komplement 

till de civilrättsliga bestämmelserna om föräldrars omsorgs- och under

hållsskyldigheter gentemot sina barn. Det fungerade som ett nytt verk

tyg för staten att reglera relationerna mellan fäder, mödrar och barn. 

Understödsformen kunde enbart utgå till barn med fastställt faderskap, 

så den tjänade som ett komplement till barnavårdsmännens tidigare ar
bete med att knyta utomäktenskapliga barn till sina fäder. Politiken ut
gjorde därmed inte något egentligt brott med tidigare tänkande kring 
föräldraskap eller med barnavårdsmännens förutvarande arbetsuppgif

ter. Såväl före som efter bidragsförskottens införande skulle en barna

vårdsman fostra till föräldraskap och skapa en alternativ kärnfamilj av 

de män och kvinnor som hade barn utan att vara gifta. Den socialpoli
tiska utvecklingen medförde emellertid att de nu fick positiva instru

ment att tillgripa i detta arbete. Barnavårdsmännen gavs en möjlighet 

att med ekonomiska incitament uppmuntra mödrar att samarbeta i 
faderskapsutredningar och att hålla samman sina familjer. 

I och med bidragsförskottssystemet var det möjligt att integrera 
mödrar och barn i det moderna välfärdsstatliga bygget samtidigt som 
socialhjälpsstatens tankefigur om det manliga försöijaransvaret levde 
vidare. Bidragsförskottssystemet utformades ju för att garantera barns 

ekonomiska standard utan att befria fäder från försörjningsplikten. 

Fäder blev skyldiga att betala tillbaka bidragsförskottssumman till sta

ten. Men den hårda politiken gentemot barnafäder var mestadels sym
bolisk. I praktiken efterskänktes ofta fädernas bidragsförskottsskulder, 
och de tilläts många gånger att lägga över sitt försörjaransvar på det 

offentliga - på staten och kommunen. Precis som fallet var med in



förandet av 1917 års lag om barn utom äktenskap och den därmed sam

manhängande barnavårdsmannainstitutionen, var även 1930- och 40-
talens bidragsförskottspolitik fylld av paradoxer. Å ena sidan slog staten 
genom politiken fast föräldrarnas individuella ansvar gentemot sina 

barn, å andra sidan utökades den offentliga omsorgen ytterligare. 

Vad gällde mödrarna hade reformerna i slutet av 1930-talet en viktig 
implikation, dä de markerade en utveckling bort från det specifika ut
pekandet av utomäktenskapliga barn och ogifta mödrar som särskilda 

problemgrupper i behov av samhällelig hjälp och kontroll. De ogifta 

mödrarna integrerades ytterligare i det övergripande moderskapstän-
kandet. Bidragsförskottets utformning som ett stöd åt såväl utomäkten

skapliga barn som skilsmässobarn, liksom utvidgandet av barnavårds

mannainstitutionen till att även inbegripa frånskilda mödrar och deras 

barn, var tecken på en pågående process där gränsdragningen mellan 

olika kategorier mödrar och barn höll på att uppluckras. Ännu var tiden 
emellertid inte inne för ett totalt upphävande av kategoritänkandet. 

Tvärtom anas en dubbelhet i inställningen till de ogifta mödrarna. Frå

gor om sedlighet och respektabilitet var fortfarande viktiga. Det var inte 

lätt för aktörerna att helt bortse från skillnaderna mellan inom- och ut
omäktenskapliga barn, och mellan gifta och ogifta mödrar. Även om 

det fanns flera beröringspunkter grupperna emellan ville man inte dra 

liknelsen för långt. Att göra barnavårdsmannens övervakning av skils
mässobarn obligatorisk, såsom var fallet för utomäktenskapliga barn, 
kom t.ex. inte på fråga. Det var heller inte aktuellt att tvärtom avskaffa 
kontrollen av de utomäktenskapliga barnen och deras mödrar. Men på 

sikt var tendensen tydlig. Det framväxande välfärdssamhällets sociala 

åtgärder var endera riktade till mödrar generellt, eller till symtomdefi-

nierade kategorier, såsom "ensamstående mödrar" och "barn med en 
vårdnadshavare". Denna utveckling skulle i framtiden leda till att barna-
vårdsmannainstitutionens existensberättigande upphävdes. Dess tidiga
re så enkelt definierade grund höll på att luckras upp. När moderska-
pets generella karaktär kom att skjutas alltmer i förgrunden var det inte 
längre möjligt att a priori särbehandla ogifta mödrar och deras barn. De 

ogifta mödrarna höll på att normaliseras. 



S L U T D I S K U S S I O N  

Genus som politik 

Denna genushistoriska undersökning av barnavårdsman nainstitutionens 
plats i den tidiga svenska välfärdsstaten skall nu sammanfattas och dis
kuteras. Med utgångspunkt i sagda institution har jag analyserat vilken 
roll genus spelade i den process där förhållandet mellan stat, profession 
och individ omförhandlades under 1900-talets första hälft. Det är sam
spelet mellan tre samhälleliga utvecklingslinjer som studerats: välfärds

statens framväxt, uppkomsten av en ny välfärdsstatlig profession, och 

genusrelationernas omvandling. I ett antal delstudier har jag närmat 
mig barnavårdsmannainstitutionens historia från olika perspektiv. 
Framställningen har spänt mellan tillkomsten av detta offentliga organ 
år 1917/18 och införandet av det statliga bidragsförskottsystemet år 

1937/38. Jag har analyserat de politiska diskussionerna, de institutio

nella arrangemangen och den faktiska praktiken förknippade med detta 

politikområde. Jag har visat hur frågor om kön var centrala i de politiska 
debatterna om vilket ansvar staten skulle ta för utomäktenskapliga barn 
och deras mödrar, i samband med den reformerade familjelagstiftningen 

på 1910-talet och i samband med befolkningspolitiken på 1930-talet. Jag 
har pekat på hur idéer om kön genomsyrade det sätt som det sociala ar



betet inom barnavårdsmannainstitutionen administrerades och organi

serades på, och också var närvarande i socialarbetarnas eget professio-

naliseringsprojekt. Jag har diskuterat hur idéer om kön och föräldraskap 
kom till uttryck i barnavårdsmännens interaktion med ogifta föräldrar. 

Studiens breda upplägg har gjort att en rad olika aktörer på olika 
nivåer och med varierande och emellanåt motstridiga intressen kommit 
i blickfånget. Det är en historia med bäring för såväl de politiker och 
fackspecialister som drog upp riktlinjerna för barnavårdsmannainstitu

tionen, som de barnavårdsmän vilka tillämpade politiken och de klien

ter vilka berördes av den. 

Kvinnor har stått i centrum för undersökningen, men män har samti

digt spelat en viktig roll. Genuspolitisk omdaning är inte bara en fråga om 

att integrera kvinnor i samhällets olika arenor. Att förändra villkoren för 

kvinnor är även en fråga om att förändra män. Detta blir kanske särskilt 
tydligt med utgångspunkt i barnavårdsmannainstitutionen. Dess verk
samhet syftade ju till att lösa ogifta mödrars problem med att ta hand om 

sina barn genom att efterhålla det manliga försöijaransvaret för dessa. 

I det följande sammanfattar jag mina huvudsakliga resultat med en 

blick på den statliga politiken, en på barnavårdsmännen och en på det 

utomäktenskapliga föräldraskapet. Slutligen diskuterar jag barnavårds-

mannainstitutionens historia i relation till en fråga som engagerat femi-
nistiska forskare, nämligen vilken roll kvinnliga aktörer spelat i att 

utveckla välfärdsstaten och att omförhandla de samhälleliga genus-

relationerna. 

Barnavårdsmannainstitutionen som statligt politikområde 

Genom barnavårdsmannainstitutionen har jag fångat in det skifte som 
den norska historikern Anne-Lise Seip benämner för socialhjälps

statens omvandling till välfärdsstat.1 Med detta menas utvecklingen från 

i. Anne-Lise Seip, Sosialhjelpstaten blir til. Norsk sosialpolitikk 1740-1920 (Oslo 1984); dens., 

Veiene til velferdsstaten. Norsk sosialpolitikk 1Q20-1Q75 (Oslo 1994). 



en stat som förutsätter att individens välfärd i första hand vilar på famil

jen och att staten därför bara griper in i medborgarnas liv i yttersta nöd
fall, till en stat som mer systematiskt omfördelar resurser i syfte att före
bygga att nödsituationer uppstår. De två milstolpar i barnavårdsman-

nainstitutions historia som undersökningen omfattar, reflekterar denna 

förändrade syn på statens roll i relation till medborgarna. 1917 års lag 

om barn utom äktenskap hörde hemma i det tidiga 1900-talets social

hjälpsstat. Den var en civilrättslig lagstiftning som syftade till att reglera 

föräldrars skyldigheter gentemot utomäktenskapligt födda barn. Till 
denna kopplades sedan barnavårdsmannainstitutionen och dess kon

trollsystem för att säkerställa att föräldrar levde upp till sina enskilda 
förpliktelser. Några av barnavårdsmännens mest centrala åtaganden var 
att se till att faderskap fastställdes och underhållsavtal ingicks för vaije 
barn samt sedan att driva in denna underhållssumma om så behövdes. 
Bidragsförskottslagstiftningen år 1937 var ett led i den framväxande väl

färdsstaten. Det var en socialpolitisk reform som omfördelade det eko

nomiska ansvaret för utomäktenskapliga barn mellan staten och famil

jen. Med bidragsförskotten kom det offentliga - kommunen och staten 
- att under vissa förutsättningar garantera barns underhåll och i för

skott betala dessa, för att sedan - om möjligt - återkräva summan av 

barnafadern. Det "offentliga" axlade nu ett större socialt och ekono

miskt ansvar och övertog vissa av familjens "privata" bördor. 

De två perioderna skilde sig därmed åt med hänsyn tagen till vad för 

slags politiska program som lanserades för att bemöta problemen för
knippade med "utomäktenskapligheten". Men likheter fanns också. 

Politiken präglades av såväl förändring som kontinuitet. Både barna
vårdsmannainstitutionen och bidragförskottssystemet gav utrymme för 
"offentlig" intervention i det "privata" familjelivet. Bägge reformerna 

syftade till att reglera relationerna inom familjen, och de härbärgerade 

samma normativa inställning till hur föräldraansvaret skulle fördelas 

mellan mödrar och fader. Att de två reformerna kompletterade varan
dra och inte representerade något drastiskt skifte framkommer kanske 

tydligast genom att barnavårdsmannainstitutionen fortlevde samt att 

administrerandet av bidragsförskotten anförtroddes åt barnavårds



männen. Trots det i övrigt omskapade sociala och politiska landskapet 

bestod alltså såväl institutionen som sådan som barnavårdsmännens 

övervakning av ogifta föräldrar. I samband med bidragsförskottens in
förande kom den t.o.m. att utvidgas till att även inbegripa vissa skils
mässobarn och frånskilda föräldrar. 

Med tanke på att koncentrationen har legat på de samhälleliga ge-
nusrelationerna är det kanske inte så konstigt att jag på detta sätt beto

nar kontinuiteten i politiken kring barnavårdsmannainstitutionen. Stu

dien har sin utgångspunkt i den forskning som visat att föreställningar 
om kön alltid byggs in i och återskapas genom statlig politik och poli
tiska system. Feministiska välfärdsstatsforskare brukar framhålla att 
svensk politik under 1900-talets första hälft präglades av ett och samma 
"genusparadigm", nämligen den komplementära föreställningen att 

kvinnor hade ett primärt hushålls- och omvårdnadsansvar och män ett 

primärt ekonomiskt försörjaransvar. Skiftet från en manlig försöijar-
norm till en tväforsörjarnorm, för att tala med Jane Lewis, eller från ett 
husmoderskontrakt till ett jämställdhetskontrakt med Yvonne Hird-

mans terminologi, skedde först under i960- och 1970-talen.2 Den här 

undersökta perioden spänner därmed mellan två socialpolitiska stats
former som båda präglades av ett och samma genustänkande. Här 
skedde således omvälvningar vad gällde statens relation till medborgar
na och av kvinnors ställning i samhället, samtidigt som genusrela-

tionerna på en högt abstraherad normativ nivå uppvisade kontinuitet. 

I  jämförelse med denna feministiska forskningstradition lägger jag 

ändå större betoning på förändring. Den dominerande genusnormen 

inom barnavårdsmannainstitutionen var den komplementära ordningen, 

där kvinnlighet kopplades till omsorg och manlighet till försörjaransvar. 

Denna ordning hade såväl politiker och barnavårdsmän som föräldrar 

att förhålla sig till. Jag har emellertid visat hur tänjbart detta genus
tänkande kunde vara. Den moderliga kvinnligheten och försörjande 

2. Yvonne Hirdman, "Genussvstemet", i Demokrati och makt i Sverige. Maktutredningens hii-

vudrapport (Stockholm 1990); Jane Lewis, "Gender and the development of welfare regimes", 

Journal of European social policy, 2:3 (1992a); dens., "Gender and welfare regimes. Further 

thoughts", Social politics. International studies in gender, state and society, 4 (1997)-



manligheten tog sig olika uttryck beroende på klasstillhörighet och 

civilstånd. Ett studium av barnavårdsmannainstitutionen har dessutom 

tydliggjort att stora förändringar i synen på mäns och kvinnors rättig
heter, skyldigheter och i deras handlingsalternativ var möjliga inom 
ramen för ett och samma genusparadigm. Därtill kom emellanåt även 
andra föreställningar om manlighet och kvinnlighet till uttryck, där i 
stället likheterna mellan könen betonades. 

Att jag på detta sätt sammanfattningsvis framhäver genusdiskursens 

variationer har sin grund i undersökningens breda upplägg. På samma 

sätt som staten och den statliga genuspolitiken förändras över tid har 

jag genom perspektivbyten kunnat uppmärksamma att den inte heller 

varit enhetlig i en samtida synkron belysning. I min analys har jag följt 

barnavårdsmannainstitutionen från nationell politik till lokal implemen-
tering. Därmed har en rad olika politiska och byråkratiska instanser 
hamnat i blickfanget. I växelspelet mellan staten och dess olika nivåer 
har en komplex förståelse av den genuspolitiska processen växt fram. 

Jag har därmed åskådliggjort den spännvidd av idéer kring kön och 

socialpolitik liksom om statens och professionernas relation till med
borgarna, som fanns representerad under 1900-talets första hälft. 

Poli t ikens variat ioner 

Barnavårdsmannainstitutionen var ur ett perspektiv ett tydligt uttryck 

för det tidiga 1900-talets samhälleliga komplementära genusordning. 

Där bands kvinnor till den privata familjesfären med ansvar för hem 

och barn medan mäns primära uppgift - även som fäder - stod att finna 

utanför familjen, i det offentliga, på lönearbetsmarknaden. Institutionen 
tillkom just för att upprätthålla denna ordning även för de föräldrapar 

som skaffade barn utan att vara gifta. Här fick det tidiga 1900-talets 
idéer om genus och föräldraskap ett institutionellt uttryck. En stor 
skara socialarbetare engagerades för att som barnavårdsmän fungera 
som statens förlängda arm och fostra kvinnor till ansvarstagande och 

omhändertagande mödrar och män till fäder och goda försörjare. 

Detta är emellertid inte hela historien. För det första implementerades 

den statliga genuspolitiken på lokal nivå. Möjligheterna till och intresset 



för att hjälpa ogifta mödrar till moderskapet och kontrollera barnafaders 

försörjningsansvar varierade mellan olika kommuner och funktionärer. I 
mindre kommuner hade man inte samma förutsättningar att bygga upp 
en fungerande barnavårdsmannaverksamhet som i de större städerna. 

Det fanns landsbygdskommuner där man först i och med bidragsför

skottens införande vid 1930-talets slut skaffade ordentliga handlägg

ningsrutiner för barnavårdsmannaärenden. I städerna var verksamheten 

bättre organiserad, men här hade barnavårdsmännen å andra sidan fler 

svårigheter att övervinna i sitt föräldrafostrande arbete. I städerna fanns 

många ensamstående och yrkesverksamma mödrar, vilka samtidigt 
saknade familjenätverk att falla tillbaka på för att ordna barnomsorgen. 
Städernas barnafader var också mer mobila och bytte oftare arbetsgiva
re, vilket försvårade arbetet med att driva in underhållsbetalning. 

Det fanns även en glidning mellan det familjeideal som mejslades 

fram genom familjelagstiftningen och socialpolitiken, med tydliga roller 
för mödrar och fader, och barnavårdsmannainstitutionens praktik. För 
även om staten satte upp ramar och mål för barnavårdsmannaverksam-
heten utformades den faktiska politiken i det implementerande ögon
blicket. Trots allt tal om att barnavårdsmannainstitutionen skulle fostra 

till föräldraskap och skapa försörjande fader och omhändertagande 

mödrar, så var det verkliga mötet mellan barnavårdsmän och ogifta för
äldrar betydligt mindre entydigt. I praktiken klarade fa utomäktenskap-

liga fader och mödrar av att leva upp till de föräldraideal som på en 

normativ nivå genomsyrade barnavårdsmannainstitutionen. 

Därtill var politiken som sådan motsägelsefull. De föräldrafostrande 

signaler som sändes ut var egentligen aldrig fullt så tydliga som barna

vårdsmannainstitutionens normsystem i förstone ger intryck av. Staten 

talade inte med en tunga utan med flera. Samtidigt som en rad discipli
nära metoder utvecklades för att binda biologiska fäder vid sina utom-
äktenskapliga barn och avkräva dem ett försöijaransvar, fanns det en 

rad legitima skäl som tillät dem att åsidosätta denna plikt utan att råka 

ut för några sanktioner. Och samtidigt som ogifta mödrar inkluderades 

i tidens moderskapstänkande och omtalades som omsorgsgivande 

mödrar förväntades de även arbeta för sin egen försöijning. Om fadern 



sedan fallerade i sina ekonomiska förpliktelser gentemot barnet fordra

des att modern ensam sörjde för det. Eftersom frågan aldrig kom upp 

på den politiska dagordningen om hur barnomsorgen skulle ordnas för 

att möjliggöra denna kvinnliga dubbelfunktion, var modersrollen så

lunda i praktiken svåruppnåelig för många ogifta mödrar. 

Även med blicken fästad på barnavårdsmännen är det problematiskt 
att tala om barnavårdsmannainstitutionen som ett entydigt fastslagande 
av en samhällelig genusordning. Det faktum att det ofta var kvinnor 

som utförde barnavårdsmannaarbetet, och som därmed iklädde sig rol

len som myndighetsföreträdare, komplicerade den tänkta samhälleliga 

uppdelningen i en kvinnlig "privat" familjesfar och en manlig "offentlig" 

sfär. Barnavårdsmannauppdraget hade visserligen kommit att kodas 

som kvinnligt utifrån föreställningen att arbetsuppgifter som hade med 

barns och kvinnors välfärd att göra föll inom ett kvinnligt kompetens
område. Men barnavårdsmännen hade inte bara samröre med mödrar 
utan även med barnafäder. I mötet mellan de kvinnliga barnavårdsmän

nen och barnafäderna var det därmed kvinnor som representerade det 

"offentliga" och barnafaderna det "privata". I denna relation ställdes där

med det samhälleliga genustänkandet på huvudet. 
Genom en undersökning av barnavårdsmannainstitutionen på dess 

olika nivåer framträder en mångtydig bild av den statliga genuspolitiken 
och de samhälleliga genusrelationerna. Motstridiga budskap om privat 
och offentligt, moderskap och faderskap, kvinnlighet och manlighet, kom 
till uttryck i såväl intentioner och normer som i praktik och mottagande. 

Barnavårdsmannainstitutionen som arena för en profession 

Barnavårdsmannauppdraget skapades i samband med instiftandet av 

1917 års lag om barn utom äktenskap. Barnavårdsmännen hade alltså i 

uppdrag att tillämpa och verkställa den statliga politiken kring "utom-
äktenskapligheten". När statsapparaten och den statliga politiken för
ändrades under 1900-talets lopp påverkades förutsättningarna för detta 
sociala arbete. 



På ett övergripande plan har jag lyft fram den förändringsprocess 
som det sociala arbetet inom barnavårdsmannainstitutionen genom

gick då det under 1900-talet ombildades från ett kommunalt förtroen
deuppdrag och frivilligt välgörenhetsarbete till ett med tiden allt mer 

professionellt yrkesutövande i det offentligas regi. Jag har kunnat visa 

hur det professionella sociala arbetet växte fram i takt med den svenska 

välfärdsstatens expansion och centralisering. 

Samtidigt är det viktigt att inte konstruera en motsättning mellan det 
sätt som barnavårdsmannaarbetet organiserades på inom socialhjälps

staten å ena sidan och välfärdsstaten å den andra. Det fanns, som fram

hållits ovan, variationer mellan hur arbetet bedrevs i olika kommuner, 
och detta gällde när institutionen nyss lanserats likväl som efter 20 års 
verksamhet. Det mest iögonenfallande med det sociala arbetet inom 

barnavårdsmannainstitutionen är i stället just byråkratiserings- och pro-

fessionaliseringsprocessens ojämnhet 
Vid institutionens tillkomst var den offentliga barnavården ännu inte 

särskilt utvecklad vare sig på statlig eller kommunal nivå. Staten kunde 
därför lämna kommunerna stor frihet att organisera den nya verksam
heten utifrån lokala förutsättningar. Det praktiska arbetet utformades 

redan från böljan på olika vis i olika kommuner. På mindre orter ut

fördes barnavårdsmannauppdraget som ett oavlönat uppdrag, endera 
av de förtroendevalda ledamöterna i barnavårdsnämnden eller av andra 
frivilliga funktionärer i en mer filantropisk anda. I de större städerna 
fanns det även anställda barnavårdstjänstemän. I Stockholm organi
serades arbetet på tjänstemannabasis redan vid institutionens tillkomst 

år 1918. 
Denna skiftande organisatoriska grund visade sig dock vara otillräck

lig för verksamheten. Barnavårdsmännens arbetsuppgifter, med att fast

ställa faderskap och driva in underhållsbetalning, var alltför formella för 

att passa frivilliga funktionärer. Det var dessutom svårt att rekrytera till

räckligt många personer som var intresserade av att utföra arbetet utan 

betalning. När över årens lopp fler socialadministrativa uppgifter därtill 
lades på barnavårdsmännen tvingades en omgestaltning av institutio
nen fram. Problemen inom barnavårdsmannainstitutionen tillsammans 



med förändrade politiska vindar pekade framåt mot en ny organisato

risk modell för arbetet. Med den framväxande välfärdsstaten ställdes 

högre krav på de personalgrupper som hade i uppdrag att verkställa 
den alltmer kostnadskrävande socialvården. Det var påkallat med mer 
rationella arbetsmetoder och en större homogenitet i omsorgsverksam
heten. Statsmakterna och Socialdepartementet slutade därmed fram

hålla frivilligarbetets förtjänster och började under 1930-talet i stället 

förespråka tjänstemannasystemet. Praktiken förändrades dock inte på 

en gång. På mindre orter bestod det system där förtroendevalda utför
de det praktiska barnavårdsarbetet lång in i sen efterkrigstid. Dessutom 
kom även det framväxande professionella sociala arbetet att förvalta en 
rad element från frivilligperioden, såsom filantropins metoder för det 
sociala arbetet och dess rekryteringsgrund hos medelklassens kvinnor. 

Professionalisering ovanifrån och nedifrån 

Övergången till ett tjänstemannabaserat och mer professionellt socialt 

arbete var emellertid inte bara en reflektion av samhällsförändringarna. 

Denna omvandling skedde i växelverkan mellan den statliga politiken 

och barnavårdsmännen själva. 
För de personer som var anställda som socialarbetare och som sökte 

befästa sin position som yrkesutövare, var det naturligtvis besvärande 
att samma arbete kunde utföras av amatörer utan betalning. Som ett led 

i barnavårdstjänstemännens egen professionaliseringsprocess var det 

viktigt att marginalisera de frivilliga socialarbetarnas inflytande över det 

sociala fältet. Med utgångspunkt i det förändrade socialpolitiska land

skapet argumenterade de anställda barnavårdsmännen för att den allt
mer komplexa sociallagstiftningen hade tydliggjort nödvändigheten av 

kunniga och rutinerade socialvårdstjänstemän. Det krävdes utbildning 
och erfarenhet för att sätta sig in i och rätt förstå alla understödspro
gram som nu fanns att tillgå för mödrar och barn, menade man. 

På samma gång började barnavårdsmännens eget kompetensområde 

att utkristalliseras. De yrkesverksamma barnavårdsmännen hade tidiga

re haft problem att befasta sin position som yrkeskår. Utövarna hade 

ingen specifik och gemensam utbildning eller kunskapskärna. De hade 



inte ens ett verksamhetsområde som de kunde muta in som sitt eget. 

Med bidragsförskotten erhöll de en "egen" understödsform att admi
nistrera. De många nya sociallagstiftningarna som även i övrigt intro
ducerades och som hade bäring for deras klienter gav ytterligare legiti
mitet åt deras arbete. Härmed blev det möjligt för dem att etablera ett 

kunskapsmässigt fundament för sin verksamhet. I ljuset av den tillta

gande sociala lagstiftningen kunde barnavårdsmännen tilldela sig själva 

rollen som ett slags sociala experter, med särskild kunskap och översyn 
över det samhälleliga barnavårds- och mödravårdsfaltet. 

Det var även viktigt för barnavårdsmännens självuppfattning att de 
erhöll mera positivt betingade arbetsuppgifter, såsom bidragsförskot

ten. De disciplinära konnotationerna förknippade med institutionen 
blev därmed mindre påtagliga. Inlemmandet av nya klientgrupper, de 
frånskilda mödrarna och skilsmässobarnen, bidrog ytterligare till att 

öka barnavårdens positiva värdeladdning. Det var dessutom betydelse

fullt att de frånskilda mödrarna frivilligt valde att bli klienter inom 

barnavårdsmannainstitutionen. För barnavårdsmännen fungerade 1930-
talets socialpolitiska förändringar sammantaget som ett led i en om-
definieringsprocess, där barnavårdsmannarollen kunde moderniseras 

och utvecklas i takt med tiden. Dessa socialarbetare var inte längre 

övervakande "genuspoliser" som kontrollerade utomäktenskapliga 
familjer, de var i stället stödjande "genuskuratorer" som erbjöd profes
sionell hjälp och rådgivning till mödrar och barn. 

Barnavårdsmannasysslans genuskodning 

Kön var viktigt i det sätt som barnavårdsmannauppdraget beskrevs och 
förstods på. De personer som iklädde sig barnavårdsmannauppdraget 
hade att förhålla sig till samma komplementära genusordning, med oli
ka roller för kvinnor och män, som i övrigt genomsyrade institutionen. 
Denna nya profession kom därmed att definieras mot bakgrund av ett 

genustänkande där frågor som handlade om barn, hem och familj an

sågs falla inom en kvinnlig kompetenssfär. Genom de förändringar som 
barnavårdsmannasysslan i övrigt genomgick bestod också dess i grun

den kvinnliga prägel. 



Samtidigt innehöll denna kvinnliga kodning av barnavårdsmanna-

uppdraget ett par intressanta motsägelser. Eftersom arbetet även hand

lade om att utreda faderskap och hålla efter försumliga försöijare var 
det till att börja med inte självklart att uppgiften verkligen passade för 

kvinnor. Kring detta uppstod många diskussioner. Uppdragets kvinnliga 

sida kom emellertid att uppfattas som den dominerande. På en diskursiv 

nivå kom sysslan att på ett tidigt stadium därmed att förstås som kvinn
lig. I praktikeji utfördes likväl det mesta arbetet av män under institu
tionens första decennier. 

Barnavårdsmannaarbetets något paradoxala genuskodning måste ses 

i ljuset av den offentliga barnavårdens olika organisatoriska modeller. I 

detta fanns även en stad-landsbygd-dimension inbyggd. Tjänsteman

nasystemet och systemet med frivilliga vårdare hade båda en kvinnlig 
karaktär. Båda var dessutom urbana traditioner. Systemet med för
troendevalda vilka även utförde det praktiska barnavårdsarbetet hade 
på grund av sin kommunalpolitiska koppling en mer maskulin prägel. 

Det hörde landsorten till. Eftersom de aktörer som hade det diskursiva 

tolkningsföreträdet inom socialvården hörde hemma i den urbana mil

jön följde att barnavårdsmannaarbetet redan på ett tidigt stadium kom 
att förstås som kvinnligt, trots att landsortens förtroendevalda manliga 

barnavårdsmän rent faktiskt var fler till antalet. 
Barnavårdsmannasysslans kvinnliga kodning innebar olika fördelar 

för olika aktörer. Det är möjligt att peka på den ekonomiska aspekten. 

Från statligt håll hade blicken fallit på kvinnor redan då institutionen 

lanserades. Medelklassens kvinnor hade i regel både utbildning och de 

rätta personliga egenskaperna och var samtidigt beredda att arbeta en

dera gratis eller till låg lön. Det fanns även en vårdideologisk aspekt att ta 

hänsyn till. Fattig- och bamavårdsfolk framhöll kvinnors särskilda lämp

lighet för sysslan eftersom de till sin natur sades besitta en rad egenska

per som var viktiga inom det sociala arbetet, såsom empati, omhänder

tagande, tålamod etc. Därtill var det en kvinnoemancipatoiisk fråga. Att 
spela på det sociala arbetets kvinnliga genuskodning var en gångbar 

strategi för att legitimera medelklassens kvinnors utträde på den offent

liga arenan. Redan i ursprunget hade kvimiorörelsen menat att det var 



passande att kvinnor deltog i samhällsarbetet genom att fungera som 
barnavårdsmän. Kvinnor var ju vid den här tiden inte fullvärdiga med

borgare och kunde de facto inte vara eller framställa sig själva som 

offentliga myndighetspersoner på liknande sätt som män. Under seklets 
första årtionden motiverade därmed även kvinnor själva sitt engage

mang för socialt arbete med hänvisning till sin könsbaserade duglighet 

för denna typ av samhällsarbete. 

Vissa skiftningar i barnavårdsmännens egen syn på uppdragets 
genuskodning är samtidigt också skönjbara. När över årens lopp de 
kvinnliga barnavårdsmännen blev fler till antalet kom hänvisningarna 
till arbetets särskilt kvinnliga karaktär att bli färre. Barnavårdsmanna-

gärningens på samma gång kvinnliga kodning och koppling till en filan

tropisk tradition kom nämligen att innebära en belastning för de aktö
rer som önskade professionalisera det sociala arbetet och lyfta det 
utbildningsmässigt och lönemässigt. 

Med fokus på en grupp anställda barnavårdsmän under 1920- t.o.m. 
1940-talen har jag visat hur de kvinnliga tjänstemännen valde att delvis 
distansera sig ifrån den bekönade retorik som präglade deras arbete. 

Trots att barnavårdsmannauppdraget mutats in som kvinnligt med 

hänvisning till klienternas kön och att en särskilt kvinnlig auktoritet 
därför borde göra sig gällande, ville de anställda barnavårdsmännen 

gärna framstå som "könlösa" representanter för ett ämbetsverk i 

allmänhetens - och andra myndigheters och tjänstemäns - ögon. De 

ville se sig själva som tjänstemän, inte som kvinnliga tjänstemän. För 
medelklassens yrkeskvinnor var kampen för en professionell yrkesiden
titet ytterligare en aspekt av det pågående arbetet i eftersvallet av röst
rätten for att bli accepterade som jämställda med män. Genom att gå i 

tätare allians med den offentliga barnavårdsbyråkratin, och genom att 

betona sina "manliga" färdigheter - såsom administrativ och juridisk 

kompetens och erfarenhet, förmåga att sätta sig in i lagtexter och bi

dragssystem etc. - önskade de stärka sin position som professionella 

myndighetsutövare. 
De kvinnliga tjänstemännens integration i den offentliga sektorn 

skedde emellertid utifrån en underordnad position i det samhälleliga 



genussystemet. Deras ställning i den kommunala barnavårdsbyråkratin 

och deras auktoritet som yrkespersoner var svag. Kvinnliga barnavårds

tjänstemän kom därmed att välja anpassning som strategi. I olika situa
tioner allierade de sig med olika instanser. Ibland vände de sig till sta

ten, ibland till kvinnorörelsen, ibland till sina klienter. De använde ock

så olika sorters retoriska argument for att befästa och försvara sin ställ

ning som yrkesutövare. De växlade mellan att kräva jämlikhet med män 
och att betona sina specifika kvalifikationer som kvinnor. De anställda 
barnavårdsmännen kom således att både bejaka och fjärma sig från det 
genustänkande som utgick från föreställningar om kvinnor och män 

som i grunden olika varandra. De hade hela tiden att förhålla sig till 

dessa tankar om kön. 

Barnavårdsmannainstitutionen som arena för föräldrafostran 

Barnavårdsmannauppdraget handlade om att fostra till föräldraskap. 

Detta stod klart genom de förändringar som präglade barnavårds

mannainstitutionen i övrigt. Oavsett om arbetet utfördes inom ramen 

för socialhjälpsstaten eller välfärdsstaten, av frivilliga eller anställda 
barnavårdsmän, var målsättningen att göra goda mödrar och fader 

av de kvinnor och män från arbetarklassen som hade barn utan att 

vara gifta. 

Med barnavårdsmannainstitutionen institutionaliserades en bestämd 
syn på å ena sidan statens och å andra sidan familjens ansvar för utom-
äktenskapliga barns välfärd. Genom barnavårdsmännen påtog sig sta

ten vissa skyldigheter gentemot dessa barn, men insatserna syftade på 

samma gång till att slå fast det enskilda föräldraansvaret. En rad by

råkratiska metoder introducerades för att binda biologiska föräldrar till 

sina barn och sedan vaka över att de fullgjorde sina plikter mot dessa. 
Både på 1910- och 1930-talet utformades politiska åtgärder för att 

stärka bandet mellan mödrar och barn genom att förankra män till den

na familjekonstellation. Genom 1917 års lag gick staten in och reglera

de relationen mellan föräldrarna till utomäktenskapliga barn. Faderskap 



skulle alltid utredas och underhåll betalas. Faderskapet fungerade där

med som det medel som skulle möjliggöra moderskapet. Politiken ut

formades i skärningspunkten mellan viljan att normalisera de utomäk-
tenskapliga familjerna och önskan att bevara en särskild ställning för 

den gifta, legitima familjen. Mödrars relation till sina barn gjordes obe

roende av om barnet var utom- eller inomäktenskapligt. Faderskapet 

skiktades däremot. Utomäktenskapligt faderskap betydde inte detsam

ma som inomäktenskapligt. För att markera att barn egentligen hörde 

hemma inom äktenskap hierarkiserades familjeformerna, där utom-
äktenskapliga barn tillmättes en svagare familjerättslig ställning i rela

tion till barnafadern än vad som var fallet för ett inomäktenskapligt 

barn. Det hade bara rätt till underhåll från fadern, inte rätt till arv eller 

att använda dennes efternamn. 
Barnavårdsmannainstitutionen var därmed en hjälpåtgärd som syfta

de till att göra mödrar mer kapabla att ensamma ta hand om sina barn 
utan att för den skull släppa på tanken att moderskap egentligen hörde 
hemma inom äktenskap. De ogifta mödrarna var genom denna institu
tion sammanlänkande med sina barns fäder nästan på samma sätt som 

gifta mödrar. Denna logik kunde senare förstärkas genom den framväx

ande välfärdsstaten. Genom bidragsförskottssystemet som infördes vid 
1930-talets slut gick staten i ett senare skede in och garanterade de 
utomäktenskapliga barnens underhåll under förutsättning att fader
skapet var fastställt. Aven med det utökade statliga ansvaret var barnens 

och mödrarnas ställning alltså beroende av barnafadern. 

De förändringar som skedde inom barnavårdsmannainstitutionen 

påverkade inte arbetets normativa målsättning. Däremot förändrades 
de redskap som barnavårdsmännen hade till sitt förfogande. Där barna

vårdsmännens tidigare möjligheter att fostra till föräldraskap hade ut

gått från deras personliga interaktion med klienterna kunde de med den 

framväxande välfärdsstaten även utöva påverkan genom bidragsför
skottens mer anonyma konstruktion. Här lades alltså den nya tidens 
ekonomiska styrmedel till den äldre erans individuella sociala arbete. 
Förändringarna innebar därmed att verksamheten fick en modernare 

och ur klienternas synvinkel mera positiv prägel. Barnavårdsmännen 



kunde nu i större utsträckning än tidigare uppmuntra föräldrar och ge 

mödrar ekonomiska incitament att hålla samman sina familjer. 

Från rätten att stäl la krav t i l l  rätten att också få 

Införandet av bidragsförskott och andra socialpolitiska reformer för 

utomäktenskapliga barn på 1930-talet utgjorde således inte något 

egentligt brott med 1910-talets familjepolitik. Bidragsförskottssystemet 

medförde en sorts ekonomisk grundtrygghet för utomäktenskapliga 

barn och ogifta mödrar, men det gick också i linje med det familje- och 
genustänkande som genomsyrade barnavårdsmannainstitutionen sedan 
tidigare. Inom ramen för detta bestående genusparadigm är det emel

lertid samtidigt möjligt att identifiera skiftningar i den statliga genus-

politiken och i statens relation till medborgarna. Kvinnors och mäns 

handlingsutrymme, autonomi och valmöjligheter utökades inom ramen 
för ett genustänkande som utgick från föreställningar om kvinnligt om

vårdnadsansvar och manligt försöijaransvar. 

Vid tiden för barnavårdsmannainstitutionens införande år 1917/18 
påtog sig staten en kontrollerande roll gentemot barnafader för att 
säkerställa att dessa axlade sin enskilda försörjningsplikt för sina utom
äktenskapliga barn. Mödrarnas och barnens ekonomiska situation be

rodde därmed på hur väl denna övervakning av fäderna fungerade. 

Mödrarna hade således en möjlighet att ställa krav på de individuella 

barnafäderna om ekonomiskt bistånd, och på staten om att erhålla stöd 
gentemot dessa. De hade däremot ingen ovillkorlig rätt att också erhål

la pengar. I de fall underhållet trots barnavårdsmännens insatser uteblev 

fick mödrarna ensamma stå för barnets försörjning. Om de inte klarade 
detta var de hänvisade till fattigvården. De blev också själva ersätt
ningsskyldiga för fattigvårdens understöd, även i de fall deras hjälp
behov hade uppstått till följd av faderns försumlighet. 

Med bidragsförskottens införande år 1937/38 kompletterades statens 

kontrollfunktion med en princip om att det allmänna skulle hålla de en

samstående mödrarna skadeslösa i de fall fäderna försummade eller var 
oförmögna att betala underhåll. En mödrarättstanke tillfogades därmed 
den tidigare Fädrapliktsidén. Formerna för statens ekonomiska hjälp till 



mödrar förändrades därmed från det återbetalningsbelagda skyddsnät 

som fattigvården utgjorde, till bidragsförskottens mera grundläggande 

stöd. Mödrarna kunde inte göras ersättningsskyldiga för detta under

stöd. Men det fanns begränsningar i mödrarättstanken. Barn utan fast
ställt faderskap uteslöts från denna förmån, liksom i ett första skede 
även barn vars mödrar var ekonomiskt självförsörjande samt den lilla 

grupp där fadern hade ensam vårdnad. Genom några reformer av bi

dragsförskottssystemet vid 1940-talets slut och under 1950-talet förän

drades sedan denna relation mellan staten och de ogifta föräldrarna 
ännu en gång. Nu garanterade det allmänna alla utomäktenskapliga 

barns ekonomiska situation oavsett moderns inkomstnivå, eller om bar

net bodde med sin fader. Nu infördes även ett särskilt barnbidrag för 

barn utan fastställt faderskap, vilket dock utbetalades först efter en väl 
tillmätt karensperiod på tre år så att inte mödrars intresse av att med
verka i faderskaputredningen skulle minska. Därmed blir det möjligt att 

tala om att en könsneutral ensamföräldrarätt hade etablerats. 

Den kvinnovänliga och mansvänliga staten 

Hur skall då barnavårdsmannainstitutionen tolkas utifrån klienternas 

perspektiv? Vad innebar denna föräldrafostrande institution för dem 
som den riktade sig till? Det finns här stor anledning att framhålla insti
tutionens interventionistiska och disciplinerande sida. Genom den 
inplanterade socialhjälpsstaten, och senare välfärdsstaten, genus- och 

klasskodade normer om föräldraskap hos ogifta mödrar och fäder. 

Synen på det utomäktenskapliga moderskapet var tvetydigt. Moder-
skapet framstod inom barnavårdsmannainstitutionen som en plikt lika 
mycket som en rättighet. I relation till barnafader betraktade man möd
rarna som oskyldiga offer vilka hade blivit sexuellt vilseledda och som 
försummades ekonomiskt. Barnavårdsmännen skulle stödja dem och 
tillvarata deras rättigheter gentemot männen. Samtidigt såg man även 
dessa kvinnor som möjliga problemhärdar i relation till sina barn. De 
hade för all del potential att utvecklas till goda mödrar, men de var inte 

inte helt anpassade till modersrollen. Därmed fanns inom barnavårds

mannainstitutionen kontrollmetoder som fokuserade kvinnor likväl 



som män. Mödrarna fick vänja sig vid barnavårdsmännens hembesök 

och att dessa även involverade grannar, släktingar, arbetsgivare och 

skolpersonal för att kontrollera barnens omvårdnad. Denna övervak
ning uppfattades naturligtvis negativt av många mödrar som menade 

sig kunna klara sin omsorgsuppgift på egen hand. 

Trots dess integritetskränkande inslag är det samtidigt möjligt att 

framhålla barnavårdsmannainstitutionen som en för mödrarna gynn

sam inrättning så länge som de accepterade och efterlevde de uppställ

da kraven på hur moderskapet skulle skötas. I de fall de levde upp till 

epitetet "goda mödrar" kunde barnavårdsmannainstitutionen erbjuda 

dem nya handlingsalternativ. Denna tolkning går därmed i linje med 

det "bytesekonomiska" perspektiv på statliga välfärdsanordningar 
som bl.a. historikern Anders Berge företräder. När den svenska staten 

under 1900-talet har axlat ansvaret för att undanröja medborgarnas 

fattigdom, genom införandet av socialförsäkringssystem och andra 

välfärdsreformer, har det skett i utbyte mot att mottagarna anpassat 

sig till vissa normer vad gäller skötsamhet, arbetsdisciplin och familje

liv.3 Om mödrarna ställde upp på de normer om moderskap som för

medlades genom barnavårdsmannainstitutionen, då hade de rätt att 
kräva statens stöd i ansträngningarna att leva ett drägligt familjeliv. 
Staten påtog sig ansvaret att göra fader ekonomiskt medansvariga för 
sina barns uppväxt. Barnavårdsmännen bistod även mödrarna på andra 
sätt. De introducerade dem för det offentliga understödssystemet och 

hjälpte dem att söka plats på mödrahem, barnkrubba, på sommarkolo

ni, och i förekommande fall även fattigvård. Bidragsförskotten som 

infördes i slutet av 1930-talet medförde, som jag berättat här ovan, att 
rätten att ställa krav på statens hjälp även kompletterades med rätten 

att också erhålla understöd. 
Kan då det politiska utrymmet kring barnavårdsmannainstitutionen 

betecknas som kvinnovänligt utifrån mödrarnas synvinkel? På vissa sätt 

måste den framväxande svenska välfärdsstaten sägas ha fungerat som 

3. Anders Berge, Medborgarrätt och egenansvar. De sociala försäkringarna i Sverige 1Ç01-1Q35 

(Lund 1995), s. 18 f. 



en allierad för kvinnor och för ogifta mödrar. Genom barnavårds-
mannainstitutionen kunde de vinna fördelar såsom större ekonomisk 
säkerhet och autonomi. Det skall dock understrykas att deras hand
lingsutrymme därmed utökades inom ramen för ett system som de inte 
själva hade makten över. Mödrarna hade att förhålla sig till barnavårds
männens klasspräglade definitioner av gott moderskap. Utifrån dessa 

premisser kom det ensamstående mödraskapet emellertid att under

lättas genom att staten gick in och å ena sidan tillvaratog kvinnors rät

tigheter i relation till män, och å andra sidan skyddade dem mot fattig

dom genom bidragsförskottssystemet. 
Det är viktigt att samtidigt framhålla att staten också har varit mans

vänlig och politiken även har lett till större autonomi för män i egen
skap av fäder. Frågan om utomäktenskapliga barn och deras föräldrar 

visar att genuspolitik inte behöver vara något nollsummespel där den 

ena parten förlorar när den andra vinner. Bidragsförskottens något dub

beltydiga inverkan på faders roll i familjen förtjänar att framhållas. 

Denna reform som utformades på ett sätt som närmast var tänkt att för

stärka fäders försöijaransvar, kom nämligen i praktiken att underlätta 

fadersrollen. Bidragsförskottens existens medgav till att börja med en 

större elasticitet i kraven på män. Tillfälliga motgångar på arbetsmark

naden behövde inte leda till att det egna barnet stod utan försörjning. 
Dessutom efterskänktes bidragsförskottsskulderna i stor utsträckning. 

Så även om bidragsförskotten i princip var återbetalningsbelagda för 

männen, fungerade de ofta i praktiken som ett rent understöd. Den stat

liga social- och familjepolitiken och det utökade statliga ekonomiska 

ansvaret för barn kom därmed även att underlätta fadersrollen. 
Ett resultat av den svenska politiken var att den familjeform vi kallar 

för kärnfamilj befästes samtidigt som den moderniserades. Oavsett om 
föräldrarna var gifta eller inte var de båda förbundna till varandra och 
till sitt gemensamma barn. Effekterna av bidragsförskottspolitiken blev 

ju att kvinnors intresse av att ha en far till sina barn ökade, eftersom un

derstödet endast utgick till barn med fastställt faderskap, samtidigt som 
mäns intresse av att bestrida faderskap minskade. 



Barnavårdsmannainstitutionen som arena 

för kvinnors politiska aktörskap 

Parallelliteten och kopplingarna mellan barnavårdsmannainstitutionens 

historia och den mångfacetterade svenska kvinnorörelsens engage
mang för att omförhandla de samhälleliga genusrelationerna och for att 

flytta fram kvinnors positioner i politiken, på arbetsmarknaden och i 

familjen har varit ett viktigt tema i denna studie. 

Inom kvinnorörelsen kom de ogifta mödrarna att användas som en 

illustrativ symbol för kvinnosaken, för att belysa kvinnors utsatta situa

tion i samhället och för behovet av kvinnoreformer i bred bemärkelse. 

Med denna grupp för ögonen menade det tidiga 1900-talets kvinno
saksaktivister att det var tydligt att den statliga lagstiftningen måste om
danas för att bättre tillvarata kvinnors och barns rätt. Det var också tyd
ligt att mäns och kvinnor intressen kunde stå i motsättning till varan
dra, såväl i familjen som i politiken. Denna fråga artikulerades som en 

genuskonflikt vilken utspelade sig på flera olika nivåer samtidigt, både i 
det privata och i det offentliga. 

Genom studiet av barnavårdsmannainstitutionens framväxt har jag 
kunnat lägga ett genusperspektiv på den sedvanliga tolkningen av väl
färdsstatens historia, nämligen att den skulle ha utvecklats som ett svar 
på konflikten mellan de demokratiska medborgarskapsidealen om jäm
likhet och rättvisa och de faktiska klasskonflikter som fanns i samhället. 

I den modellen brukar klassbaserade organisationer - socialdemokrati, 

fackföreningsrörelse m.m. - framhållas som välfärdsstatens främsta ar

kitekter. Jag har i denna studie i stället velat bidra till den feministiska 
forskningstraditionens kollektiva ansträngning att nyansera denna bild. 

Jag har därmed även pekat på betydelsen av det politiska arbete som 
utfördes av socialreformatorer och kvinnosaksaktivister - i samarbete 
med arbetarrörelsen - för att komma till rätta med de samhälleliga 

orättvisor som var grundade i könstillhörighet. Jag har kunnat visa att 

kvinnosaksaktivisternas arbete för att uppnå rättvisa mellan könen även 

fungerade som en feministisk drivkraft i utvecklandet av välfärdsstaten. 



Därmed inte sagt att jag önskar byta ut ett begränsande perspektiv 
mot ett annat. För att förstå välfärdsstatens utveckling har det därför 
varit viktigt att utgå ifrån en analytisk ram där kön, klass och andra so
ciala kategorier - såsom civilstånd - förstås tillsammans. Orättvisor och 

olikheter mellan kvinnor och mellan män, skall läggas till dem som 

finns mellan könen. Det är därför viktigt att slå fast att arbetet med att 
bygga välfärdsstaten skedde i förhandlingar mellan aktörer med olika 
stora maktresurser att tillgripa. Samhällsförändringarna upplevdes på 
olika vis av de kvinnliga politiker som fick ta utrymme i den offentliga 
debatten, de socialarbetare som arbetade inom den offentliga sektorn, 
och de kvinnor som var objekt för de nya socialpolitiska initiativen. 

Två formativa feminist iska moment 

Forskare brukar framhålla att aktörernas möjlighet att påverka sam

hällsordningen är som störst vid så kallade "formativa moment". Med 

detta menas tillfällen då de samhälleliga förhållandena är sådana att det 
blir uppenbart att problem och krissituationer inte låter sig hanteras 
med existerande politiska instrument.4 I dylika situationer kan nya 

aktörer ta plats på den offentliga arenan och erbjuda nya tolkningar av 

existerande politiska problem - eller föra upp helt nya frågor på den 

politiska dagordningen.5 Då är också möjligheten att förändra eller till 
och med helt omförhandla det rådande "genuskontraktet" som störst.6 

I denna studie har jag pekat på två formativa feministiska moment, ett 

i samband med barnavårdsmannainstitutionens införande på 1910-talet 

och ett i samband med bidragsförskottens införande på 1930-talet. Vid 

båda dessa tillfällen fanns en befolkningspolitisk oro över en sjunkande 
giftermålsfrekvens, vikande födelsesiffror och samtidigt en förhöjd död
lighet bland utomäktenskapligt födda barn. I dessa befolkningskriser 

stod kvinnor i egenskap av mödrar i centrum för politikernas intresse. 

4. Bo Rothstein, Den korporativa staten. Intresseorganisationer och statsförvaltning i svensk po

litik (Stockholm 1992), s. 17 f. 
5. Christina Florin & Bengt Nilsson, "Något som liknar en oblodig revolution... "Jämställd

hetens politisering under içôo- och jo-talen (Umeå 2000), s. 13-14. 
6. Yvonne Hirdman, "Genussystemet. Reflexioner kring kvinnors sociala underordning", 

Kvinnovetenskaplig tidskrift, 9:3 (1988), s. 58-59. 



Här öppnades samtidigt en möjlighet för kvinnosakskvinnor att ge sig 

in i samtalet om befolkningsfrågan och de därmed nära förknippade 

frågorna om moderskap, barn och familj, och ge feministiska tolkning

ar av problemet.71 skärningspunkten mellan 1900-talets befolkningspo

litiska debatter och de parallella rösträtts- och demokratidiskussionerna 

mejslade politiskt engagerade kvinnor ut en roll för sig själva. Kvinnor 
var objekt i dessa sociala debatter. Men här öppnades även en möjlighet 
för kvinnor som handlande subjekt. 

Jag har således kunnat lyfta fram en par exempel på hur kvinnopoli
tiska organisationer och socialreformatoriska föreningar med en stor 
andel kvinnliga medlemmar engagerat sig i det politiska samtalet kring 

barnavårdsmannainstitutionen och agerat för att skjuta den statliga 

politiken i en mer kvinnovänlig riktning. Men vad för slags politik är 

kvinnovänlig? Min utgångspunkt är likhet med många andra forskare 
att det inte existerar några bestående "kvinnliga intressen" utanför poli
tiken. Sociologen R.W. Connell framhåller att kvinnointressen är en 
sociopolitisk kategori som skapas bl.a. i relation till den statliga genus-

politiken.8 Eftersom staten genom lagstiftning och politiska program 

har sådan makt att reglera genusförhållandena blir den samtidigt också 

måltavla för de aktörer som arbetar för att reformera samhället och 
flytta fram positionerna för kvinnor. I det offentliga samtalet diskuterar 
och kompromissar sociala grupper om hur begrepp som "kvinna", 

"man", "moderskap" och "faderskap" skall tolkas och förstås. Samtidigt 
diskuterar man också hur staten skall fungera och agera. Kvinnointres

sen artikuleras i dessa diskussioner. 

De gemensamma kvinnokraven 

1910-talet var en period av såväl politisk som social demokratisering. 
Rösträttsfrågan diskuterades samtidigt som sociala reformer infördes 
på fattigvårdens och barnavårdens område och familjelagstiftningen 

7. Barbara Hobson, "Feminist strategies and gendered discourses in welfare states. Married 
women's right to work in the United States and Sweden", i Seth Koven & Sonya Michel (red.). 
Mothers of a nezv zoo rid. Matemalist politics and the origins of zvelfa tr states (New York 1993 )• 

8. R.W. Connell, "The state, gender, and sexual politics. Theory and appraisal", Theory and 

society, 19 (1990). 



moderniserades. Under dessa viktiga år kom svenska kvinnor och män 
att i stort sett jämställas i l agens ögon. Konturerna av det moderna sam
hället höll på att växa fram. Reformsamtalet tog förnyad fart vid 1930-
talets mitt. Då infördes en hel rad familjepolitiska och socialpolitiska 

nyheter. Nu var samhället formellt demokratiskt och dessa åtgärds

program syftade till att främja svenskarnas sociala välfärd. Det finns på

tagliga likheter mellan det politiska klimatet på 1910- och 1930-talet. 

Vid båda tillfällena fanns en befolkningsfråga att förhålla sig till. Kvinn
liga politiska aktivister kunde länka frågan om förbättrade villkor för 
kvinnor till spörsmålet om reformer för barn och för nationen. Därmed 
kunde breda allianser skapas och många olika aktörer kunde enas om 

den politiska färdriktningen. Samhället behövde göras både mer kvinno-
vänligt och mer barn vänligt för sin egen överlevnads skull. Reformer för 
ogifta mödrar var en kvinnopolitisk fråga, men även en fråga som an
gick män och samhället i stort. 

Kännetecknande för den kvinnliga reformdebatten vid båda tidpunk

terna var att ogifta mödrars sak definierades som en generell kvinnofråga. 

I det kvinnopolitiska samtalet kopplades således behovet av förbätt
ringar för denna grupp mödrar till frågan om kvinnors generellt utsatta 

ställning i samhället. Det fanns därmed viktiga beröringspunkter mellan 

alla mödrar, oberoende av civilstånd och klasstillhörighet. Kvinnorörel

sen bedömde förvisso mödrar moraliskt, men mer på basis om de kun

de ta hand om sina barn ordentligt (vilket i praktiken bestämdes av 
civilstånd och klasstillhörighet) och inte på om de var gifta eller inte. 
Vid båda tillfällena gjordes ogifta mödrars sak även till en fråga om mäns 

ansvar. De ogifta mödrarnas svåra belägenhet berodde delvis på de en

skilda männens bristande ansvarskänsla. Problemet artikulerades där

med som ett spörsmål som inte bara handlade om att ändra villkoren 

för mödrar utan även om att förändra män. Ingen stor åtskillnad gjor

des mellan den moral som gällde för män och den som gällde för kvin

nor. Aven män skulle ta ansvar för sina sexuella handlingar och för de 

barn de satte till världen. Vidare gjordes vid båda tillfällena de ogifta 
mödrarnas sak till en frågaför staten. Kvinnorörelsen riktade en rad krav 

mot staten och framhöll att staten hade ett ansvar för att möjliggöra de 



ogifta kvinnornas moderskap. Familjelagstiftningen borde omgestaltas i 

en mer kvinnovänlig riktning och socialpolitiska program som värnade 

mödrar och barn borde införas. Ett led i denna omdaningsprocess var 
samtidigt att i större utsträckning tillvarata kvinnliga erfarenheter i po
litiken, och att alltså ge kvinnor tillträde till det offentliga. 

Kvinnointresset -  möjl igheter och gränser 

Alliansen olika kvinnoföreningar emellan hade naturligtvis sina svag

heter, och det fanns spänningar mellan gifta och ogifta mödrar och 
mellan medelklassens och arbetarklassens kvinnor. I vissa formativa 
ögonblick lyckades man emellertid definiera övergripande och gemen
samma kvinnointressen och arbeta för politiska mål som förenade sna
rare än differentierade kvinnor. Ett särpräglat drag vad gäller svensk 
moderskapspolitik är att man förmått grensla klyftan mellan ogifta och 

gifta mödrar, och att man föreslagit påminnande lösningar för olika 

kategorier av mödrar. I vissa sammanhang kunde således skillnaderna 

kvinnor emellan överbryggas. När kvinnor gemensamt kämpade för sitt 

politiska medborgarskap under tidigt 1900-tal var intressegemenskapen 

tydlig, eftersom det var just könet som ställde dem utan grundläggande 
civila och politiska rättigheter. Kvinnokampen handlade inte enbart om 
rösträtten, utan var även kopplad till frågan om en reformerad äkten
skaps- och familjelagstiftning. Även gifta kvinnor lydde under en köns-
diskriminerande familjelagstiftning, där de var underordnade sina män. 
Rösträttkvinnorna kunde därför mobilisera för ogifta mödrars rättig
heter. De identifierade sig med den ogifta modern och såg henne som 

ett offer för det manligt definierade samhället. Därmed accentuerade de 
skillnaden mellan män och kvinnor å ena sidan, och likheten kvinnor 
emellan å den andra. På ett liknande sätt var det under 1930-talet, i 
samband med den sociala reformperiod som bl.a. ledde till införandet 
av bidragsförskott, fri förlossningsvård, mödra- och barnavård, behovs

prövad men generös mödrahjälp etc. Även i dessa sammanhang inrik

tades den kvinnliga reformdiskursen på mödrars gemensamma intres

sen, på mödrars sociala rättigheter oberoende av civilstånd och social

klass. Bidragsförskottsfrågan handlade förvisso om ensamstående 



mödrar, men ogifta mödrars situation länkades till de frånskilda mö
drarna. Här var tvä grupper av ensamstående mödrar med stora inbör
des likheter, trots att deras civilstånd skilde dem åt och deras barn såle

des hade olika familjerättslig relation till sina fäder. 

De underliggande spänningarna var samtidigt mycket påtagliga i 
denna reformdiskurs. Inom kvinnorörelsen fungerade de ogifta mödrar
na som en användbar symbol for att illustrera genuskonflikten. Man 

engagerade emellertid aldrig några ogifta mödrar att framträda med 

egen röst vid de offentliga manifestationerna och diskussionerna för 
den gemensamma saken. Systerskapet mellan kvinnosakskvinnorna 
och de ogifta mödrarna var ett hierarkiskt systerskap, där de förra var 
subjekt och de senare objekt i kvinnokampen. 

I vissa situationer framstod dessutom skillnaden mellan kvinnor tyd

ligt. Frågan om vilken hjälp samhället borde ge mödrar med barn utan 
fastställt faderskap var t.ex. inte lika politiskt gångbar som när det hand

lade om mödrar som visserligen var ogifta men som ändå hade en "hög 

etisk halt" i sina utomäktenskapliga relationer. Sympatierna var betyd

ligt svagare för de kvinnor som inte kunde identifiera sina barns fäder 
än för mödrar vars barn hade "oomtvistat" faderskap. 

Aven vad gällde utomäktenskapliga barn med fastställt faderskap 

hade solidariteten sina gränser. Spörsmålet om dessa utomäktenskap

liga barn borde jämställas med inomäktenskapliga i civilrättsligt hän

seende var kontroversiell inom kvinnorörelsen. Under 1910-talets re

formdiskussioner hade de mer radikala kvinnoföreningarna, såsom 

Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt och de socialdemokra

tiska kvinnorna, drivit denna linje. I denna fråga var det emellertid inte 
möjligt att skapa någon bred uppslutning. Även bland dem som var en
gagerade för reformer menade många att förändringarna inte fick drivas 
för långt - det var nödvändigt med en åtskillnad mellan legitima och 

icke-legitima familjeformer. I reformdiskussionerna i samband med 

bidragsförskottens införande under 1930-talet fanns liknande ambiva
lenser. Detta märktes t.ex. när kvinnliga riksdagsledamöter i en parti-
övergripande motion föreslog att barnavårdsmännens uppdrag skulle 
utökas så att även frånskilda mödrar kunde fa hjälp med bidragsför



skottsansökningar och med att driva in faders underhållsbetalning. När 

det gällde frånskilda mödrar menade man emellertid att det inte kunde 

vara tal om att göra barnavårdsmannaskapet obligatoriskt. Detta skulle 
inkräkta på det privata familjelivet. Hjälpen skulle bara erbjudas de 

mödrar som själva ansökte om den eller i de fall barnavårdsmyndighe

terna fann den särskilt behövlig. 

Kontinuitet och förändring i  den feminist iska reformdiskursen 

Flera likheter går således att identifiera i reformdiskursen på 1910- och 

1930-talet. Vid båda tillfällena formulerades liknade krav på ett indivi

duellt manligt ansvarstagande och på ett ökat statligt engagemang för 

de ogifta mödrarna. Även vad gällde alliansskapandet fanns påfallande 

likheter. Trots att kvinnor nu formellt var jämställda med män och hade 

fallit in i ett partipolitiskt arbete aktiverades även på 1930-talet parti-
övergripande kvinnopolitiska allianser. Man hade ännu gemensamma 
erfarenheter av att möta på manligt motstånd inom riksdagspolitiken 
där kvinnor var svagt representerade. De kvinnliga riksdagsledamöter
na samarbetade därför över partigränserna, och de sökte fortfarande 
stöd hos icke-politiska kvinnoorganisationer. 

Men det går också att peka på förändringar. Barnavårdsmannain-

stitutionen tillkom under 1910-talet, innan kvinnor erhållit politiskt 
medborgarskap och innan de blivit jämställda med män i äktenskaps
lagstiftningen. De politiska diskussionerna fördes i en kontext som 
handlade om alla kvinnors gemensamma politiska utanförskap och 
familjerättsliga underordning. De kvinnor som deltog i reformarbetet 

gjorde det i ljuset av kvinnors brist på inflytande i politiken och i famil

jen. I detta sammanhang var det enkelt att definiera ett gemensamt 

övergripande "kvinnointresse". Behovet av reformer för mödrar kopp

lades till behovet av demokrati och rättvisa. Eftersom kvinnors utanför
skap bottnade i deras könstillhörighet låg även kön till grund för deras 

agerande. Deras maktstrategier var framför allt diskursiva och handlade 
om att ge sig in i det offentliga samtalet. Där skulle de definiera en plats 

för sig själva som politiska samtalspartners och försöka vinna gehör för 

en kvinnovänlig tolkning av olika samhällsproblem. 



Vid tidpunkten för bidragsförskottsreformen vid 1930-talets slut var i 
stället kvinnors politiska medborgarskap utgångspunkten för deras kol
lektiva handlade. Rösträtten och det politiska inflytandet var den platt
form som de handlade utifrån. Nu kunde kvinnor agera i eget namn, 

som en betydelsefull väljarkår och inom partipolitiken och i riksdagen. 
Nu hade gifta kvinnor dessutom kommit att jämställas med män i 
äktenskapet. Denna inifrånroll ställde upp nya premisser för arbetet. De 
politiska argumenten fick anpassas till den nya situationen, där kvinnor 
var formellt jämställda med män såväl i politiken som i familjen. Denna 
inifrånposition hade naturligtvis många fördelar. Men den gjorde det 
samtidigt svårare att definiera övergripande gemensamma kvinnliga in
tressen i relation till staten och männen. Det var nu tydligt att kvinnor 

skildes åt enligt klasslinjer, civilstånd och även politisk ideologi. Bytet från 

en passiv till en aktiv position inom politiken hade alltså sitt pris. Därmed 

måste kvinnor ta ett större eget politiskt ansvar för samhällsutvecklingen. 
Denna förändring gjorde det sammantaget både mindre intressant och 
mindre enkelt att framställa alla kvinnor som offer för en manlig sam

hällsordning, där män kunde ställas till svars för bristerna i politiken och 

i familjen. Däremot lät det sig fortfarande göra att ta sikte på staten och 

kräva gemensamma välfardsreformer för kvinnor i egenskap av mödrar. 

Sett över tid kan den feministiska udden i det kvinnopolitiska sam

talet kring "utomäktenskapligheten" därmed sägas ha mattats. Denna 

utveckling kan således ses som en fortsättning på den förändrings

process som idéhistorikern Ulla Manns identifierat vad gäller Fredrika-

Bremerförbundet under tidigt 1900-tal. Manns menar att denna 
kvinnosaksorganisation successivt gick ifrån en mer kritisk och ifråga

sättande syn på genusrelationerna till en mer pragmatisk hållning, där 

handlingsutrymmet för kvinnor söktes inom den existerande genusord-

ningen och i samarbete med män. Genuskonflikten blev mindre accen

tuerad, och kvinnosaken omorienterades mot sociala frågor. Femi

nismen blev en sorts "välfärdsfeminism", som verkade för allas bästa 
snarare än kvinnors bästa.9 

9. Ulla Manns, Den sanna frigörelsen. Fredrika-Bremer-förbundet 1884 -1Q21 (Eslöv 1997), s. 

236-243. 



Resultatet av denna process måste samtidigt sägas vara mer kom

plext än att bara handla om de sätt på vilka staten har format kvinnors 

liv och kvinnorörelsens gestaltning. Växelspelet mellan staten och kvin

norna handlade om en ömsesidig påverkan. Som sociologen R.W. 

Connell framhåller så har kvinnor under 1900-talet agerat för att utöka 
det statliga socialpolitiska ansvaret och för att definiera en plats åt sig 
själva inom den statliga politiken och byråkratin.10 På grund av kvinnors 

underordnade position i samhället har detta politiska arbete krävt såväl 

anpassning som kompromisser. Genom sitt handlande förändrades 
kvinnor och deras syn på relationerna mellan könen. En tidigare beto
ning av kvinnlighet, klassövergripande idéer om kvinnliga intressen och 
ett specifikt kvinnligt politiskt arbete, byttes i viss utsträckning mot ett 

aktivt samarbete med den "manliga" politiken och förvaltningen. Sam

tidigt förändrades också staten och den statliga politiken. Den moderna 

välfärdsstaten motsvarar ju trots allt i stor utsträckning de visioner som 
det tidiga 1900-talets feminister hade vad gällde kvinnors rättsliga och 
politiska ställning samt mödrars och barns välfärd. 

Slutord 

Den bild jag har tecknat av de förändrade genusrelationerna och väl
färdsstatens framväxt i Sverige har varit mångtydig. Perspektivskiftena i 
de olika delstudierna har gjort det möjligt för mig att fånga komplexite
ten i den genusskapande processen. Genus skapas i en historisk och so

cial kontext. Denna insikt äger giltighet i såväl ett diakront som ett syn

kront perspektiv. Beroende på vart jag riktat blicken i det prisma som 

barnavårdsmannainstitutionens historia utgör har olika bilder framträtt. 

Förståelsen av kvinnlighet och manlighet har växlat med situation och 

position. Inom barnavårdsmannainstitutionen interagerade kvinnliga 

10. Connell (1990). Den amerikanska historikern Sarah Deutsch för ett liknande resone
mang för amerikanska förhållanden i artikeln "Learning to talk more like a man. Boston wo
men's class-bridging organizations 1870-1940", The American historical review, 97 (1992), s. 

379-404. 



och manliga barnavårdsmän och deras kvinnliga och manliga klienter 

och förhandlade om betydelsen av genus i en rad olika klasspräglade 
relationer. Institutionens historia tydliggör att det funnits många röster 
i den svenska genuspolitiska debatten om hur kvinnor och män borde 

bete sig, och vilket ansvar de borde ha för samhällsbygget. 

Detsamma gäller den därmed sammanhängande och mycket kompli
cerade frågan om vad som bestämmer och utgör emancipation respek
tive underordning inom genuspolitiken. Alla kvinnor med beröring av 

barnavårdsmannainstitutionen upplevde inte samma sorts svårigheter 

och hade därmed inte samma emancipatoriska väg att vandra. De struk

turella hinder kvinnor haft att överkomma i kampen för ekonomisk au
tonomi och politisk myndighet har varit av olika art. Inom barnavårds
mannainstitutionen lyckades medelklassens kvinnor tillförhandla sig en 
position i den offentliga sfären, som politiker och myndighetsutövare 
med inflytande och auktoritet. De ogifta mödrarna från arbetarklassen 
var däremot objekt snarare än egna subjekt inom denna genuspolitiska 

arena. Det vore emellertid en förenkling att hävda att denna utveckling 

skulle handla om att medelklassens kvinnor skaffade sig politiskt och 
professionellt inflytande på bekostnad av ogifta mödrar från arbetarklas

sen. De förändrade materiella och institutionella villkor som barnavårds

mannainstitutionen erbjöd mödrarna gav även dessa nya förutsättningar 
att ställa krav: på staten, på barnavårdsmännen och på barnafader. 

Barnavårdsmannainstitutionens historia uppenbarar samtidigt också 
att idéer som framstår som befriande i ett historiskt sammanhang kan 
verka begränsande i ett annat. Under tidigt 1900-tal var det en fram

gångsrik strategi för kvinnliga politiker och professionella yrkesutövare 

att anspela på den könskomplementära samhällsordningen och använ

da sin kvinnlighet för att göra sig behövda inom politiken, på arbets

marknaden och inom familjen. Kön fungerade därmed som en platt

form utifrån vilken man ställde krav. Men i en ny kontext kunde dessa 

tankar om kön fungera som tvångströjor. Kvinnor blev därmed instäng
da i sitt kön och betraktades och behandlades som en särskild kategori 
inom politiken och på arbetsmarknaden. Det är en således en mot

sägelsefull och ojämn utveckling jag beskrivit. 
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S U M M A R Y  

P O L I C I N G  P A R E N T S  

Child welfare officers, gender politics and 
the welfare state 1 900-1 950 

This dissertation explores the Swedish child welfare officer system (bar-

navärdsma?inainstitutwneri) using gender as an analytical tool. It covers 

the years 1900-1950. In 1917, Sweden was one of the first European 
countries to introduce legislation that formalized men's obligations to
wards children born out of wedlock. Consequently, state officials were 
required to perform mandatory paternity investigations. These officials, 

responsible for tying fathers to their children, were called child welfare 

officers. Many of these officers were women. Their task was to monitor 
the welfare of all children born out of wedlock to make sure that fath
ers provided economic support and that mothers provided sufficient 
care. That is, the social workers were assigned by the state to police 
these men and women into good parents. 

The history of this social bureaucracy makes for an intriguing case to 

investigate gender, class and the relationship between the state and its 

citizens as the Swedish welfare state evolved. With the increase of state 

social responsibilities, new bureaucracies and institutions developed 

which all needed to be staffed. The expansion of the public sector was 

made possible by a growing number of women white collar workers. In 



its wake, the recasting of gender relations followed. Prevalent ideas of 

gender were questioned and challenged in the public sphere of politics 

and labor, as well as in the private sphere of the family. 

Theoretically, this investigation is inspired by literature on the con

struction of gender and feminist welfare state studies. An analytical 
point of departure is that the welfare state "does gender", i.e. that the 
welfare state regulates and directs the relation between men and 

women. Throughout history the state has reproduced a gender order 

where women have been subordinate to men. In the early 1900s, men 
and women were embedded differently in policy and legal discourse: 

men were connected to the labor market as breadwinners and women 

were relegated primarily to the family as caregivers. However, the state 

has to be regarded as a complex and changeable entity. Therefore, 
state and welfare policy can also function as means to change gender 
relations. Many feminist demands have been made on the state during 
the 20lil century. Women have taken actions to increase state social re

sponsibility and to make room for women within the state apparatus, 

as politicians, as bureaucrats and as welfare professionals. Their politi
cal and professional projects were carried out from a subordinate posi

tion within the existing gender order, making for necessary adaptation 

and compromise. They were, nevertheless, part of an active process 
that contributed to the creation of the modern state. The study argues 
that the introduction of the child welfare system opened up a new 
public arena for women in which they were able to renegotiate the 
meaning of gender and their relation to the state. This arena brought 
women both new opportunities and new limitations. 

The study consists of a number of empirical chapters in which this 
social bureaucracy is scrutinized from various perspectives. The analy
sis covers the political debates, the institutional arrangements and the 

practices connected to this area of policy. The child welfare officer sys
tem is explored on both a national and a local level. The latter is done 

through a case study of the work in Stockholm. Gender was a vital 

component to all these levels. 

The design of the study highlights a number of different actors, at 



different social levels and with varied and sometimes even opposing 
interests. Three groups which all contributed to creating and shaping 

the child welfare officer system are brought into focus: representatives 
of the Swedish women's movement; a social reform organization called 

Svenska fattigvårds- och barnavårdsförbundet:, and the child welfare offi

cers themselves, in particular those working for the children's welfare 

board (barnavårdsnämnden) in Stockholm. 

In order to capture these different actors and processes on different 
levels, a wide range of source material has been used: legislation and 
governmental commissions; social work journals and women's move

ment publications; as well as archival material from the social reform 
organization Svenska fattigvårds- och barnavårdsförbundet and the Stock
holm children's welfare board. 

The study opens with two chapters which examine the introduction of 

the child welfare officer system in early 20th century Sweden. The re

form organization Svenska fattigvårds- och barnavårdsförbundet and some 
leading representatives of the Swedish women's movement are the 

main actors of these chapters. Chapter two analyzes how, during the 

1900s and 1910s, the idea of state intervention in out of wedlock fami
lies gained political support and led to political reforms such as the 
1917 act and the child welfare officer system. A central theme is how 

the issue of social reforms for unwed mothers was linked to the parallel 

struggle for women's political rights. The women's movement used the 
image of the single mother, struggling to make ends meet, to express 

women's vulnerability in society. 
Chapter three discusses how the child welfare officer system was 

constructed in the 1920s and 1930s. The reform organization Svenska 

fattigvårds- och barnavårdsförbundet played an important part in the 

build-up of this new social bureaucracy and the coordination of its 
local implementation. The association arranged training programs, 
meetings and conferences for child welfare officers, in addition to pub
lishing social work journals and hand books. Women's organizations 
were also involved in recruiting child welfare officers. Two central pro



cesses are analyzed in this chapter. Firstly, how the view of this social 

work changed from promoting a system based on voluntary, philan-

tropical work to a professional system with employed officials. The 

second process describes how the work became coded as female, even 

though in practice there were also many men child welfare officers. 

Since this undertaking was initially seen as unpaid voluntary work, with 

the aim to help and support women and children, it was deemed more 
suitable for women. But the gender coding was also connected to the 
parallel passing of women's suffrage. The child welfare officer assign
ment was regarded as a way for women to make use of their newly 

gained political rights for the good of society. 

The employed child welfare officers in Stockholm, during the 1920s 

to the 1940s, are the focus of chapter four, centering on their professio

nal role and relationship with clients, employers and other city officials. 
When the child welfare system was introduced, social work was poor
ly professionalized. There were no schools for social work training in 
Sweden; no demands were made on social workers' formal education 
or professional knowledge. The women employed as child welfare offi
cers in Stockholm were able to exercise authority due to their middle-

class background in relation to their working-class clients. Never

theless, the social workers' lack of professional identity, together with 

their female gender, restricted their power and influence in their inter
action with other city officials and professionals. Therefore, these offi
cers attempted to strengthen their professional identity by distancing 

themselves from the amateurish and philanthropic inheritance of soci
al work, as well as its gendered associations. As they wished to be seen 

and respected as public officials, they sometimes chose to avoid refe

rences to their female maternal abilities to perform social work. The 

right to a professional identity and salaried work was yet another as
pect of women's struggle for gender equality in the decades following 

the passing of women suffrage. At the same time, however, women's 
weak and subordinate position within the public bureaucracy made 
them reluctant to altogether abandon earlier strategies such as stating 

their claims by talking about social work in gendered female terms. 



Consequently, this new generation of employed women social workers 
did not find it contradictory to advocate social work as a female do

main and at other times argue for gender equality with no separate 

treatment with regards to gender. 
Chapter five highlights the interaction of social workers and unwed 

parents based on Stockholm case records from the 1930s. Analyzing 
the system in practice, it becomes apparent that the child welfare offi
cers' assignment to police parents was fused with ambiguities. For ex
ample, attempts to encourage single mothers to care for their children 
conflicted with a lack of child care services. Because single mothers 

were expected to participate in wage work, it was hard for them to 
juggle the double demands of lone motherhood: to be both a caregiver 

and a breadwinner. The treatment of fathers was also contradictory. On 

one hand, the child welfare officer system had been developed to regu

late and monitor men's obligations towards their out of wedlock 
children. On the other hand, men were often allowed to opt out of pay
ing child support when, e.g. the financial responsibility towards their 

legitimate children was deemed a priority. Consequently, even though 

out of wedlock children's right to have registered fathers was a central 

tenant of this system, it did not always result in making men economic

ally responsible for their children. 

Moving away from the local Stockholm practice, chapter six deals 

with the social policy initiatives of the 1930s and the changes they 
brought to the child welfare officer system. In 1938, an income main
tenance law for children of unwed mothers was introduced, after deca
des of political lobbying by women politicians. The new law altered the 

situation for both child welfare officers and parents to out of wedlock 

children. Single mothers were assured payment from the state for child 

support. The state then sought to reclaim the money from the absent 

father. Child welfare officers were assigned the administration of this 

program and it soon became one of their most central tasks. In their 

interaction with mothers and fathers child welfare officers used the new 
economical incentive to elicit "good" parenting practices according to 
the child welfare system. The new law was also used as yet another 



argument for the need to professionalize this branch of social work as 

the administration of this public program was regarded as too compli

cated to delegate to amateurs. 

In conclusion, the history of child welfare officers and their relationship 
with unwed parents makes apparent that multiple understandings of 
masculinity and femininity, as well as fatherhood and motherhood, 

were discernible in early 20th century Sweden. Depending on the actor 

brought into focus - politician, social worker or client - gender takes 

on a different meaning. 

The introduction of this social bureaucracy gave middle class 

women new entryways to the public arena as politicians and as social 
workers. By contrast, working class single mothers were objects for re
form rather than political subjects acting in their own right. Never
theless, it would be too simplistic to argue that middle class women 

gained political and professional power at the expense of unwed moth

ers, since the child welfare officer system improved lone mothers' eco

nomic and social conditions. It offered them a new platform for making 
claims on the fathers of their children, on the child welfare officers and 

on the state. 

The history of the child welfare officer system also elucidates how 
ideas of gender that are liberating in one historical context can be re
stricting in another. In early 20th century Sweden, it was an effective 
strategy for women politicians and professionals to make references to 
perceived female virtues and areas of expertise as they struggled to im

prove women's position. However, as the social and political landscape 
shifted some decades later, this gendered rhetoric limited women. 
Women became their gender - and found themselves restricted to wo

men politics and a female labor market. This exploration of the early 

Swedish welfare state illustrates how gender can take on many mean
ings and that gender relations develop in complex and erratic ways. 
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Ofta stod jag med klappande hjärta utanför någon barnafaders 

dörr. Det gällde att få "tredskande barnafäder" att teckna avtal och 

få dem att betala för sina barn utom äktenskapet. Hörde jag genom 

dörren att där var supkalas i lägenheten, vände jag ofta för att åter

komma när min klient var ensam. Jag var barnavårdsman; ett nytt 

yrke som tillkommit genom 1917 års barnlagar. 

(Ur Signe Höjers memoarer Vägen till Hagalund\ 1979) 

Barnavårdsmannauppdraget skapades på 1910-talet för att övervaka 

och hjälpa föräldrar till utomäktenskapliga barn. Barnavårdsmännen 

skulle bland annat utreda faderskap och driva in underhållsbetalning. 

Trots yrkesbeteckningens maskulina klang var barnavårdsmannen ofta 

en kvinna. I mötet mellan barnavårdsmän och ogifta mödrar och fåder 

kom samhälleliga idéer kring klass, kön, sexualitet, familj och föräldra-

skap att ställas på sin spets. 

Helena Bergman skildrar den svenska barnavårdsmannainstitutionens 

historia under första halvan av 1900-talet och riktar uppmärksamhet 

mot en rad viktiga frågor från välfärdsstatens tidiga år. Att fostra till för-

äldraskap studerar relationerna mellan män och kvinnor, mellan profes

sion och samhälle, och mellan stat och individ i det framväxande mo

derna Sverige. 


