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Abstract 

The present study treats liberal poor relief policy in Sweden between 1903 and 1918. In using 
institutionalist theory and Yvonne Hirdman's gender theory, along with qualitative analysis, the 
author interprets the motives of the actors, distilling from them both the values, attitudes and 
norms they themselves represented, and those they wished to communicate to the poverty-
stricken through poor relief. 

This study shows that the liberal reformers, with the liberal, "help-to-self-help" idea as their 
basic ideological foundation, wanted to shape poor relief institutions so that those who came 
into contact with poor relief authorities would be taught to assume responsibility for their own 
lives. Poor relief was intended to develop the individual's will and ability to support him/herself 
and his/her family. Maintenance obligation was a central element here; those who neglected 
this obligation were therefore apprehended as criminals, and toughened regulations for 
neglecting the maintenance obligation were introduced into the poor relief law of 1918. 

Poor relief was also to be formed so that it would have a deterrent effect. Unchecked charity 
would be counteracted and the individual prevented from becoming dependent upon receiving 
welfare. This would be effected through preventive measures for the conscienious recipients, 
and moral education for the unruly ones. 

In order that the right measures be taken in each individual case, the liberal reformers 
advocated an individualized system of poor relief wh ereby poor people were judged to be 
either "worthy" or "unworthy", according to a moral yardstick. However, in the legislation it is 
apparent that the male is considered to be the norm, since it was the inability to secure gainful 
employment that gave one the right to receive poor relief. This employment criterion 
disregarded the fact that it was most often the husband who was the family provider, while the 
wife most often worked in the household. The poor housewife was made invisible and thus 
found herself relegated to a no-man's land somewhere in between the "worthy" and 
"unworthy" poor. 

The female reformers, warders and the poor women themselves lived within the confines of a 
gender system where the man represented the norm. However, there existed sub-systems side-
by-side and on different levels of society, with class differences acting as the watershed. The 
progressive middle- and upper-class women and the female warders lived in a system of 
separation of the male and female spheres which allowed them to take the step out into the 
public arena — within certain boundaries — while the poor women lived in a system 
constructed with men foremost in mind. 

In conclusion, one may say that moral education was a type of social engineering intended to 
realize a liberal social Utopia, where all individuals would have the will and the ability to 
support themselves. 

Key words: Liberal, poor relief mo ral education, reform, maintenance obligation, self-help, 
"worthy", "unworthy", gender system. 
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theory along with qualitative analysis, the author interprets the motives of 
the actors, distilling from them both the values, attitudes and norms they 
themselves represented, and those they wished to communicate to the pov
erty-stricken through poor relief. 

This study shows that the liberal reformers, with the liberal, "help-to-
self-help" idea as their basic ideological foundation, wanted to shape poor 
relief institutions so that those who came into contact with poor relief au
thorities would be taught to assume responsibility for their own lives. Poor 
relief was intended to develop the individual's will and ability to support 
him/herself and his/her family. Maintenance obligation was a central ele
ment here; those who neglected this obligation were therefore perceived as 
criminals, and toughened regulations for neglecting the maintenance oblig
ation were introduced into the poor relief law of 1918. 

Poor relief was also to be formed so that it would have a deterrent effect. 
Unchecked charity would be counteracted and the individual prevented 
from becoming dependent upon receiving welfare. This would be effected 
through preventive measures for the conscientions recipients, and moral 
education for the unruly ones. 

In order that the right measures be taken in each individual case, the lib
eral reformers advocated an individualized system of poor relief, whereby 
poor people were judged to be either "worthy" or "unworthy", according 
to a moral yardstick. However, in the legislation it is apparent that the male 
is considered to be the norm, since it was the inability to secure gainful em
ployment that gave one the right to receive poor relief. This employment 
criterion disregarded the fact that it was most often the husband who was 
the family provider, while the wife most often worked in the household. 
The poor housewife was rendered invisible and thus found herself relegated 
to a no-man's land somewhere in between the "worthy" and "unworthy" 
poor. 

The female reformers, warders and the poor women themselves lived 
within the confines of a gender system where the man represented the norm. 
However, there existed sub-systems side-by-side and on different levels of 
society, with class differences acting as the watershed. The progressive 
middle- and upper-class women and the female warders lived in a system 
of s eparation of the male and female spheres which allowed them to take 
the step out into the public arena — within certain boundaries — while the 
poor women lived in a system constructed with men foremost in mind. 

In conclusion, one may say that moral education was a type of social 
engineering intended to realize a liberal social Utopia, where all individuals 
would have the will and the ability to support themselves. 
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Förord 

Historiska institutionen vid Umeå universitet har varit 
min arbetsplats under de år jag arbetat med min avhand
ling. Som doktorand har jag kunnat känna mig som en del 
av personalen, vilket har betytt mycket för mig och mitt 
arbete. Institutionen har inte bara varit en intellektuell 
miljö utan också en god arbetsplats där såväl den vardag
liga gemenskapen som den mer glamourösa samvaron på 
sydligare breddgrader har varit ett nöje. För det nöjet vill 
jag kollektivt tacka alla mina vänner och kollegor på insti
tutionen. 

Det vetenskapliga stödet har främst utövats av mina två 
handledare, Marja Taussi Sjöberg och Lennart Lundmark. 
Lennart har lyssnat, läst och kritiserat ända från den tid då 
avhandlingen handlade om något helt annat ända fram till 
idag. Marja fick ta över huvudansvaret när Lennart beslu
tade sig för att förverkliga sin dröm och bli fri skriftställa
re. Marjas stöd och kunskaper har varit ovärderliga för mig 
i avhandlingsarbetets slutskede. Ett stort tack till er båda. 

Förutom mina handledare är ett flertal personer värda 
ett särskilt tack. Professor Sune Åkerman har läst och kom
menterat allt jag har skrivit. Innan Roger Qvarsell lämnade 
Umeå läste han och kommenterade mina första avsnitt. 
Slutmanuset har granskats av Ann-Katrin Hatje, Birgit Pe
tersson, Åsa Karlsson, Inger Knobblock och Ingela Nils
son. Många värdefulla synpunkter på avhandlingsarbetet 
har under åren också framförts på historiska institutionens 
forskarseminarium, till vilket jag vill rikta ett kollektivt 
tack. Stephen Fruitman har översatt sammanfattningen 
till engelska. 

7 



Ekonomiskt underlättade arbetsstipendier från ett fler
tal fonder och stiftelser arbetet under de första åren innan 
jag fick en doktorandtjänst. Flertalet arkivresor har också 
kunnat genomföras med hjälp av generösa bidrag. Jag 
vill här tacka Borgerskapets i Umeå Forskningsstiftelse, 
Centralförbundet för Socialt Arbete, Gösta Skoglunds Sti
pendiefond, Helge Ax:son Johnsons stiftelse, J C Kempes 
Minnes Stipendiefond, Karl Staaffs fond för frisinnade 
ändamål, Länsförsäkringar Västerbottens och Sparbanken 
Norrlands fond för social och ekonomisk forskning samt 
Stiftelsen Lars Hiertas Minne. 

Boken är tryckt med anslag från Karl Staaffs fond för fri
sinnade ändamål, Kungliga Gustav Adolfs Akademien, 
Stiftelsen Lars Hiertas Minne och Åke Wibergs Stiftelse. 

Umeå i februari 1997 

Mikael Sjögren 
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KAPITEL I 

Inledning 

Hösten 1931 tillbringade kanslirådet i socialdepartemen
tet Gerhard Halfred von Koch några veckor på Mörby 
sjukhus efter en olyckshändelse. För att fördriva tiden bör
jade han skriva ned minnen från sitt snart sextioåriga liv. 
Ur en socialarbetares liv kallade han sin minnesskrift, vilket 
kan anses en smula blygsamt med tanke på att han under 
de senaste trettio åren varit en av den svenska socialpoliti
kens ledande gestalter. Som den socialpolitiker han var 
avslutade han sin skrift med att blicka framåt. Kampen 
mot fattigdomen fortgick fortfarande och målet var att av
skaffa den. Detta skulle ske genom hj älp-till-sj älvhj älp och 
en "isolering och oskadliggörande av obotliga, minder
värdiga defekta individer och samhällsparasiter samt sys
tematisk fostran av sådana som äro förbättringsmöjliga."1 

Med facit i hand vet vi att denna framtidsvision snarare 
kom att bli en sammanfattning av de senaste trettio årens 
liberala socialpolitik. Runt hörnet väntade den socialde
mokratiska valsegern 1932 och den nya generella socialpo
litiken som med Gustav Möllers ord skulle göra von Koch 
till "mera en åskådare än en deltagare" på den socialpoli
tiska scenen.2 Den liberala socialpolitik som von Koch 
stod för hade haft sin storhetstid främst under 1900-talets 
två första decennier. I det tidiga 1900-talets turbulenta so
ciala miljö, med massemigration, ökade klassmotsättning
ar och en framväxande arbetarrörelse förespråkade libe
ralerna klassförsoning och social fred. Fattigdomen sågs 
främst som ett individuellt problem och genom en kombi
nation av självhjälp och fostran skulle individerna höjas 
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till en nivå där de hade förmåga att ta ansvar för sig själva 
och de sinas försörjning. I denna socialpolitiska vision in
tog fattigvården en central roll och det är om den min av
handling kommer att handla. 

Min undersökning behandlar reformarbetet inför det 
som kom att bli 1918 års fattigvårdslag. Detta reformarbe
te bedrevs av ett nätverk bestående av filantroper och po
litiker från medel- och överklass. De samlades i två av den 
tidens mest inflytelserika sociala sammanslutningar, Cen
tralförbundet för Socialt Arbete (CSA) och Svenska fattig
vårdsförbundet. Med dessa föreningar som bas arbetade 
de för att ersätta den mycket restriktiva fattigvårdsförord
ningen från 1871 med en modernare lag, vilken också blev 
verklighet 1918. Politiskt var de flesta liberaler, även om 
enstaka socialdemokrater och konservativa ibland gjorde 
sin stämma hörd. Den liberalism de stod för kan rent ideo
logiskt karaktäriseras som socialliberalism i dess klassiska 
mening. Det vill säga att de i motsats till Manchesterlibe
ralernas motstånd mot alla former av statliga ingripanden 
godtog vissa typer av statliga regleringar, till exempel för 
att motverka nöd och fattigdom. I den historiska kontex
ten rymdes de inom den breda svenska sekelskifteslibera
lismen med anknytning till liberala samlingspartiet och 
frisinnade landsföreningen.3 Både socialdemokraterna och 
de konservativa lät fattigvården bli en angelägenhet för 
främst liberaler. Socialdemokraterna för att de såg fattig
vården som en förnedrande och förlegad form av social
politik som helst borde avskaffas, de konservativa av oin
tresse och reformovilja. 

De liberala reformatorerna fick därför ett slags problem
formuleringsprivilegium när det gällde fattigvården. De 
dominerade såväl i debatten som i utredningar och kom
mittéer. Överallt drev de kravet på att göra fattigvården 
till en folkuppfostrande institution. Reformatorerna ville 
skapa ett system som tog hand om de verkligt nödställda 
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på ett humant och fullgott sätt samtidigt som det var till
räckligt avskräckande för att försörjning genom eget arbe
te alltid skulle te sig som ett bättre alternativ. Fattigvården 
skulle inte bara tillfredsställa materiella behov utan också 
ha en moraluppfostrande uppgift. Det är denna aspekt 
som i första hand intresserat mig. 

Syfte, frågeställningar och disposition 
Avhandlingens syfte är att undersöka hur och varför de le
dande liberala reformatorerna inom CSA, Svenska fattig
vårdsförbundet och den statliga fattigvårdslagstiftnings-
kommittén ville utforma fattigvården till en folkuppfost-
rande institution. 

Som en bakgrund och forskningsöversikt kommer jag 
att inleda bokens avhandlingsdel med ett kapitel som ger 
ett historiskt perspektiv på synen på de fattiga och fattig
vårdens utformning. Detta blir bokens andra kapitel. Det 
inleds med en kort översikt över den europeiska utveck
lingen för att sedan koncentreras till den svenska scenen. 
Eftersom litteraturen på området är mycket omfattande 
har jag valt att begränsa mig till arbeten som behandlar 
synen på de fattiga och fattigvårdens utformning. Detta 
innebär att jag inte behandlar verk som mer kvantitativt 
försökt kartlägga fattigdom och fattigvård.4 

Kapitel tre, Fattigvård och folkuppfostran, behandlar folk-
uppfostringstanken utifrån följande frågeställningar: Vilka 
ideologiska grundsatser skulle fattigvården bygga på för 
att den skulle verka folkuppfostrande? Vad skulle denna 
folkuppfostran syfta till? 

Kapitel fyra, Fattigvårdens former, analyserar försörj
ningsplikten och hur man ville utforma fattigvården rent 
konkret. Aktuella frågor är: På vilka vilade försörjnings
plikten? Hur ville man konstruera fattigvårdens institutio
ner för att de skulle vara både humana och avskräckande? 
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Fanns det någon skillnad mellan hur man ville behandla 
den fattige mannen och den fattiga kvinnan? 

För att lösa dilemmat med att göra fattigvården både 
human och avskräckande klassificerade de liberala refor
matorerna de fattiga i kategorierna "värdiga" och "ovärdi
ga". Jag analyserar de begreppen i kapitel fem, "Värdiga" 
och "ovärdiga" fattiga, utifrån följande frågor: Hur gick 
denna klassificering till? Vilka kriterier använde man? 
Fanns det någon skillnad i synen på den fattige mannen 
och den fattiga kvinnan? 

För att placera understödstagarna i rätt kategori kräv
des i praktiken en ingående undersökning av varje individ 
som sökte hjälp och noggrann kontroll av dem som bevil
jades understöd. I kapitel sex, Fattigvårdens organisation 
och metod, kommer jag att analysera den frågan utifrån föl
jande frågeställningar: Vilket fattigvårdssystem ville de 
införa? Vilka metoder förespråkade de? Fanns det någon 
skillnad i den manliga och kvinnliga fattigvårdarens roll 
och uppgift? 

Avhandlingens resultat diskuteras till slut i en samman
fattning. 

Teori och metod 
Teoriers betydelse och användbarhet inom historisk forsk
ning är ett omdiskuterat ämne. Jag anser att teorier i sig 
oftast har ett begränsat förklaringsvärde, men att de är 
nödvändiga som redskap både för att organisera källma
terialet och vid tolkningen och analysen av resultaten. Jag 
har därför ett antal teoretiska utgångspunkter för min av
handling. 

Institutionalistisk teori riktar sökarljuset mot hur insti
tutioner organiseras och vilken betydelse det har för sam
hällets struktur. Institutioners organisering antas kunna 
påverka människors värderingar och handlande. Olika in
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stitutionella lösningar visar på olika önskade handlings
vägar. De kan konstrueras medvetet för att uppmuntra ett 
visst beteende men kan, till exempel inom socialpolitiken, 
även innehålla motsägelser och ge upphov till oförutsedda 
konsekvenser.5 Jag har funnit denna infallsvinkel använd
bar i min studie av fattigvårdens reformering. De liberala 
reformatorerna utformade nya institutionella lösningar 
för fattigvården för att påverka de fattigas beteende. Stu
diet av hur de ville utforma fattigvårdens institutioner i 
bred mening, såväl regelverk som de rent fysiska institu
tioner som fattigvårdens anstalter utgör, blir därför viktigt 
för att kunna tolka och analysera den folkuppfostrande 
fattigvårdspolitikens intentioner.6 

Den andra teoretiska utgångspunkten för min avhand
ling är historikern Yvonne Hirdmans teori om genussyste-
met. Hon beskriver i den maktrelationerna mellan könen 
som ett genussystem. Detta system är en socialt och kultu
rellt konstruerad organisation av relationer mellan könen 
som bygger på två principer, isärhållandet av det manliga 
och kvinnliga och mannen som norm. Isärhållandets prin
cip innebär att det manliga och kvinnliga inte bör blandas. 
Män och kvinnor ska inte göra samma saker, inte vara på 
samma sätt, kanske inte ens vara på samma platser. Prin
cipen att mannen är norm innebär att det är män som är 
människor och därmed utgör det normala och allmängil
tiga. Yvonne Hirdman ser denna ordning som grundläg
gande för alla andra sociala ordningar, den är basen för de 
sociala, ekonomiska och politiska ordningarna. Genussys-
temet är dock inte ett för alltid givet system, utan en dy
namisk historisk process där både män och kvinnor stän
digt skapar och återskapar de fenomen och föreställningar 
som bildar de mönster och regelbundenheter som utgör 
systemet. Hirdman menar vidare att detta system gör att 
det i varje specifikt samhälle finns ett osynligt genuskon-
trakt som reglerar förhållandet mellan könen. Kontrakten 
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är de ömsesidiga föreställningar som bestämmer förhållan
det mellan könen i en specifik historisk situation, systemet 
den process som via kontrakten skapar ny segregering och 
hierarkisering.7 

Jag ser även denna teori som ett analytiskt redskap för 
att kunna tolka och analysera den folkuppfostrande fattig
vårdspolitiken. Jag ansluter mig här i princip till Hird-
mans resonemang med den reservationen att jag inte be
traktar genussystemet som grundläggande för alla andra 
sociala ordningar. Genus är här en analyskategori i den 
mening som klass och etnicitet är. I min forskning har jag 
strävat efter att inte se genus som en isolerad analyskate
gori, utan att integrera det som den naturliga del av en his
torisk undersökning det bör vara.8 

Min metod är att med hjälp av teorierna och kvalitativ 
textanalys tolka aktörernas motiv, destillera fram både de 
värderingar, attityder, normer de stod för själva och dem 
som de via fattigvården ville förmedla till de fattiga. Ak
törsperspektivet blir här centralt. 

Källor 
Fattigvårdens reformatorer har lämnat efter sig ett rikt 
källmaterial. Deras publicistiska verksamhet gav upphov 
till ett flertal tidskrifter och satte sina spår i än fler. Fattig
vårdsdebatten fördes i huvudsak i Social tidskrift, Sven
ska fattigvårdsförbundets tidskrift och Vårdarebladet. Där 
har jag också funnit de flesta relevanta artiklarna. Social 
tidskrift utkom under åren 1901-1917. Debatten i Social 
tidskrift spände över hela det sociala fältet. Tidskriften 
fungerade under de första åren som organ för bland annat 
föreningen Studenter och Arbetare och KF. Från 1903 ut
gjorde den också organ för CSA, som kom att ta över den 
helt efter några år. Svenska fattigvårdsförbundet gav från 
och med 1907 ut Svenska fattigvårdsförbundets tidskrift 

14 



som en renodlad tidskrift för fattigvårdsfrågor. Vårdare
bladet utgavs av Svenska fattigvårdsförbundet från 1910 
och riktade sig främst till vårdarna inom städernas öppna 
fattigvård. Förutom artiklar i dessa tidskrifter tillkommer 
enstaka artiklar ur andra samtida tidskrifter. 

Reformatorerna gav också ut monografier, handböcker 
och mindre skrifter i fattigvårdsfrågan. De mindre skrifter 
som CSA:s fattigvårdskommitté gav ut i serien Fattigvård 
och folkförsäkring under åren 1905-1907 och Svenska fat
tigvårdsförbundets skriftserie har här varit av särskilt in
tresse. 

Övriga tryckta källor som jag har använt är kongress
tryck från Kongressen för Fattigvård och Folkförsäkring i 
Stockholm 1906, Andra Allmänna Svenska Fattigvårds
kongressen i Stockholm 1915 och Svenska fattigvårdsför
bundets möte i Stockholm 1912. CSA:s fattigvårdskommit
tés betänkande och Fattigvårdslagstiftningskommitténs 
betänkanden finns också utgivna i tryck. Riksdagstryck 
och Svensk författningssamling har utgjort de tryckta käl
lorna när det gäller riksdagsbehandlingen av fattigvårds
frågan och lagstiftningen. Minnesskrifter, tryckta verksam
hetsberättelser och självbiografier har slutligen använts i 
den mån de ansetts relevanta. 

Det otryckta källmaterialet är omfångsrikt. Centralför
bundet för socialt arbete, Svenska fattigvårdsförbundet 
och 1907 års fattigvårdslagstiftningskommitté har samt
liga lämnat efter sig omfattande arkiv som finns depone
rade i Riksarkivet i Stockholm. Protokoll och handlingar 
från riksdagens andra särskilda utskott i samband med att 
förslaget till fattigvårdslag behandlades i riksdagen 1918 
finns också i Riksarkivet. 

De enskilda reformatorerna har också efterlämnat per
sonliga brev och papper, både i egna och andras person
arkiv. De personarkiv som jag använt material från är 
Gustav Cassels brevsamling och Eli Heckschers papper i 
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Kungliga biblioteket i Stockholm, Agda Montelius arkiv i 
Antikvarisk-töpografiska arkivet i Stockholm samt Ernst 
Beckmans samling i Uppsala universitetsbibliotek. I Kung
liga biblioteket i Stockholm finns också de osorterade pap
per och brev tillhörande G H von Koch som jag funnit 
intressanta. 

Källkritiskt bjuder den publicistiska verksamheten inte 
på några problem, eftersom syftet med de liberala refor
matorernas publicistiska verksamhet var att bilda opinion 
och vinna stöd för sina tankegångar. De värderingar, atti
tyder och normer som framförs där bör därför ha varit 
deras egna, öppet uttalade. Detsamma gäller de tryckta 
kommittébetänkandena. Riksdagstryck och Svensk för
fattningssamling bjuder inte heller på några problem. 
Kongresstrycket är en källa som tillkommit i andra hand. 
De som nedtecknat diskussioner och resolutioner från 
dessa kan naturligtvis ha missuppfattat eller förvrängt 
dessa. Men jag anser ändå att dessa ger ett tillförlitligt 
intryck. Jag har heller ingenstans i det övriga materialet 
hittat några kommentarer som skulle tyda på att kon
gresstrycket skulle vara behäftat med allvarligare fel och 
brister. De minnesskrifter, tryckta verksamhetsberättelser 
och självbiografier som slutligen har använts är i viss mån 
skönmålande och tendentiösa. Om detta har jag varit 
medveten. 

Det otryckta källmaterialet bjuder på andra källkritiska 
problem än det tryckta. Arkivmaterialet har filtrerats ge
nom många händer under åren. Vad som har försvunnit 
eller undanhållits för eftervärlden är omöjligt att veta. Det 
otryckta källmaterialets ofullständighet och brist på repre
sentativitet balanseras dock av de tryckta källorna. Med 
hjälp av dem kan man få en god överblick över händelse
utveckling och debatt. Med det tryckta materialet som 
motvikt och stöd utgör arkivmaterialet ett värdefullt käll
material. 
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De källor jag har använt är i huvudsak kvalitativa. I 
några fall redovisar jag dock kvantitativa uppgifter om 
fattigvården. Jag har då använt mig av samtida statistik 
eftersom det i dessa fall är samtidens syn jag intresserat 
mig för. En mer objektiv bedömning av hur fattigvårdsför
hållandena i själva verket såg ut under den aktuella perio
den är svårare att göra. Historikern Per Hultqvist har i 
en uppsats i Scandia 1965 gjort en källkritisk genomgång 
av fattigvårdsstatistiken för åren 1874-1917. Han menar 
att såväl Statistiska centralbyråns årsstatistik som fattig-
vårdslagstiftningskommitténs statistiska undersökningar 
präglas av stor osäkerhet. Ofullständiga och inkonsekven-
ta uppgifter från fattigvårdsstyrelserna, ospecificerade be
grepp och rena missuppfattningar är några exempel på or
saker till varför de kan betraktas som otillförlitliga. Den 
samtida statistiken kan därför inte ur källkritisk synpunkt 
ligga till grund för någon säker bedömning av hur situa
tionen inom fattigvården i själva verket såg ut. De gånger 
jag refererar till samtida undersökningar skall det istället 
ses som en ungefärlig uppskattning om storleken på en 
viss företeelse. Värdet av den samtida statistiken ligger 
mer i att man får en uppfattning om hur en viss företeelse 
uppfattades vid den aktuella tidpunkten. Hur bristfällig 
den tillgängliga statistiken än var, vilket man också var 
medveten om i samtiden, så var det trots allt den man 
byggde sina uppfattningar, utredningar och förslag på. 
För att få en korrekt bild av fattigvårdsförhållandena me
nar Per Hultqvist att man måste söka den i det kommuna
la primärmaterialet, en gigantisk arbetsuppgift som faller 
utanför denna undersökning.9 

Avgränsningar 
Avhandlingens syfte är begränsat till att undersöka hur 
och varför de ledande liberala reformatorerna inom CSA, 
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Svenska fattigvårdsförbundet och den statliga fattigvårds-
lagstiftningskommittén ville utforma fattigvården till en 
folkuppfostrande institution. Någon bred framställning 
av fattigvårdsfrågan eller den sociala frågan i stort är det 
inte frågan om, utan istället en probleminriktad fördjupad 
undersökning. Tidsmässigt är avhandlingen avgränsad 
till perioden från det CSA bildades 1903 fram till dess den 
nya fattigvårdslagen antogs av riksdagen 1918. Den de
batt jag följt tilldrar sig i all väsentlighet på nationell nivå. 
I några få fall går jag utanför dessa ramar då det väsentli
gen bidrar till framställningen. 
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KAPITEL II  

Perspektiv 

Det europeiska perspektivet 
Den polske historikern Bronislaw Geremek behandlar i en 
bred framställning synen på fattigdomen och de fattiga i 
främst Väst- och Centraleuropa.1 Han menar att motstri-
dande synsätt hela tiden funnits i synen på de fattiga un
der de senaste tusen åren, men att man kan urskilja vissa 
gemensamma utvecklingslinjer. Under medeltiden be
traktades fattigdomen som en naturlig del av samhället. 
De fattiga bemöttes med medlidande och barmhärtighet. 
Fattigdomen sågs av de kristna som ett religiöst ideal och 
fromma män och kvinnor valde ett liv i askes som en väg 
till evig frälsning. 

Detta fattigdomsetos förringade inte den fysiska nö
dens degenererande funktion. Men den självvalda fattig
domens heroiska helighet väckte människorna till barm
härtighetsgärningar som de fattiga i allmänhet drog nytta 
av. Samtidigt legitimerade allmosan samhällsstrukturen. 
Somliga måste vara rika för att de fattiga skulle kunna få 
bistånd. Att ge allmosor till de fattiga var därför inte en 
helt osjälvisk gärning. Allmosan betraktades som ett sä
kert sätt att uppnå frälsning samtidigt som den gav de rika 
en möjlighet att visa upp både sin rikedom och sin kristna 
hållning. Allmosan sanktionerade rikedomen och fattig
domen fick en funktionell roll i det medeltida samhället.2 

Ett nytt fattigdomsbegrepp som bygger på föreställ
ningen om fattigdomen som något skamligt växte fram 
under senare delen av medeltiden. Det fick sitt definitiva 
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genombrott på 1520-talet då man på flera håll i Europa i 
samband med en tilltagande pauperisering genomförde 
en omorganisation av fattigvården i repressiv riktning. 
Den nya massfattigdomen sågs som ett hot mot samhället. 
Att vara fattig uppfattades som ett tecken på en moralisk 
brist och fattigdomen behäftades med ett stigma. Fattig
vården i Europa centraliserades och blev repressiv. De 
fattiga började registreras och skiktas i olika kategorier. 
Lösdrivare och tiggare internerades. Arbetet blev huvud
instrumentet i den nya fattigvården som skulle fostra de 
fattiga och socialisera in dem i samhället. Ett nytt arbets-
etos slogs fast i de europeiska samhällena under 1500- och 
1600-talen.3 

Geremek menar att arbetet förblev huvudinstrumentet 
för att bekämpa fattigdomen även efter industrialismens 
genombrott på 1700-talet. Arbetet sågs dels som ett medel 
för att hjälpa de fattiga, dels som ett botemedel mot mora
liskt förfall. Ett bra exempel är 1834 års engelska fattig
vårdslag. Den amerikanska historikern Gertrude Himmel-
farbs studier av fattigdomen och de fattiga i England visar 
hur man med denna restriktiva fattigvårdslag försökte 
möta det hot som Malthus befolkningsteori målat upp. 
Malthus menade att det begränsade näringsutrymmet 
gjorde att hjälp till de fattiga snarast förvärrade proble
met. Allt fler skulle sjunka ned i fattigdom då det bara blev 
fler munnar att mätta utan att tillgången på mat ökade. 
Med 1834 års fattigvårdslag försökte man därför förhindra 
självförsörjande fattiga från att sjunka ned och bli under-
stödstagare genom att göra understödet så motbjudande 
som möjligt. Lagen skilde mellan fattiga och utarmade 
(poor and pauper) och stöd skulle enbart ges till arbetsföra 
utarmade i arbetshus under sådana former att varje form 
av egen försörjning skulle vara att föredra.4 

Geremek urskiljer två huvudtankar bakom socialvårds
doktrinerna under den industriella epoken. Synen på fat
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tigdomen som något oroande som man bör kontrollera 
lever kvar parallellt med att det växer fram en mer huma
nitär syn byggd på medkänsla med de fattiga. Geremek 
menar att det i de moderna industrisamhällena finns en 
medvetenhet om att nöden går att bekämpa och att den 
handlar om ojämlikhet, inte pauperism. Den fysiska nö
den har trängts tillbaka i industriländerna under 1900-
talet och en rättvis inkomstfördelning är numera inte en 
barmhärtighetsfråga utan ett av socialpolitikens huvud
mål.5 

Det tidigmoderna Sverige 
Synen på de fattiga i Sverige följer i ett historiskt perspek
tiv i huvudsak det europeiska mönstret. Historikern Con
ny Blom, som studerat hur myndigheternas syn på fattiga, 
gamla och sjuka förändrades under perioden 1533-1664, 
menar att man under medeltiden betraktade de fattiga 
med vördnad. Genom sitt lidande ansågs de stå nära Gud 
och att ge allmosor till dem ansågs bidra till den egna 
frälsningen. Blom menar att den positiva inställningen 
började vackla under senmedeltiden för att under refor
mationen övergå till en negativ syn där de fattiga betrak
tades med misstänksamhet och motvilja. Allmosegivandet 
betraktades inte längre som en väg till den egna frälsning
en och den lutherska plikt- och arbetsmoralen blev tongi
vande. På 1600-talet såg inte myndigheterna några sociala 
orsaker till den tilltagande fattigdomen utan de flesta fat
tiga betraktades som arbetsovilliga lättingar. Fattigdomen 
betraktades främst som orsakad av moraliska defekter hos 
individen. Kontrollen över de fattiga ökades och hjälp
verksamheten inriktades mot de "rätta" fattiga. På de 
"orätta" fattiga ställdes kravet att de skulle arbeta för sin 
egen försörjning.6 

Denna syn på de fattiga var också tongivande under 
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1700-talet. De studier som gjordes inom det samnordiska 
forskningsprojektet om centralmakt och lokalsamhälle i 
Norden under 1700-talet visade att man även i frihetsti
dens Sverige främst inriktade sig på att hjälpa de "rätta" 
fattiga, sjuka, lytta, åldringar och barn, medan man ville 
tvinga de arbetsföra fattiga, lösdrivarna och "lättingarna", 
till arbete.7 

Den svenska 1800-talsdebatten 
Synen på de fattiga var oftast mycket negativ under 1800-
talet. Detta synsätt, som uppmärksammas redan i eko
nomhistorikern Arthur Montgomerys översikt över den 
socialpolitiska utvecklingen under 1800-talet (1951), fram
träder klart i flera studier.8 Historikern Birgit Petersson 
har funnit att det dominerande temat i debatten om den 
sociala frågan från 1820-talet fram till 1870-talet var under
klassens farlighet. Underklassen sågs som farlig ur flera 
synvinklar. Den var moraliskt farlig genom sin brottslig
het och sitt syndiga leverne. Ekonomiskt sågs underklas
sen som farlig genom de kostnader den orsakade samhäl
let, bland annat i form av fattigvårdsunderstöd. Slutligen 
sågs underklassen också som ett socialt och politiskt hot 
som kunde rubba hela samhällsordningen. 

I denna de övre skiktens syn på de undre som farliga 
har Birgit Petersson urskilt flera varianter. Det vanligaste 
var att man såg på de lägre klasserna som bestående av 
lägre stående människor som inte klarade sig utan väg
ledning från de högre klasserna. Ett annat synsätt som 
gjorde de lägre klasserna underlägsna de högre var det 
som beskrev underklassen som naturens barn, oskuldsful
la och känslosamma. Slutligen fanns det debattörer som 
såg underklassens människor som likvärdiga individer 
med samma mänskliga rättigheter som alla andra trots att 
de ibland demoraliserats av svåra omständigheter.9 
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Socionomen Anna-Maria Skoglund har i sin avhandling 
om fattigvården på den svenska landsbygden 1829 funnit 
att kyrkans män oftast hade en negativ syn på de fattiga. 
Avhandlingen bygger på över 2000 brev från präster i 
nästan alla svenska socknar. Cirka 200 av dessa präster 
uttryckte också sin syn på de fattiga. De flesta av dem 
betraktade de fattiga som förfallna, lata och oansvariga. 
Detta gällde främst den stora massan som inte erhöll nå
got understöd. De som socknen försörjde betraktades 
däremot som "rätta" fattiga. Fattigdomen betraktades där
för oftast som självförvållad även om prästerskapet också 
pekade på samhälleliga orsaker som arbetsbrist och miss
växt. De åtgärder de förespråkade för att minska fattigdo
men bestod både av repression i form av fler förbud och 
ökad kontroll av de fattiga och mer positiva insatser som 
skolundervisning för att öka den fattiges egna personliga 
resurser.10 

Prästernas syn på de fattiga stämmer väl överens med 
den hållning som historikern Thomas Magnusson funnit 
hos 1837 års fattigvårdskommitté. De "rätta fattiga", gam
la, sjuka och barn oroade inte kommittén. Det gjorde 
däremot de potentiellt fattiga: daglönare, statstorpare och 
motsvarande grupper som ständigt befann sig på gränsen 
till fattigvårdens domäner. Här kunde lättsinnighet, pro
miskuitet, alkohol och okunnighet lätt knuffa dem över 
gränsen. Fattigdomen sågs för dessa grupper som en sed
lighetsfråga och de drabbade hade sig själva att skylla.11 

Birgit Petersson menar att de åtgärder som förespråka
des för att hjälpa de fattiga hängde samman med vilket 
synsätt man hade. De negativt inställda ansåg att männi
skorna själva helt bar skulden för den situation de hamnat 
i. De trodde inte att någon förbättring var möjlig och före
språkade därför hårdare straff och striktare kontroll av 
den farliga underklassen. De som hade en positivare syn 
ansåg att människorna var offer för omständigheter de 
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inte kunde påverka. En förbättring ansågs möjlig och man 
förespråkade positiva åtgärder som sparbanker, fattigvård 
och religiös uppfostran.12 

I en studie som behandlar fattigvårdsdebatten, framför
allt på det parlamentariska planet, under slutet av 1860-
talet kopplar även historikern Göran B. Nilsson samman 
synen på de fattiga med de åtgärder som förespråkas. 1853 
års fattigvårdsförordning utsattes då för hårda angrepp i 
skuggan av den ökade fattigvårdsbördan under decen
niets nödår.13 Även om de övervägande motiven för en 
restriktivare fattigvård var ekonomiska kan man urskilja 
moraliska argument i debatten. Nilsson menar att det 
fanns en moralistisk syn på fattigvårdslagstiftningen både 
hos patriarkala konservativa och radikala liberaler, även 
om deras motiv och förslag till lösningar skilde sig åt. De 
radikala liberalerna hade en optimistisk världsåskådning. 
De menade att människan var god och såg en tvingande 
fattigvårdslagstiftning som moraliskt förkastlig av främst 
två skäl. Den hämmade den naturliga barmhärtigheten 
hos givaren och den inskränkte den fattiges frihet. Man 
ville därför avskaffa rätten till fattigvård för att den natur
liga barmhärtigheten skulle få blomma fritt hos givarna. 
De fattiga skulle försäkras full frihet genom att tvångsar
betet och husbonderätten skulle avskaffas. Tiggeriet sågs 
som en allmänmänsklig rättighet. 

De patriarkalt konservativa hade en pessimistisk 
världsåskådning. För dem var det inte människan som var 
god, utan samhällsordningen. De fattiga sågs som mora
liskt fördärvade, syndiga och opålitliga. De höll därför 
med liberalerna om att rätten till fattigvård borde avskaf
fas. Den var demoraliserande och innebar dessutom ett 
ingrepp i samhällsordningens grundval, den fria ägande
rätten. Men där slutade samsynen mellan de radikala libe
ralerna och de patriarkala konservativa. De konservativa 
ville garantera de fattiga hjälp genom att ålägga arbetsgi
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vare och släktingar ett större ansvar för deras försörjning. 
Den fattige behövde inte ökad frihet utan borde istället 
ställas under ökad kontroll under husbondens eller famil
jens förmyndarskap.14 

Denna negativa syn på de fattiga genomsyrade inte 
bara utformningen av samhällets hjälpverksamhet. His
torikern Birgitta Jordansson hävdar, med exempel från 
Göteborg, att också den privata välgörenheten under 1800-
talet lät sig inordnas i den negativa fåran när det gällde 
synen på de fattiga. Det gällde att mota "lättingen" redan 
i dörren. Det privata hjälparbetet bedrevs därför i stora 
stycken efter devisen att den som inte arbetar, han skall 
icke heller äta.15 

Sammanfattningsvis kan man alltså se 1800-talet som ett 
århundrade där synen på de fattiga i huvudsak var nega
tiv. Undantag fanns naturligtvis. En grupp som vanligtvis 
betraktades som "värdiga" fattiga var de handikappade. 
Historikern Staffan Förhammar menar att det ansågs som 
en självklarhet av de flesta politiker under 1800-talet att de 
handikappade behövde samhällets hjälp.16 Även ekonom
historikern Jonas Olofsson ser positiva drag i det tidiga 
1800-talets fattigvårdspolitik. Han menar att man i 1830-
och 1840-talens fattigvårdsdiskussioner och i 1847 och 1853 
års fattigvårdsförordningar kan se tendenser i de åtgärder 
för arbetslösa som föreslås som påminner om vad som 
långt senare skulle komma att kallas arbetslinjen i svensk 
socialpolitik.17 

Det tidiga 1900-talet 
Det finns ingen mer omfattande forskning om hur synen 
på de fattiga har påverkat utformningen av det sociala ar
betet under 1900-talet i Sverige. Flera forskare har dock 
tangerat ämnet. Pedagogen Kajsa Ohrlander har i sin av
handling om barnavårdens utveckling mellan 1903 och 
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1930 uppmärksammat att det fanns en rädsla för de fattiga 
bland dem som arbetade med fattigvårdens reformering 
under det tidiga 1900-talet. Rädslan gällde de "ovärdiga" 
fattiga. De ansågs själva ha orsakat sin egen fattigdom och 
var främst i behov av uppfostran och disciplinering. De 
"värdiga" fattiga såg man mer optimistiskt på. Man hade 
hopp om att göra goda medborgare av dem genom för
säkringar, goda bostäder och bättre löner.18 Även statsve
taren Lennart Lundquist, som har kartlagt intressegrupps
aktiviteterna i fattigvårdsfrågan 1900-1918, noterar att 
Centralförbundet för Socialt Arbete, Svenska fattigvårds
förbundet och Föreningen för Välgörenhetens Ordnande 
bedrev en verksamhet med ett starkt moraliserande drag 
där det sociala arbetet sågs som en slags uppfostringspro-
cess.19 

Ekonomhistorikern Hans Wallentin har i en studie kon
staterat att negativa stämningar blossade upp i samband 
med att fattigvårdskostnaderna ökade kraftigt under slu
tet av 1920- och början av 1930-talet. I debatten om den så 
kallade understödstagarandan gjorde deltagare från skil
da politiska läger gällande att det ökade antalet under-
stödstagare berodde på en sänkning av arbetsmoralen och 
en försvagning av viljan att försörja sig och de sina. Att 
motta fattigvård ansågs hos de breda folklagren inte läng
re vara förnedrande. Följden av detta blev bidragsfusk och 
omättliga krav på samhället som gjorde att kostnaderna 
exploderade. I debatten framställdes därför krav på hår
dare kontroll och begränsning av understöden. Inga kon
kreta förändringar i fattigvårdslagstiftningen kom dock ut 
av detta och efter 1935 klingade debatten ut.20 

De fattiga i välfärdsstaten 
Socionomen Evy Gunnarsson menar att kriteriet för att bli 
betraktad som "värdig" klient inom socialtjänsten även i 
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slutet av 1980-talet var arbetsvillighet. Innebörden av det
ta begrepp har dock vidgats och innefattar nu alla som vill 
men inte kan försörja sig genom arbete. Här ingår inte 
bara de som inte kan arbeta på grund av handikapp eller 
sjukdom och ofrivilligt arbetslösa, utan även de som har 
ett arbete men ändå inte kan försörja sig och de sina, oftast 
då personer med för låg lön i förhållande till sin försörj
ningsbörda. Som "ovärdig" betraktas den som misstänks 
för att kunna men inte vilja arbeta och dessutom förmodas 
skulle kunna få ett arbete och försörja sig själv.21 

Synen på de fattiga har alltså modifierats under 1900-
talet och fler grupper anses av samhället vara "värdiga" 
fattiga. Den negativa syn på de fattiga som har funnits 
ända sedan reformationen är dock ärtnu i slutet av det tju
gonde århundradet starkt rotad hos det svenska folket. En 
undersökning om åsikter om socialbidragstagare av socio
logen Björn Halleröd (1993) visar att det finns en utbredd 
uppfattning om att socialbidragstagare inte är verkligen 
behövande, att de är lata och saknar ambitioner och att de 
får bidrag på grund av fusk.22 
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KAPITEL III  

Fattigvård och folkuppfostran 

"Det ser i dessa dagar verkligen ut som om vår sven
ska fattigvård skulle kunna begynna att bli folkupp-
fostrande. Begynna säger jag, men i begynnelsen kan 
utveckling och fullkomning ligga, liksom växten lig
ger i fröet. Men skall den blifva verkligen folkuppfost-
rande, då må den blifva det genom sitt exempel av hu
manitet och genom att värna om familjebandet, blifva 
det genom att reagera mot sedligt förfall i stället för 
att låta detta löpa linan ut, blifva det slutligen genom 
den personliga insats, som så många synas villiga att 
göra/'1 

Citatet är hämtat från Ebba Paulis anförande vid Kongres
sen för Fattigvård och Folkförsäkring som anordnades av 
Centralförbundet för socialt arbetes (CSA:s) fattigvårds
kommitté i Blasieholmskyrkan i Stockholm 1906. Kongres
sen hade som syfte att sammanföra ombud för landets 
kommuner och enskilda personer som var engagerade i 
fattigvårdsarbetet för att diskutera fattigvårdens reforme
ring. Intresset för kongressen visade sig vara stort och när 
Ebba Pauli höll sitt anförande fanns det nästan tusen åhö
rare från hela landet på plats.2 Anförandet beskrevs efter 
kongressen i en av CSA:s s ociala artiklar som det som 
sammanfattade hela den anda i vilken fattigvårdsarbetet 
borde bedrivas.3 Ännu 25 år senare skrev Erik Palmstier-
na, som var kongressens sekreterare 1906, att hennes anfö
rande hade gjort ett starkt intryck på kongressdeltagarna. 
Inte bara på grund av att det var vältaligt och innehållsrikt 
utan också för att många från landsorten aldrig sett en 
kvinna uppträda i ett offentligt sammanhang förut.4 

28 



Ebba Pauli var en av de personer som hade det största 
inflytandet på fattigvårdens reformering under 1900-talets 
två första decennier. Hon var vid tiden för kongressen 
strax över trettio år gammal. Hennes sociala engagemang 
hade väckts redan i de senare tonåren då hon började ar
beta med de fattiga i sin hemsocken ett par mil norr om 
Stockholm. Efter studier i Schweiz i början av det nya 
seklet engagerades hon vid hemkomsten till Stockholm i 
FVO (Föreningen för Välgörenhetens Ordnande) av Agda 
Montelius, som vi kommer att möta senare i framställ
ningen. Inom FVO blev hon sekreterare i den avdelning 
som hade hand om verksamheten i Adolf Fredriks för
samling, där hon också senare blev ledamot av fattig
vårdsstyrelsen. Hon bedrev en omfattande publicistisk 
verksamhet och initierade ofta debatter, främst i fattig
vårdsfrågor. Det största inflytandet på reformeringen av 
den svenska fattigvården utövade hon genom sina kom
mittéuppdrag. 1905 engagerades hon som sekreterare i 
CSA:s fatt igvårdskommitté och 1907 utnämndes hon till 
ledamot av den statliga fattigvårdslagstiftningskommit-
tén. Hon var även en av de ledande gestalterna inom 
Svenska fattigvårdsförbundet där hon var ledamot i ar
betsutskottet från förbundets bildande 1906. Ebba Pauli 
var också starkt engagerad i det första försöket att efterbil
da den engelska settlementrörelsen i Sverige. Hon grun
dade tillsammans med Natanael Beskow Birkagården i 
Stockholm där man bedrev social verksamhet för arbetar
klassen samtidigt som man ville förmedla ett kristet bud
skap. Inom Birkagården verkade hon som biträdande fö
reståndarinna fram till 1936, förutom under ett par år som 
hon tillbringade på ett sanatorium i Schweiz. Sjukdomar 
hade förföljt henne ända sedan barndomen och under sitt 
vuxna liv drabbades hon av tuberkulos. 

Sedan ungdomen var Ebba Pauli varmt religiös vilket 
satte sin prägel på hennes sociala engagemang. Hon var 
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bland annat en av grundarna av Förbundet för kristet 
samhällsliv 1918 och var dess sekreterare 1927-35. Under 
åren 1926-34 var hon också ledamot av kyrkliga socialrå
det för Stockholm. Förutom det sociala engagemanget äg
nade sig Ebba Pauli åt livsåskådningsfrågor som resulte
rade i ett par böcker präglade av hennes djupa religiositet 
och långa erfarenhet av sjukdomar.5 

Ebba Pauli arbetade för en moraluppfostrande social
politik. På Kongressen för Fattigvård och Folkförsäkring 
argumenterade hon för att fattigvården skulle verka folk-
uppfostrande genom sitt exempel. Fattigvården skulle 
vara human mot barnen, åldringarna och de sinnessjuka. 
Familjebanden skulle värnas genom att man behandlade 
den som bröt mot försörjningsplikten som en brottsling. 
De håglösa, de lättjefulla och drinkarna skulle fostras till 
arbetsamhet, sparsamhet och nykterhet. Genom ett per
sonligt inflytande skulle fattigvårdens representanter för
vandla understödstagarna till självförsörjande män och 
kvinnor.6 Ebba Pauli såg således inte fattigvårdens uppgif
ter som begränsade till det materiella planet. Fattigvården 
hade också en viktig moraluppfostrande roll. Genom att 
lyfta fram denna "fattigvårdens inre sida"7 kunde man 
göra den till "ett moment af betydelse i ett folks moraliska 
utvecklingshistoria."8 

Socialpolitik och moraluppfostran 
Ebba Pauli var en framträdande representant för den soci
alpolitik med moraluppfostrande ambitioner som bedrevs 
kring sekelskiftet 1900. Den är föga uppmärksammad i 
svensk historisk forskning, som främst har uppmärksam
mat folkrörelsernas moraluppfostrande ambitioner.9 

Idéhistorikern Ronny Ambjörnsson är en av dem som 
påpekat att arbetarklassen drev sitt eget uppfostringspro-
jekt. I en idéhistorisk undersökning visar han hur arbetar
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na i det norrländska sågverkssamhället Holmsund mellan 
1880 och 1930 ägnade sig åt vad han kallar självuppfost
ran.10 I nykterhets-, väckelse- och arbetarrörelsen fostra
des arbetarklassen till skötsamhet. Ambjörnsson skriver 
om arbetare i Norrland men anser att det självuppfost-
ringsprojekt de bedrev var en del av en skötsamhetskultur 
som fanns inom hela den svenska arbetarklassen. Genom 
skötsamhet, nykterhet, bildning och disciplin skulle arbe
tarklassen kunna flytta fram sin positioner.11 Även idéhis
torikern Peder Aléx, som studerat kooperationen som folk
uppfostrare, menar att folkrörelserna ingick "i en medbor
garnas strategi för att stärka sitt inflytande i samhället".12 

Inom kooperationen fostrades man till sparsamhet och 
ansvar och genom självförvaltning skulle man utveckla de 
administrativa färdigheter som en god medborgare be
hövde.13 

Den strategi som Ambjörnsson skildrar bygger på upp
fostran genom självverksamhet. Historikern Ingrid Mill-
bourn utgår från ett annat uppfostringsideal präglat av 
elittänkande i en studie av den svenska socialdemokratins 
läroprocess 1885-1902.1 detta ideal ställs uppfostran mot 
självverksamhet. Millbourn menar att det inom den tidiga 
socialdemokratin fanns ett uppfostringsideal som gick 
stick i stäv med arbetarnas traditionella självverksamhet. 
Partieliten försökte påverka arbetarna så att de prioritera
de det politiska arbetet före det fackliga och kooperativa. 
Arbetarna ansågs också vara slöa och likgiltiga och behöv
de därför uppfostras till handlande människor. Millbourn 
anser att partielitens försök att fostra arbetarna till att 
acceptera partiets ledande roll aldrig accepterades av 
medlemmarna och därför misslyckades. Den traditionella 
självverksamheten förblev viktig.14 

Det är dock inte bara folkrörelserna som har haft moral-
uppfostrande ambitioner. Socialpolitiken har också an
vänts som ett medel för att fostra folket. Som historikern 
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Anders Berge påpekat så handlar socialpolitiken inte bara 
om fördelning av materiella resurser. Den har också en 
normativ och symbolisk dimension. Den handlar om "hur 
människor bör bete sig och samhället fungera."15 

Idéhistorikern Roger Qvarsell ser redan den tidiga or
ganiseringen av sjuk- och begravningskassor som vissa 
yrkesgrupper byggde upp från 1720-talet och framåt som 
ett led i ett moraliskt uppfostringsprogram som kom att 
spela en stor roll i fattigvårdsdebatten under 1800-talet, där 
individens ansvar och behovet av förutseende och plane
ring betonades. Alla människor borde till exempel spara 
pengar till ålderdomen för att slippa ligga fattigvården till 
last. Qvarsell menar att denna försäkringsprincip anslöt 
sig till det han anser vara en av de ideologiska grund
satserna för den sociala verksamheten under 1800-talet, 
hjälp-till-självhjälp. Individen borde ta ansvar för sig själv 
och sina anhöriga. När sociala problem omöjliggjorde det
ta borde de frivilliga organisationerna och samhället ge 
hjälpen på ett sådant sätt att individen så snart som möj
ligt åter skulle bli självförsörjande. Att bli beroende av 
understöd ansågs vara förödande både för individen och 
samhället.16 Qvarsell menar att den kommunala och filan
tropiska fattigvården under 1800-talet präglades av en 
rädsla för att arbetsmoralen skulle försämras om under
stöd gavs till dem som kunde men inte ville arbeta.17 

Individens ansvar och behovet av förutseende och pla
nering betonades också i sekelskiftets svenska liberala so
cialpolitiska doktrin. Anders Berge anser att den byggde 
på en idé om institutionell uppfostran vars grundtanke 
var "att vilka åtgärder det allmänna än fann det nödvän
digt att vidta, skulle de vidtas på sådant sätt att de inte 
minskade utan ökade människornas vilja och förmåga att 
ta ansvar för sina liv. Hjälp som måste ges på grund av 
brist på enskilda initiativ borde, med John Stuart Mills 
ord, så långt möjligt utformas som 'a course of education 
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for the people in the art of accomplishing great objects by 
individual energy and voluntary co-operation'."18 Ett lik
nande synsätt framför också Kajsa Ohrlander i sin avhand
ling om den svenska barnavårdens reformering 1903-
1930. Hon menar att fattigdomen sågs som en sjukdom 
som kunde fördärva samhällskroppen. Den sjuka delen av 
samhällskroppen, de fattiga, måste därför själva förmås 
att ta ansvar för utvecklingen för att inte sjukdomen skul
le spridas. De måste häva sig upp genom frivilliga före
byggande åtgärder eller, om viljan saknades, uppfostras 
till att ta ansvar för sitt eget liv.19 

Anders Berge har i en studie funnit att 1871 års fattig
vårdsförordning hade individens ansvar att försörja sig 
och de sina som norm. Fattigvården var organiserad så att 
förmånerna inte utgick om inte individen genom någon 
motprestation dokumenterade viljan att ta detta ansvar. 
Syftet var att imitera marknadens disciplinering av indivi
den genom att ställa prestation mot motprestation. Men 
då de som behövde fattigvårdens understöd befann sig i 
ett sådant nödläge att materiella motprestationer inte var 
möjliga, begärde staten istället en moralisk motprestation 
i utbyte mot det materiella understödet. Det ställdes där
för krav på de hjälpsökande att de efter förmåga försökt 
försörja sig och de sina. Endast om de dessutom uppfyllde 
definitionen på oförmåga, det vill säga minderårighet, ål
derdom, sjukdom, vanförhet eller lyte, kunde de under 
normala förhållanden påräkna fattigvårdens stöd. Under-
stödstagare som inte var skötsamma kunde få understö
det indraget eller bestraffas rättsligt. Staten krävde dessut
om ekonomiska motprestationer av understödstagarna i 
form av arbete, överlåtelse av egendom och en skyldighet 
att betala tillbaka erhållet bistånd, som ett bidrag till fat
tigvårdens finansiering. Enligt Berge var det dock svårt att 
göra sådana prestationer materiellt effektiva i en sektor 
som bistod nödställda. Därför får även dessa ses som ett 
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sätt att understryka självförsörjningsplikten och pröva ar
betsviljan, det vill säga kontrollera den moraliska mot
prestationen.20 

Berge studerar också hur man runt sekelskiftet 1900 för
sökte utforma pensionsförsäkringar i en folkuppfostrande 
riktning. Berge menar att man i arbetareförsäkringskom-
mittén (1884-89) och nya arbetareförsäkringskommittén 
(1891-93) försökte anordna olycksfalls- och ålderdomsför
säkringar som satte uppfostran till självhjälp som överord
nad princip. Förmånerna i dessa förslag sattes helt i rela
tion till den avgift som betalats in. Pensionen skulle vara 
en rättighet som man tillskansat sig genom egna ansträng
ningar. Dessa förslag lyckades dock aldrig uppnå någon 
majoritet i riksdagen.21 

Ålderdomsförsäkringskommittén (1907-1912) s om ut
arbetade 1912 års pensionsförslag frångick principen om 
institutionell uppfostran som överordnande norm. Kopp
lingen mellan egen prestation och erhållet understöd för
svagades kraftigt i det nya förslaget som byggde på en 
kombination av en försäkringsbaserad del där pensionen 
stod i proportion till den försäkrades egna ekonomiska 
prestationer och en inkomstprövad del där pensionen 
ökade ju mindre inkomst man hade. Detta kritiserades 
kraftigt av den utomparlamentariska oppositionen, som 
bestod av kretsen kring CSA, fattigvårdsaktivister, natio
nalekonomer och kvinnoorganisationer. De ville se den in
stitutionella uppfostran som en överordnad norm. Man 
"såg ett särskilt värde i att basera hela pensionen på en 
försäkringsmässig stimulans av arbete och sparande."22 

Berge hävdar att kritikerna inte hade något inflytande 
på förslagets huvuddrag men att de påverkade mindre 
detaljer så att bestämmelserna gällande en personlig upp
fostran skärptes. Han anser därför att 1913 års allmänna 
folkpension väsentligen var en understödsverksamhet för 
"värdiga" behövande.23 
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Även om folkuppfostringstanken främst kan hänföras 
till en liberal socialpolitik, så kan man se en linje inom so
cialpolitiken när det gäller de moraluppfostrande ambi
tionerna som sträcker sig vidare in i folkhemmet. Yvonne 
Hirdman hävdar i en studie av den svenska folkhems
politiken att Alva och Gunnar Myrdals socialpolitiska re
formförslag under 1930-talet byggde på att folket skulle 
uppfostras. Men här handlade det inte om att uppfostra 
människorna till att hjälpa sig själva. Istället skulle de 
uppfostras till att passa in i de sociala ingenjörernas refor
merade samhälle. Myrdals menade att reformer utan fost
ran var verkningslösa, "man måste fostra folket i konsten 
att bo, äta, klä sig och framförallt fostra sina egna barn." 24 

Hirdman anser att Alva och Gunnar Myrdal legitimerade 
sin självpåtagna moraliska rätt att "lägga livet tillrätta" för 
den "amatöriska" människan genom att de ansåg sig be
sitta den sociala ingenjörskonstens vetenskapliga föräd
ling och kompetens. Men också att de ansåg att om män
niskor fick hjälp hade de också en skyldighet att ge något 
tillbaka.25 

Men låt oss i denna framställning stanna i den liberala 
diskursen under 1900-talets två första decennier. Anders 
Berge har visat att pensionsförslagen kring sekelskiftet ut
formades så att de skulle få en folkuppfostrande verkan. 
Jag menar att samma folkuppfostringstanke också var 
tongivande i reformeringen av fattigvårdslagstiftningen 
under perioden 1903-1918. De ledande liberala reformato
rerna inom CSA, Svenska fattigvårdsförbundet och den 
statliga fattigvårdslagstiftningskommittén ville utforma 
fattigvården till en folkuppfostrande institution. Vilka ide
ologiska grundsatser skulle då fattigvården bygga på för 
att den skulle verka folkuppfostrande? Och vad skulle 
denna folkuppfostran syfta till? 
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Gustav Cassels Socialpolitik 
1902 utgav nationalekonomen Gustav Cassel en serie före
läsningar under titeln Socialpolitik.26 De kan ses som ett 
slags programförklaring för en moraluppfostrande liberal 
socialpolitik. Cassel behandlade inte fattigvården men 
eftersom Socialpolitik kom att bli en inspirationskälla för 
fattigvårdens reformatorer förtjänar den att uppmärksam
mas. Sjöofficeren och friherren Erik Palmstierna, som var 
sekreterare och en av de tongivande personerna inom CSA 
1906-1908,27 anger i sina memoarer Gustav Cassels Social
politik som en av de främsta inspirationskällorna till sitt 
politiska och sociala uppvaknande.28 

Gustav Cassel var från början matematiker, men börja
de så småningom intressera sig för nationalekonomiska 
problem. Vid trettiotvå års ålder lämnade han definitivt 
den naturvetenskapliga banan för att studera nationaleko
nomi i Tyskland. Trots denna något sena debut inom na
tionalekonomin kom han under 1900-talets första decen
nier att bli en av de mest kända nationalekonomerna inte 
bara i Sverige, utan också internationellt där han bland an
nat engagerades som ekonomisk expert av Nationernas 
Förbund under mellankrigstiden.29 

Cassels socialpolitiska engagemang hade både engelska 
och tyska inspirationskällor. Under sina studier i Tyskland 
följde han Gustav Schmollers och Adolph Wagners under
visning, båda företrädare för den tyska historiska skolans 
socialpolitiska interventionism. Och under en studieresa 
till England kom han i kontakt med makarna Webbs skrif
ter. Cassel intresserade sig främst för socialpolitikens på
verkan på ekonomin. När Socialpolitik publiceras 1902 var 
det socialpolitikens positiva inverkan på det ekonomiska 
framåtskridandet som var huvudtemat, men redan i de ti
diga socialpolitiska inläggen framförde Cassel en motvilja 
mot understöd och subventioner. Senare under hans liv 
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kom det att utvecklas till en allmän motvilja mot social
politik. I slutet av 1920-talet framträdde han som en av de 
ledande opponenterna mot det som sågs som en urartning 
av understödspolitiken.30 

Cassel skrev i Socialpolitik att huvudhindret för en lös
ning av den sociala frågan var att det producerades för 
litet för att alla skulle kunna ha en acceptabel levnads
standard. Lösningen på den sociala frågan låg därför i en 
höjning av samhällets produktionsförmåga.31 Han mena
de att människor medvetet anpassade sig till de krav som 
ställdes på dem. Och att denna medvetna anpassning var 
"ett af de allra viktigaste medlen för ett folks uppfost
ran".32 Socialpolitiken, i vid mening, måste utformas med 
detta i ständig åtanke. Då kunde socialpolitiken bli en del 
i det ekonomiska framåtskridandet.33 

Gustav Cassels socialpolitiska syn ansluter sig till den 
liberala hjälp-till-självhjälpstanken som säger att indivi
den i första hand skall klara sin egen försörjning. Social
politiken skall syfta till att utveckla individens egen för
sörjningsförmåga. Cassel ville inte veta av någon "klemig 
drifhuspolitik" där individerna vande sig vid att ha en re
gering som försörjde dem i alla lägen.34 Han menade att 
staten bara var en av många sociala bildningar som var 
lämpliga att anförtro socialpolitiska uppgifter. Idealet var 
ett högt organiserat samhälle med en rik mångfald av so
ciala bildningar.35 

I Socialpolitik tog Cassel upp kooperationen och fackföre
ningsrörelsen som goda sociala organisationer som också 
verkade folkuppfostrande. Som ett exempel framhöll han 
att kooperationen uppfostrade folk till sparsamhet genom 
att konsumtionsföreningen fungerade som en sparkassa 
och att endast kontant betalning accepterades. Men fram
förallt hade kooperationen ett uppfostrande inflytande på 
dem ur de lägre klasserna som fick tillfälle att utveckla sin 
personlighet genom att arbeta inom rörelsen. "Det är soci
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alpolitikens mål, att föra fram hvarje begåfning till dess 
rätta plats i samhället.", skrev Cassel.36 Han ansåg också 
att fackföreningarna hade ett disciplinärt, uppfostrande 
inflytande på sina medlemmar. Och där liksom i koopera
tionen fostrades människor genom arbete i organisationen 
till att utveckla sin personlighet.37 

G H von Koch och Ebba Pauli 
G H von Koch var en av förgrundsfigurerna bland fattig
vårdens reformatorer. Han karaktäriserade det moderna 
sociala arbetets uppgifter på ett sätt som i mycket påmin
de om Gustav Cassels framställning i Socialpolitik. Hans 
levnadsbana är, liksom många andra av sekelskiftets man
liga socialreformatorers, historien om den unge mannen 
från överklassen som genom personliga upplevelser av 
samhällets baksida blev socialt väckt. Han var uppvuxen i 
ett överklasshem med liberala traditioner. Agnes Wirén 
berättar i biografin över sin far om hans farföräldrars um
gänge med Fredrika Bremer och Erik Gustaf Geijer. von 
Koch utbildade sig till agronom och det var i mötet med 
statarfattigdomen under sin tid som förvaltare vid ett 
skånskt gods som hans sociala intresse väcktes på allvar.38 

I slutet av 1890-talet reste han till Storbritannien för att 
studera sociala självhjälpsföretag. Vad som särskilt kom 
att fånga hans intresse där var kooperationen och det var 
den kooperativa tanken som han ägnade sitt arbete åt vid 
hemkomsten till Sverige. Han reste landet runt och när
mast missionerade det kooperativa budskapet och hjälpte 
till att starta kooperativa föreningar. När Kooperativa för
bundet (KF) grundades 1899 blev han dess förste sekrete
rare.39 Förutom engagemanget i kooperationen var von 
Koch också bland annat aktiv folkbildare och egnahems
politiker i början av seklet.40 

Även om hans insatser i kooperationen, folkbildnings
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arbetet och egnahemsfrågan avsatte åtskilliga spår så var 
det fattigvårdens reformering som kom att bli hans livs
verk. Som vi ska se längre fram så var han en av de ledan
de krafterna inom både CSA och Svenska fattigvårdsför
bundet. Han drev också sociala frågor som liberal ledamot 
i Stockholms stadsfullmäktige där han satt 1904-1908 och 
1913-1918.41 Som förstakammarledamot under åren 1915-
26 ägnade han sig främst åt socialpolitiska frågor, först 
som liberal sedan som frisinnad.42 Till sin egen stora be
svikelse blev han inte utnämnd till ledamot i den statliga 
fattigvårdslagstiftningskommitté som tillsattes 1907.43 Han 
fick därför inte vara med och direkt utforma den stora 
reform han hade arbetat för att få till stånd, men hans in
flytande blev ändå betydande på grund av det arbete han 
utförde utanför kommittén. Och han kom också senare att 
få huvudansvaret för implementeringen av den nya fattig
vårdslagen när han tillträdde som den första statliga fat
tigvårdsinspektören 1919.44 

G H von Kochs socialpolitiska grundsyn kan utläsas i en 
artikel i Social handbok 1908 om det moderna sociala ar
betets uppgifter. Till skillnad från den föråldrade, tanklösa 
och okontrollerade välgörenheten som inriktade sig på att 
lindra den tillfälliga nöden borde det moderna sociala ar
betet angripa nödens rötter och anvisa medel till självhjälp 
som till exempel socialförsäkringar och kooperation. På 
kort sikt såg dock von Koch en reformerad fattigvård och 
välgörenhet som oumbärliga för det sociala arbetet. Först 
på sikt skulle självhjälpsföretagen minska fattigvårdens 
och välgörenhetens betydelse. Och för att nå dithän, för att 
skapa ett medvetande hos den breda allmänheten om de 
sociala frågornas betydelse menade han att det behövdes 
ett stort folkuppfostringsarbete. Hos alla samhällsklasser 
borde samhörighetskänslan väckas för att motverka den i 
von Kochs ögon för nationen så olycksdigra klassantago
nismen.45 Detta var viktigt för honom eftersom han var en 
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stark anhängare av klassamarbetstanken. Storstrejken 1909 
såg han som ett katastrofalt exempel på vad en dogmatisk 
klasskamp kunde leda till.46 "Stackars Sverige med dess 
lamslagne konung, regering och ledare!", skrev han i ett 
brev till Gustav Cassel i augusti 1909.47 Klasserna borde 
genom samtal och samarbete tillsammans utveckla sam
hället istället för att kämpa mot varandra. Hans entusiasm 
för de kooperativa idéerna berodde till stor del på att de 
byggde på samarbete istället för konkurrens, något som 
han ansåg gav kooperationen en klassförsonande karak
tär.48 Han engagerade sig också i föreningen Studenter och 
Arbetare som hade som uttryckligt mål att överbrygga 
klassmotsättningar.49 Och i detta överbryggningsarbete 
fyllde det sociala arbetet en viktig uppgift. Det skulle gri
pa in och stötta de svagare då de "till men för samhällets 
jämviktsläge undertryckas av de starkares egoistiska in
tressen, ...".50 Och för fattigvården gällde det inte bara att 
avvärja de materiella problemen. Det framkommer tydligt 
i en artikel i Social tidskrift 1912 där G H von Koch po
lemiserade mot sociologen Gustaf Steffen som kritiserat 
fattigvården för att, som han menade, ingripa först när 
svältdöden står för dörren. Förutom att ett sådant under
kännande av fattigvårdens förebyggande hjälpinsatser 
var oriktigt menade von Koch att Steffens syn på fattigdo
men som en rent ekonomisk företeelse var felaktig. Han 
ansåg att fattigdomens avskaffande sist och slutligen var 
ett uppfostringsproblem. Det gällde "att fostra männi
skorna till självhjälp, att meddela en allsidig människo
vård, andlig och fysisk."51 Att fattigdomens avskaffande 
till stor del var ett uppfostringsproblem var, som vi ska se 
längre fram, ett utbrett synsätt bland de ledande liberala 
reformatorerna. 

Bland reformatorerna var Ebba Pauli den som starkast 
betonade fattigvårdens moraluppfostrande uppgift. Som 
vi tidigare har sett menade Pauli att fattigvårdens uppgift 
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inte fick inskränka sig till att enbart avhjälpa de materiella 
behoven utan att dess yttersta mål måste vara att förvand
la de nödställda till självförsörjande män och kvinnor.52 

Detta innebar att man också var tvungen att ställa krav på 
de fattiga. I en artikel i Svenska fattigvårdsförbundets tid
skrift 1913 underströk hon att man måste ställa samma 
krav på de fattiga som man ställde på sina medmänniskor 
i allmänhet. En kravlös fattigvård var inte bra, inte ens vid 
en sjukbädd.53 För Ebba Pauli handlade detta om respekt 
för de fattigas människovärde. I en artikel i Vårdarebladet 
1913 framhöll hon att det låg en ringaktning av fattighjo
nets människovärde i att inte vänta sig någonting av det. 
Att inte förvänta sig skötsamhet, driftighet, nykterhet, he
derskänsla, hederlighet, arbetsvillighet, släktkärlek eller 
ens föräldrakärlek vore kränkande för understödstagarens 
människovärde.54 

Centralförbundet för Socialt Arbete 
När reformatorerna karaktäriserade fattigvårdens uppgift 
gjorde de det med hjälp-till-självhjälp och fostran till själv
försörjning som ledstjärnor. Detta var särskilt påfallande 
inom CSA, där de samlades i början av seklet. Upprinnel
sen till den organisationen var ett möte där representanter 
för FVO, föreningen Studenter och Arbetare och Fredrika 
Bremerförbundet samlades på FVO:s centralbyrå i Stock
holm under arbetsåret 1902/1903. För att diskutera sam
ordningsfrågor bildades då en diskussionsklubb för soci
alt intresserade. Initiativtagare var styrelseledamöterna i 
FVO Gerda Meyersson och Gertrud af Klintberg. Under 
klubbens möten, där förutom initiativtagarna bland annat 
Ernst Beckman, G H von Koch, Albin Lindblom och Agda 
Montelius deltog, växte tanken på en rikstäckande cen
tralorganisation för det sociala arbetet fram. Resultatet 
blev grundandet av CSA.55 
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Ernst Beckman blev förbundets förste ordförande, Agda 
Montelius vice ordförande.56 Beckman och Montelius 
hade varit socialt engagerade sedan 1880-talet och var 
också med och bildade FVO i Stockholm 1889. Bägge två 
satt med i föreningens första styrelse. Agda Montelius var 
också föreståndare för FVOs Centralbyrå mellan 1892 och 
1910.57 FVO kan ses som en föregångare till CSA på ett lo
kalt plan, men med mer begränsade uppgifter. Syftet med 
FVO var att skapa en centralorganisation inom huvudsta
den för samarbete mellan den enskilda och den offentliga 
sociala hjälpverksamheten. Man ville systematisera de 
spridda insatser som gjordes och arbeta för att under
stödsbehovet på sikt skulle upphöra för den enskilde. 
Detta ansågs kräva en noggrannare granskning av de 
hjälpsökande och hjälpen borde främst ges som hjälp-till-
självhjälp. En grundläggande tanke var att den kommuna
la fattigvården skulle ta hand om dem som hade behov av 
ett mer permanent understöd medan FVO skulle möta 
mer tillfälliga hjälpbehov. FVO upprättade ett centralregis
ter där allt bistånd de hjälpsökande mottagit registrerades 
för att förhindra att de fick understöd från flera håll. Ge
nom en individualiserad hjälp skulle den enskilde åter bli 
självförsörjande.58 Tanken bakom FVO va r att förebygga 
uppkomsten av en understödstagaranda. Man lade därför 
stor vikt vid att den som var arbetsför skulle försörja sig 
genom arbete, eller som Ernst Beckman uttryckte det: "Öf-
ver portalen till välgörenhetens tempel stå i eldskrift de 
orden: den der icke vill arbeta, han skall icke heller äta."59 

Ernst Beckman och Agda Montelius tillhörde också den 
inre kretsen i Svenska fattigvårdsförbundet. När fattig
vårdsförbundet bildades 1906 blev Beckman ledamot i 
dess arbetsutskott. 1909 efterträddes han av Agda Monte
lius.60 Ernst Beckman drev också de sociala frågorna som 
liberal riksdagsman och som ledamot av flera statliga kom-
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mitteer, bland annat arbetarförsäkringskommittén 1884-
89.61 Agda Montelius var aldrig partipolitiskt aktiv men 
betecknas av Lennart Lundquist som "borgerlig liberal".62 

Eftersom hon som kvinna inte ägde tillträde till den parla
mentariska scenen vid den här tiden försökte hon påverka 
samhällsutvecklingen genom utomparlamentariskt arbe
te. Hon var en av de ledande krafterna i Fredrika-Bremer-
förbundet. 1886 kom hon med i förbundets styrelse och 
1903 utsågs hon till förbundets första kvinnliga ordföran
de, en post som hon innehade fram till sin död 1920. Agda 
Montelius arbetade för kvinnans politiska rösträtt och 
blev en av de ledande inom den kvinnliga rösträttsrörel
sen.63 Hon utövade inflytande på fattigvårdens reforme
ring främst genom den opinionsbildande verksamhet hon 
bedrev med FVO som plattform.64 

Albin Lindblom tillhörde samma generation som Agda 
Montelius och Ernst Beckman och var liksom dem en av 
pionjärerna inom FVO. Mellan 1899 och 1918 var han fat
tigvårdsinspektör i Stockholm. Under åren 1906-1921 in
gick han i Svenska fattigvårdsförbundets arbetsutskott.65 

Senare i framställningen kommer vi att möta honom som 
ledamot både i CSA:s fattigvårdskommitté och den statli
ga fattigvårdslagstiftningskommittén. 

Kvinnorna i CSA 
CSA utgjorde en sammanslutning av föreningar eller 
grupper av föreningar och enskilda personer som arbe
tade på det sociala området.66 Lennart Lundquist menar 
att den bild man får av CSA-aktörerna visar att de tillhör
de "samhällets socialt, kulturellt och ekonomiskt ledande 
skikt."67 Genom CSA påverkade också en begränsad grupp 
kvinnor det sociala reformarbetet i en tid då de stod utan 
politisk rösträtt och inte ägde tillträde till högre ämbeten. 

43 



Socionomen Kerstin Lindholm konstaterar att de flesta var 
änkor eller ogifta kvinnor från borgerliga kretsar, med en 
för tiden ovanligt lång utbildning.68 

När de liberala reformatorerna började arbeta för en 
omdaning av fattigvården var det fortfarande mycket 
ovanligt att se kvinnor framträda i offentligheten. Som vi 
tidigare har sett så gjorde Ebba Paulis anförande vid Kon
gressen för fattigvård och folkförsäkring 1906 ett starkt in
tryck på kongressdeltagarna inte bara på grund av att det 
var vältaligt och innehållsrikt utan också för att många 
från landsorten aldrig sett en kvinna uppträda i ett offent
ligt sammanhang tidigare.69 

Även Agda Montelius framhöll i sitt tal under avslut
ningsfesten vid samma kongress att det märkvärdigaste 
med den nyss avslutade kongressen var att fattigvårdsfrå
gorna avhandlats av män och kvinnor gemensamt, något 
som man inte kunnat drömma om trettio år tidigare.70 

I de socialt intresserade reformkretsarna i Stockholm 
var det dock inte lika ovanligt med kvinnligt deltagande.71 

Både de kvinnliga och manliga reformatorerna hade erfa
renheter från filantropiskt arbete, bland annat inom FVO. 
Kvinnornas roll inom filantropin, och den emancipatoris-
ka roll filantropin hade för de borgerliga kvinnor som ge
nom den kunde träda ut i offentligheten, har uppmärk
sammats av många forskare såväl i Sverige som interna
tionellt.72 

Agda Montelius och Ebba Pauli kan ses som typexem
pel på detta. Genom filantropiskt arbete, bland annat inom 
FVO, etablerade de sig och kom att få ett stort inflytande i 
den fattigvårdspolitiska debatten. Ebba Pauli kom dessut
om att överskrida gränsen in i den statliga offentligheten 
när hon blev utsedd till ledamot i den statliga fattigvårds-
lagstiftningskommittén.73 

I de kretsar som de liberala reformatorerna kom från var 
det alltså inte ovanligt att kvinnor deltog i arbetet. Av käl
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lorna att döma verkar dessa kvinnor ha haft ett gott sam
arbete med sina manliga kolleger. Att dessa kvinnor togs i 
anspråk och att deras verk spreds vittnar om att de också 
togs på allvar. De manliga reformatorerna verkar ha varit 
positiva till kvinnans emancipation och deltagande i of
fentligheten. Flera av dem engagerade sig också i kampen 
för kvinnlig rösträtt.74 Men av personliga kommentarer 
som de manliga reformatorerna fällt om sina kvinnliga 
kollegor kan man utläsa att männen inom CSA och Sven
ska fattigvårdsförbundet ändå inte såg kvinnan som sin 
absoluta jämlika. Det man bekände sig till på ett allmänt 
plan var kanske inte lika självklart i praktiken. 

Kommentarerna handlar om en av de ledande kvinnor
na inom CSA, Emilia Broomé.75 Erik Palmstierna skriver i 
minnesskriften vid CSA:s t jugofemårsjubileum 1928 om 
sitt första möte med Emilia Broomé på CSA:s lokal i Stock
holm i början av seklet: "Det slätkammade håret, kamé-
broschen, de kloka bruna ögonen, en viss värme i hennes 
väsen, alltsammans gav ett intryck av samhällsmoderlig-
het. Hon var en av dessa kvinnor, som män trivas med un
der offentlig verksamhet."76 Även G H von Koch uppskat
tade Emilia Broomé mycket, och då främst för hennes 
manliga egenskaper. Agnes Wirén skriver i biografin över 
sin far: "Att GH värderade henne mycket högt framgår av 
hans muntliga uttalanden i familjekretsen. Ofta framhöll 
han t.ex. att hon hade 'en manlig intelligens', ett betyg 
som han menade var det högsta möjliga."77 Dessa i och för 
sig uppskattande omdömen vittnar om att även om de 
manliga reformatorerna välkomnade sina kvinnliga kam
rater in i offentligheten så var deras ställning särskild och 
mannen fortfarande den norm som de bedömdes emot. I 
egenskap av moder räckte kvinnans egenskaper till, men 
när det kom till intelligensen var hon tvungen att komma 
upp till en "högre" manlig nivå för att räcka till. 
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CSA:s ideologi 
Gerda Meyerson skriver i CSA:s Minnesskrift 1928 att för
bundet bildades "på den tiden när även 'de bildade' icke 
kunde skilja på social och 'socialistisk' .,."78 Det sociala 
fältet var i princip obearbetat och CSA satsade därför på 
bred front. Sociologen Sven E Olsson har sammanfattat 
CSA:s aktiviteter i fem huvudpunkter: (1) kongresser och 
organisering, (2) publicistisk verksamhet, (3) folkunder
visning genom utställningar, ett bibliotek, föreläsningar 
etc., (4) utbildning av socialarbetare och (5) sociala under
sökningar.79 Sociologerna Gunnar Boalt och Ulla Bergryd 
lägger även till internationella åtaganden.80 

CSA var enligt stadgarna opolitiskt.81 Erik Palmstierna 
skriver i CSA:s Minnesskrift 1928 att det knappast fanns 
någon enhetlig samhällsåskådning hos de aktiva inom 
CSA. De var både religiöst och politiskt neutrala. Det enda 
gemensamma bandet, menar Palmstierna, var behovet att 
samla alla goda krafter för att med förnuftets hjälp bedri
va det sociala reformarbetet.82 Palmstierna bekräftar här 
den bild organisationen hade av sig själv som neutral. Uti
från ett senare perspektiv framträder den dock som klart 
liberal. Som idéhistorikern Sven-Eric Liedman påpekat så 
presenterar sig liberalt och konservativt präglad veten
skap sig ofta inte som liberal eller konservativ, utan rätt 
och slätt som neutral vetenskap.83 Detta resonemang kan 
också användas här. CSA såg sig självt som politiskt neu
tralt, men arbetade i själva verket för en liberal socialpo
litik. 

En del av denna liberala grundhållning var förbundets 
strävan att stödja klassamarbetstanken. Genom att sprida 
social upplysning till alla samhällsklasser ville man stärka 
människornas förståelse och intresse för varandras förhål
landen för att på så sätt "öfvervinna klasshatet och klass
egoismen."84 
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Även tidigare forskning ser CSA som liberalt. Lennart 
Lundquist menar att det är ställt utom allt tvivel att libera
lerna dominerade i CSA.85 Gunnar Boalt och Ulla Bergryd 
menar att CSA omformade den liberala socialpolitiska teo
ri, som bland annat Gustav Cassel stod för, till ett hand
lingsprogram som lämpade sig för liberala och borgerliga 
regeringar. De menar att CSA fungerade som ett "skugg-
departement för liberal socialpolitik."86 

Hur inflytelserikt var då detta "skuggdepartement"? 
Roger Qvarsell menar att det inte råder något som helst 
tvivel om att CSA hade stor betydelse för 1910-talets so
cialpolitiska reformverksamhet, bland annat då arbetet 
för en ny fattigvårdslagstiftning.87 Lennart Lundquist ser 
CSA:s betydelse som störst under de första fem till tio 
åren, då det sysslade med frågor från hela det sociala fäl
tet, och då det fortfarande inte hade någon konkurrens 
från andra, enskilda eller statliga, organ.88 Även CSA-akti-
visterna själva ansåg att förbundet hade störst betydelse i 
början av sin verksamhet. Karin Fjällbäck-Holmgren, som 
var med i CSA:s styrelse under de första åren och sedan 
blev förbundets byråföreståndarinna 191889, skrev i CSA:s 
minnesskrift 1928 att förbundet hade det största inflytan
det på socialpolitiken från bildandet 1903 fram till början 
av 1920-talet. Hon förklarar det med att tillkomsten av 
centrala organ, som Socialstyrelsen och ett särskilt social
departement, samt de sammanslutningar och institutioner 
som avknoppats från CSA inom olika fackområden med
fört att förbundet inte längre fyllde samma funktion som i 
början av seklet, då statliga och kommunala organ för de 
sociala frågorna ännu var mycket outvecklade.90 Samti
digt var denna utveckling under inledningsfasen också 
nyckeln till CSA:s inflytande genom att flera av de ledan
de männen inom förbundet kom att besätta nyckelposter 
inom den växande statliga socialförvaltningen, bland an
nat inom Socialdepartementet och Socialstyrelsen. Stats
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vetaren Sven-Ola Lindeberg, som studerat CSA-aktivister-
nas roll i arbetslöshetspolitiken 1920-1923, menar att det 
var främst genom dessa kanaler till den växande socialför
valtningen som CSA kunde utöva inflytande.91 

CSA:s fattigvårdskommitté 
CSA:s inflytande på fattigvårdens reformering utövades 
främst genom det arbete som utfördes av dess fattigvårds
kommitté. Den kom till genom en donation av en före det
ta överläkare på Sabbatsbergs sjukhus, Ivar Svensson. 1904 
överlämnade han 20 000 kronor till G H von Koch. Peng
arna skulle användas till en undersökning av de fattigas 
förhållanden i Sverige som skulle ligga till grund för ett 
förslag till ny fattigvårdsförordning. G H von Koch, som 
inte ansåg sig kunna utföra uppdraget ensam, överlämna
de pengarna till CSA samtidigt som han sade upp sig från 
sin befattning som sekreterare i KF. En kommitté utsågs 
för att utföra Ivar Svenssons uppdrag. Till ordförande val
des von Koch. Till ledamöter utsågs Ebba Pauli, borgmäs
taren i Södertälje Jakob Pettersson och fattigvårdsinspek
tören i Stockholm Albin Lindblom.92 

Under år 1905-1907 utarbetade kommittén reformlinjer 
för fattigvården genom att samla in uppgifter från landets 
fattigvårdsstyrelser och göra studieresor både i Sverige 
och utomlands. Arbetet resulterade i en rad småskrifter 
och ett slutbetänkande, Reformlinjer för s vensk fattigvårds
lagstiftning. Ett annat resultat av kommitténs arbete var 
anordnandet av den stora fattigvårdskongressen i oktober 
1906 då Svenska fattigvårdsförbundet bildades.93 

Genom att ett specialförbund "avknoppades" så överlät 
också moderorganisationen CSA arbetet med fattigvårdens 
reformering till detta. Efter 1906 övertog Svenska fattig
vårdsförbundet ansvaret för fattigvårdsfrågorna. Förbun
det var en sammanslutning av fattigvårdsstyrelser, orga
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nisationer och enskilda som arbetade inom fattigvården 
och hade som syfte att verka för en tidsenlig utveckling av 
fattigvården. Detta skulle man arbeta för genom upplys
ning, kongresser och publicistisk verksamhet, det vill säga 
samma arbetsmetoder som CSA praktiserade.94 

CSA:s fattigvårdskommittés betänkande kom dock att 
ha ett betydande inflytande även i fortsättningen eftersom 
det var det mest omfattande på området fram till 1915 då 
den statliga fattigvårdslagstiftningskommittén lade fram 
sitt förslag till ny fattigvårdslag. Betänkandet användes 
också som underlag av den statliga fattigvårdslagstift-
ningskommittén.95 Man kan utan tvekan säga att CSA:s 
fattigvårdskommitté hade ett betydande inflytande på fat
tigvårdens reformering. 

CSA:s fattigvårdskommitté menade att fattigvårdens 
uppgift i samhället var att ta hand om dels "de ohjälpliga 
individerna" som var permanent oförmögna att försörja 
sig själva, dels dem som "endast tillfälligtvis blifvit efter 
sina kamrater", det vill säga tillfälligt hamnat på obe
stånd. Dessa skulle fattigvården försöka göra självförsör
jande igen genom "lämplig behandling".96 Kommittén an
såg att en välordnad fattigvård måste försöka förebygga 
att fattigdom uppstår samtidigt som man både tar hand 
om de verkligt nödställda och skyddar samhället från de 
lättjefulla. "Fattigvården i modern mening måste sålunda 
sysselsätta sig med de sjukas och åldrigas vård, barnens 
uppfostran, de lättjefullas och slarfvigas efterhållande, 
uppfostrande och i nödfall bestraffande samt dessutom 
träda i direkt eller indirekt beröring med den mångfald so
ciala företag, som afse att bereda samhällets breda lager ett 
något så när tryggadt ekonomiskt oberoende."97 
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Fattigvårdslagstiftningskommittén 
Den statliga fattigvårdslagstiftningskommittén tillsattes 
1907 av högerregeringen Lindman. När den kom med sitt 
betänkande 1915 hade den alltså arbetat i närmare åtta år. 
I kommittén ingick som ledamöter Ebba Pauli, Albin Lind
blom, de konservativa riksdagsmännen Olof Björklund 
och Otto Magnusson, häradshövdingen Jacob Linders och 
fram till sin död 1910 kammarrättsrådet J O A Bodin. Ord
förande var landshövdingen i Jämtland, tillika ordföran
den i Svenska fattigvårdsförbundet, Johan Widén.98 

De liberala reformatorerna blev representerade genom 
Ebba Pauli och Albin Lindblom, som ju också hade suttit 
med i CSA:s fattigvårdskommitté. Johan Widén skulle ock
så kunna räknas dit eftersom han var ordförande i Sven
ska fattigvårdsförbundet, men av brev från Ebba Pauli till 
G H von Koch vid tidpunkten för kommitténs tillsättande 
framgår det att åtminstone hon inte litade fullt ut på att 
Widén skulle företräda samma åsikter som hon och von 
Koch stod för." 

Överhuvudtaget uttryckte personer ur reformatorernas 
krets missnöje med kommitténs sammansättning. G H von 
Koch blev som vi tidigare sett själv besviken över att 
han inte kom med i kommittén. Han uttryckte inte någon 
besvikelse offentligt, det skulle knappast ha föresvävat 
hans blygsamma personlighet. Däremot kritiserade han 
offentligt kommitténs sammansättning. Han var främst 
kritisk mot tillsättningen av de båda konservativa riks
dagsmännen Otto Magnusson och Olof Björklund, som 
han menade saknade erfarenhet av fattigvårdsfrågor. G H 
von Koch skulle hellre ha sett engagerade representanter 
för prästerskapet och läkarkåren på deras platser. Även 
frånvaron av en arbetarrepresentant väckte hans missnöje, 
eftersom han ansåg att många fattigvårdsfrågor berörde 
arbetarnas förhållanden.100 
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Även Ebba Pauli var kritisk mot kommitténs samman
sättning. I ett brev till G H von Koch i samband med till
sättningen överväger hon att inte ta plats i en kommitté 
som består av "idel obekanta storheter ... i stället för verk
ligt fattigvårdsfolk!".101 Hennes upprördhet bestod främst 
i att von Koch inte fått plats.102 I ett senare brev framgår 
det dock att hon beslutat sig för att trots allt ta plats i kom
mittén och försöka påverka den inifrån. Genom att driva 
opinion i Svenska fattigvårdsförbundets tidskrift och 
åstadkomma reservationer inom kommittén menade hon 
att hon kunde ge reformvännerna i riksdagen något att 
stödja sig på, och skulle kommittén gå åt alldeles fel håll så 
kunde hon ju alltid avgå.103 

Jakob Pettersson uttryckte sig mera positivt om fattig-
vårdslagstiftningskommitténs sammansättning. I ett brev 
till G H von Koch 1907 beklagade han att von Koch och 
han själv inte fått plats i kommittén, men han menade att 
man samtidigt fick vara glad över att Albin Lindblom och 
Ebba Pauli blivit utsedda.104 

Även om Ebba Pauli och G H von Koch var missnöjda 
med fattigvårdslagstiftningskommitténs sammansättning 
så får man nog ändå säga att de liberala reformatorerna 
blev väl representerade i den. De krav som CSA:s fattig
vårdskommitté framförde i sitt betänkande var dessutom 
en av de utgångspunkter som fattigvårdslagstiftningskom-
mittén, som aldrig fick några direkta direktiv, hade för sitt 
arbete.105 

Fattigvårdslagstiftningskommittén försökte under åren 
1907-15 utarbeta ett förslag till ny fattigvårdslag. Men den 
fick hela tiden nya utredningsuppdrag som fördröjde ar
betet, bland annat utarbetade den ett förslag till en lag om 
behandling av alkoholister under åren 1908-1910.106 Av 
kommitténs protokoll framgår det att ett förslag till lagtext 
för en ny fattigvårdslag hade utarbetats redan 1908, men 
det kom att dröja fram till 1915 innan den slutgiltiga ver
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sionen kom i tryck.107 Uppenbarligen prioriterades inte ar
betet med en ny fattigvårdslag av de olika regeringar som 
satt under åren 1907-1915. 

I det betänkande som fattigvårdslagstiftningskommit-
tén till slut lade fram 1915 uttrycktes den liberala hjälp-till-
självhjälpstanken som grundsats för fattigvården: "Den 
hjälp, som fattigvården har att lämna, bör i främsta rum
met gå ut på, att den behöfvande bringas i sådant läge, att 
han för framtiden kan försörja sig själf - hjälp till själf-
hjälp."108 Understödet borde därför lämnas på ett sådant 
sätt att individen i framtiden blev i stånd att försörja sig 
och de sina genom eget arbete.109 Kommittén underströk 
därför att det var viktigt att fattigvårdsstyrelsen höll sig 
underrättad om vilka arbetstillfällen som gavs för att kun
na anvisa arbete åt arbetsföra och att den samarbetade 
med arbetsförmedlingen, om det fanns en sådan. Över
huvudtaget menade kommittén att man i största möjliga 
mån skulle försöka avhålla människor från att anlita fattig
vården, eftersom erfarenheten visade att de som en gång 
blivit samhällets understödstagare hade en tendens att 
förbli det. Kommittén menade därför att individer som 
tillfälligt hamnat på obestånd, men som med rätt hjälp 
åter kunde bli självförsörjande, med fördel kunde tas om 
hand av den frivilliga välgörenheten.110 

Självförsörjningsprincipen som ledstjärna för fattigvår
den fick också stöd från officiellt håll. Johan Beck-Friis, 
jordbruksminister i ministären Hammarskjöld, delade i 
sitt tal på den Andra Allmänna Svenska Fattigvårdskon
gressen 1915 upp de fattiga i två grupper. Den första grup
pen som omfattade gamla, sjuka och värnlösa barn borde 
fattigvården reservationslöst ge den vård de behövde. Den 
andra gruppen utgjordes av de arbetsföra som genom mer 
eller mindre eget förvållande fallit fattigvården till last. 
Dessa skulle enligt jordbruksministern genom lämplig 
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vård och behandling, samt framförallt genom att hållas i 
arbete, förmås att åter bli självförsörjande.111 

Johan Widén underströk än en gång i en artikel i Sven
ska fattigvårdsförbundets tidskrift 1917 att en av det nya 
lagförslagets huvuduppgifter var att ge hjälpen på ett så
dant sätt att den inte förstör, utan istället underlättar och 
framkallar individens vilja och förmåga att, såvitt det är 
möjligt, hjälpa sig själv.112 Även i Kungl Maj:ts proposition 
med förslag till lag om fattigvården som slutligen lades 
1918 underströks det att det var en viktig grundsats att 
den hjälp som fattigvården lämnar i främsta rummet bör 
vara en hjälp till självhjälp.113 Det hade då gått elva år se
dan fattigvårdslagstiftningskommittén började sitt arbete 
och tre år sedan den lagt sitt betänkande. Inte heller sedan 
betänkandet lagts fram verkar fattigvårdsfrågan ha kom
mit högt upp på den politiska dagordningen, vilket delvis 
kan förklaras med att första världskriget pågick och den 
kris det medförde för det svenska samhället. 

Sammanfattning 
De liberala reformatorerna inom CSA, Svenska fattigvårds
förbundet och den statliga fattigvårdslagstiftningskommit-
tén arbetade mellan 1903 och 1918 med att utforma fattig
vården till en folkuppfostrande institution. Med den libe
rala hjälp-till-självhjälpstanken som ideologisk grundsats 
skulle fattigvården fostra dem som kom i kontakt med 
den till att ta ansvar för sitt eget liv. Fattigvården skulle ut
veckla individens vilja och förmåga att försörja sig själv 
och de sina. Fattigdomen sågs inte enbart som en rent eko
nomisk företeelse. För fattigvården gällde det därför att 
inte bara avvärja den materiella nöden. Fattigvården skul
le också ställa krav på de fattiga. Att ställa krav sågs som 
ett sätt att visa respekt för den fattiges människovärde. 
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Det gällde dock inte bara att fostra de fattiga till självför
sörjande individer, utan också att fostra den breda allmän
heten till ett större medvetande om de sociala frågornas 
betydelse. En bred folkuppfostran syftade ytterst till att 
skapa samhörighet mellan samhällsklasserna för att mot
verka klassantagonismen. 
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KAPITEL IV 

Fattigvårdens former 

För att fattigvården skulle kunna utveckla individens vilja 
och förmåga att försörja sig själv och de sina krävdes det 
institutionella lösningar som befrämjade detta. Jag kom
mer i detta kapitel därför att analysera hur de liberala re
formatorerna ville utforma fattigvårdens institutioner i 
bred mening, såväl regelverk som de rent fysiska institu
tioner som fattigvårdens anstalter utgör. Aktuella frågor 
är: På vilka vilade försörjningsplikten? Hur ville man kon
struera fattigvårdens institutioner för att de skulle vara 
både humana och avskräckande? Fanns det någon skill
nad mellan hur man ville behandla den fattige mannen 
och den fattiga kvinnan? 

Försörjningsplikten 
11871 års fattigvårdsförordning stadgades att alla arbets
föra individer ovillkorligt hade skyldighet att försörja sig 
själv och sina minderåriga barn. Arbetsför man var också 
ovillkorligt försörjningspliktig mot hustrun. I övrigt skul
le föräldrar och barn i mån av behov och förmåga försörja 
varandra.1 Detta innebar att både kvinnor och män ovill
korligen var skyldiga att försörja sina minderåriga barn. 
Mannen var dessutom skyldig att utan reservationer för
sörja sin hustru. Hustrun hade däremot ingen sådan skyl
dighet mot mannen. Den försörjningsplikt som i övrigt 
ålades föräldrar och myndiga, vuxna barn gentemot var
andra var inte ovillkorlig utan beroende dels på de behov 
som den underhållsberättigade hade, dels på den förmåga 
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som den underhållskyldige besatt. Jag tolkar den villkor
liga försörjningsplikten som att den främst syftade till att 
i största möjliga mån hålla den omväxlande överföring 
av bistånd mellan generationerna som var vanlig kanske 
främst hos familjerna i de lägre samhällsskikten kring se
kelskiftet intakt.2 Det innebar däremot inte att till exempel 
en vuxen man skulle underhålla sina gamla föräldrar till 
priset av att han inte längre förmådde underhålla sig själv, 
sina barn eller hustrun. 

Självförsörjningsprincipen var också, som vi tidigare 
sett, ledstjärnan för de liberala reformatorerna. Och den 
gällde både för kvinnor och män. Ebba Pauli betonade 
detta till exempel i sitt anförande på Kongressen för fattig
vård och folkförsäkring 1906. Hon argumenterade där för 
en personlig fattigvård just utifrån utgångspunkten att 
den var viktig för att förvandla de fattiga till självförsör
jande män och kvinnor.3 

Barnen intog här, liksom i alla andra sammanhang när 
det gällde fattigvården, en särställning. Ebba Pauli jäm
ställde i en skrift, Det personliga i fattigvårdsarbetet (1905), 
mannens och kvinnans ansvar för barnen; "Vi behöfva en 
lag, som gör det möjligt att beifra brott mot den af naturen 
själf förestafvade lagen, att de, som bringa ett barn till 
världen, man som kvinna, den ena såväl som den andra, 
hafva en moralisk och helig plikt att sörja för detsamma."4 

Pauli framställde här både faderns och moderns försörj
ningsplikt mot barnen som ovillkorlig. Men i nästa me
ning framgår det att det nog i första hand handlar om 
mannens försörjningsplikt, inte bara mot barnet: "Vi be
höfva en lag, som gör fattigvården till den svages, hust
runs, barnets, den ålderstignas beskyddare gentemot den 
starke, mannen, fadern, sonen."5 Mannen framträder här 
som den starke som i kraft av sin position som make, fader 
eller son skall försörja de svagare i familjen, hustrun, bar
nen och de gamla. 
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I fattigvårdslagstiftningskommitténs förslag till ny fat
tigvårdslag utökades den enskildes försörjningsplikt så att 
även hustrun blev försörjningspliktig mot mannen. Hen
nes försörjningsplikt skulle dock inte vara ovillkorlig, som 
mannens gentemot hustrun och föräldrars mot minder
åriga barn. Hustruns försörjningsplikt villkorades på sam
ma sätt som den som i övrigt ålades föräldrar och barn 
gentemot varandra, nämligen i mån av behov och förmå
ga.6 Detta blev också propositionens förslag.7 

Fattigvårdslagstiftningskommittén menade att anled
ningen till att hustrus försörjningsplikt gentemot mannen 
inte stadgats tidigare antagligen var att mannen, enligt äk
tenskapslagstiftningen, tidigare haft oinskränkt förvalt
ningsrätt över all egendom.8 Vad man syftade på här var 
antagligen tiden före 1874. Från det året fanns det möjlig
het för gift kvinna att förvalta sin egendom via äkten
skapsförord. Först 1921 fick gift kvinna lika ekonomiska 
rättigheter i äktenskapet i och med att hon inte längre stod 
under mannens målsmanskap.9 

Kommittén konstaterade vidare i sina motiv att fattig
vårdslagens stadganden om försörjningsplikt visserligen 
till stora delar kunde sägas ha en motsvarighet i gällande 
civillag, men att det också fanns skillnader. Det förelåg 
också här en klar skillnad i lagstiftningens syfte. Civil
lagens regler för underhållsskyldighet mellan enskilda 
syftade till att reglera enskilda medborgares rätt mot var
andra. Fattigvårdslagens stadganden om försörjningsplikt 
reglerade den enskildes förpliktelse gentemot samhället.10 

Fattigvårdslagstiftningskommittén ansåg det önskvärt 
att fattigvårdslagstiftningens bestämmelser om försörj
ningsplikt så nära som möjligt skulle ansluta sig till civil
lagens regler om underhållsskyldighet. Att man ville göra 
hustrun försörjningspliktig mot mannen motiverades där
för med att det i civillagen fanns en underhållsplikt mellan 
makar i vissa bestämda fall. Försörjningsplikten skulle gi
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vetvis inte gälla makar vars äktenskap upplösts.11 Att hus
trus försörjningsplikt mot mannen blev villkorlig motive
rades inte men man kan anta att det berodde på att gift 
kvinna inte hade full förfoganderätt över sina ekonomiska 
tillgångar om det inte hade upprättats ett äktenskapsför
ord. I annat fall förfogade mannen över hennes egendom 
och arbetskraft.12 Villkoret att hustru skulle försörja man
nen i mån av förmåga kunde knappast uppfyllas annat än 
om hon hade tillgång till ekonomiska medel. 

Hustrus försörjningsplikt gentemot mannen var inte en 
okontroversiell fråga. I de motioner som lämnades i frå
gan vid riksdagsbehandlingen av propositionen 1918 kan 
man utläsa farhågor om att denna paragraf skulle utnytt
jas till att tvinga en hustru att försörja en oordentlig man. 
Liberalen Ulrik Leander motionerade i andra kammaren 
om att stadgandet om hustrus försörjningsplikt mot man
nen skulle utgå ur förslaget, eller att hon åtminstone inte 
skulle behöva uppfylla en sådan plikt om mannens nöd 
var självförvållad så att hon inte skulle vara tvingad att 
"försörja en supig, arbetsovillig man, som genom eget för
vållande försatt sig i en nödställd belägenhet."13 

Utifrån samma motiv som Ulrik Leander lade i andra 
kammaren också Karl Johan Karlsson, Ernst Hage, Rikard 
Eronn och Alfred Werner från den socialdemokratiska 
vänstergruppen och liberalen Felix Hamrin en gemensam 
motion i frågan. De föreslog att stadgandet om hustrus 
försörjningsplikt mot mannen skulle begränsas så att hon 
inte skulle tvingas försörja en oordentlig man.14 

Motionerna ändrade inte på propositionens formule
ringar och i 1918 års fattigvårdslag blev hustru "i mån av 
behov, å ena, samt förmåga, å andra sidan" försörjnings-
pliktig gentemot mannen. I övrigt utökades försörjnings
plikten till att omfatta också adoptanter och adoptivbarn: 
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"Föräldrar äro pliktiga att utan fattigvårdssamhälles 
betungande försörja sina minderåriga barn. Enahan
da försörjningsplikt åligger man gentemot hustrun. I 
övrigt åligger det föräldrar och barn att i mån av be
hov, å ena, samt förmåga, å andra sidan, försörja var
andra, så att de ej falla fattigvården till last. Försörj
ningsplikt, som här sägs, åligger ock hustru gentemot 
mannen. Adoptant och adoptivbarn hava samma 
skyldighet att utan fattigvårdssamhälles betungande 
försörja varandra, som, enligt vad i denna paragraf 
sägs, åligger föräldrar och barn. Adoptivbarnets för
äldrar äro i förhållande till det allmänna ej skyldiga 
att fullgöra försörjningen, där ej adoptanten blir ur 
stånd därtill."15 

Försumliga försörj are 
Ebba Pauli beskrev i en av CSA:s sociala artiklar familje
bandet som "bandet öfver alla band." Så länge familjen be
står är den känsla som enar dess medlemmar det starkaste 
av alla band.16 Pauli betonade också i ett tal på Kongressen 
för Fattigvård och Folkförsäkring 1906 starkt familjeban
dets betydelse: "Begreppen hem och familj, barnaskap, 
moderskap och faderskap hafva icke den djupa, allvars-
digra betydelse, de borde hafva." Pauli menade att det 
fanns många olika orsaker till detta, men att samhället 
själv också bidrog till detta förfall genom att träda i den 
försumlige försörjarens ställe utan att ställa honom till 
svars för att han vältrat över sina skyldigheter på det all
männa. Genom att ställa den försumlige till svars skulle 
fattigvården verka folkuppfostrande genom sitt exempel.17 

Både män och kvinnor kunde i princip vara försumliga 
försörjare. Kvinnan främst då i egenskap av moder. Och 
en försumlig moder var antagligen den som ansågs ha be
gått det grövsta brottet. Agda Montelius skrev i sina råd 
och anvisningar för fattigvårdsintresserade att: "En far 
som super är en ohygglighet, men en mor som gör det är 
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något än värre, och dock finnas kvinnor, som glömma 
hem och barn och allt annat i världen för rusdryckernas 
lockelser."18 Men eftersom mannen var försörjningsskyldig 
inte enbart mot barnen utan också mot hustrun och det 
oftast var mannen som var familjeförsörjare så var den 
försumlige försörjaren oftast en man. 

Den försumlige mannen betraktades ofta som en brotts
ling, men ibland skuldbelades också hustrun ibland i de
batten. Jakob Pettersson angav till exempel i en skrift om 
försumliga försörjare 1906 vantrevnad på grund av "hus
modems bristande duglighet för sitt kall" som en av de 
omständigheter som bidrog till att påskynda en del famil
jefäders beslut att överge sin familj.19 Även Agda Monte-
lius menade i sina råd och anvisningar för fattigvårds-
intresserade att en oduglig hustru som misskötte hemmet 
kunde driva mannen till krogen. I sådana fall kunde man 
genom att lära kvinnan att sköta hemmet få mannen att 
bättra sig, det vill säga stanna hemma från krogen.20 

Att den försumlige försörjaren oftast var en man fram
kom även när CSA:s fattigvårdskommitté och fattigvårds-
lagstiftningskommittén föreslog åtgärder för att komma 
tillrätta med de försumliga försörjarna. Även om de i prin
cip var riktade mot bägge könen så exemplifierade man i 
motiven oftast med en man som försummat sin familj.21 

CSA:s fattigvårdskommitté ville ge fattigvårdssamhäl
let större möjligheter att vidta åtgärder för att komma 
åt de försumliga försörjarna. Större möjligheter för fattig
vårdssamhället att tillgodogöra sig ersättning för lämnat 
understöd för försörjningsberättigade ur den försumliges 
inkomster, emigrationsförbud i vissa fall och möjlighet att 
internera dem vars försumlighet berodde på alkoholism 
på alkoholistanstalt är exempel på sådana åtgärder. Men 
detta räckte inte utan kommittén menade att om man 
medvetet försummade sin försörjningsplikt mot hustru 
och barn, eventuellt också mot föräldrar, borde det anses 
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som ett brott och handhas av domstol. Straffet för ett så
dant brott borde vara fängelse. Fängelsevistelsen skulle 
fostra den försumlige till att ta sitt ansvar: "Sedan nämnda 
straffart numera blifvit förenad med arbetstvång, bör den 
kunna utöfva en gynnsam verkan på den slumrande ener
gi, som det härvidlag gäller att väcka och fostra."22 

Fattigvårdslagstiftningskommittén föreslog också skärp
ningar i lagstiftningen mot de försumliga försörjarna. Vis
sa av de bestämmelser som föreslogs ansågs lämpligast få 
karaktären av civillag. Kommittén samarbetade därför 
med lagberedningen för att på civilrättslig väg få till stånd 
bestämmelser som skulle ge större möjligheter för fattig
vårdssamhället att komma åt de försumliga försörjarnas 
inkomster. Även emigrationsförbud för försumliga försör-
jare var ett förslag som krävde tillägg i civillagstiftning
en.23 Värt att notera här är att krav på att män som läm
nade landet en längre tid skulle vara skyldiga att i förtid 
betala för eller ställa säkerhet för sina utomäktenskapliga 
barn hade framförts även under de socialdemokratiska 
kvinnornas första konferens 1907. Motivet där var att man 
ville stärka de ogifta mödrarnas rättigheter.24 

Arbetsskyldighet för alla understödstagare och försörj
ningspliktiga var i 1871 års fattigvårdsförordning inbegri
pen i husbonderätten. Då man nu, som vi ska se längre 
fram, ville avskaffa denna ansåg fattigvårdslagstiftnings-
kommittén att det var nödvändigt att uttryckligen stadga 
att understödstagare och försörjningspliktiga var arbets-
skyldiga.25 Syftet med att även de försörjningspliktiga 
skulle vara arbetsskyldiga var, liksom med andra åtgärder 
mot försumliga försörjare, att övertyga dem om att det var 
bättre att genom frivilligt arbete försörja de sina.26 Arbets-
skyldigheten skulle utkrävas först när en verklig försum
melse av försörjningsplikten förelåg. Hade den försörj-
ningspliktige gjort sitt bästa men ändå varit tvungen att 
anlita fattigvården borde man inte vidta en sådan åtgärd. 
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Arbetsskyldigheten för försörjningspliktiga skulle inte 
vara kopplad till understödets storlek utan till den försörj-
ningspliktiges förhållande till fullgörandet av sin försörj
ningsplikt.27 Arbetsskyldigheten skulle upphöra automa
tiskt när understöd inte längre gavs, men kommittén ville 
också att den skulle kunna upphöra innan dess om det 
fanns grundad anledning att anta att försörjningsplikten 
efter förmåga fullgjordes. Här handlade det om att försör-
jaren visade god vilja. Fattigvårdslagstiftningskommittén 
ansåg att avgörandet skulle ligga i till exempel visad ar
betsamhet, gott uppförande och ett visat intresse för fa
miljen.28 

Fattigvårdslagstiftningskommittén föreslog också att 
endast ovillkorligt försörjningspliktiga skulle vara arbets-
skyldiga, det vill säga mannen mot hustrun och föräldrar 
mot barn som inte fyllt 15 år. Kommittén menade att det 
visserligen var önskvärt att också utsträcka arbetsskyldig
heten till vuxna barn som försummade sin försörjnings
plikt mot föräldrarna, men att de i första hand borde få an
vända sin arbetskraft till att försörja sig själva och den 
egna familjen.29 

Fattigvårdslagstiftningskommittén var dock inte enig i 
denna fråga. Albin Lindblom företrädde en betydligt hår
dare och mer moralistisk linje. Han reserverade sig mot 
kommitténs förslag att arbetsskyldighet inte fick utkrävas 
så länge den försörjningspliktige försökte att efter förmåga 
försörja sig och de sina. Han föreslog istället att bestäm
melserna om arbetsskyldighet främst skulle utformas så 
att lättja, liknöjdhet, dryckenskap eller dåligt leverne hos 
den försumlige skulle ligga till grund för arbetsskyldighe
ten. Den försumlige försörjaren skulle då vara skyldig att 
utföra av fattigvårdsstyrelsen ålagt arbete, oavsett om fat
tigvårdsunderstöd fortfarande utgick eller inte, till dess 
det fanns anledning att anta att han efter förmåga försörj
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de sig och de sina. Lindblom ville också att försörjnings
plikten skulle omfatta vuxna barn gentemot föräldrar.30 

Fattigvårdslagstiftningskommitténs majoritet ville inte 
kriminalisera de försumliga försörjarna. Kommittén hade 
inget principiellt emot att försumligheten sågs som ett 
brott men den ansåg att tvångsarbetet var effektivare än 
fängelsestraffet som yttersta tvångsmedel för att återigen 
göra den försumlige till en skötsam och arbetsam männi
ska. För övrigt ansåg kommittén att denna fråga hamnade 
utanför fattigvårdslagstiftningens jurisdiktion och därför 
lämpligare kunde behandlas vid en förestående revision 
av den allmänna strafflagen.31 

Mot detta reserverade sig Ebba Pauli som menade att 
kommittén borde lägga fram ett förslag till bestämmelser 
om ansvar för försummad försörjningsplikt, avsett att in
föras i strafflagen. Pauli ansåg att tvångsarbete var lämp
ligt för dem vars svaga karaktär gjorde att deras hustru 
eller barn föll fattigvården till last. Men en kriminalisering 
var behövlig för att komma till rätta med andra fall av 
försummad försörjningsplikt, fall där försummelsen var 
ett medvetet handlande och fall där den försummade för
sörjningsplikten inte medförde att den kommunala fattig
vården anlitandes. Pauli förde därmed upp frågan på ett 
högre plan som inte enbart rörde fattigvården. Hon mena
de att ett betydelsefullt syfte med en kriminalisering var 
att få till stånd en förändrad uppfattning hos allmänheten 
rörande försummad försörjningsplikt. Pauli framhöll att 
det hos breda befolkningslager fanns en samhällsfarlig 
uppfattning att försummad försörjningsplikt var en lind
rig förseelse. En kriminalisering skulle ha en preventiv 
verkan och undvika att ge bestämmelserna en sådan tyd
lig karaktär av att vara riktade mot vissa befolkningslager 
som en begränsning av dessa till fattigvårdslagstiftningen 
kunde ge.32 
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Många av dem som dagligen arbetade inom fattigvår
den ansåg att fattigvårdslagstiftningskommitténs förslag 
om åtgärder mot de försumliga försörjama inte var till
räckligt långtgående. I juni 1915 anordnade Svenska fat
tigvårdsförbundet den Andra Allmänna Svenska Fattig
vårdskongressen i Stockholm för att representanter för 
fattigvården från hela landet skulle få möjlighet att disku
tera fattigvårdslagstiftningskommitténs betänkande.33 I 
debatten om åtgärder mot försumliga försörjare krävde 
samtliga talare en skärpning av fattigvårdslagstiftningens 
bestämmelser. Kongressen uttalade också ett stöd för Albin 
Lindbloms reservation.34 Även kommitténs ovilja att kri
minalisera de försumliga försörjama kritiserades. Jakob 
Pettersson framhöll i ett föredrag att han, i likhet med re
servanten Ebba Pauli, ansåg att kommitténs förslag till 
skärpningar i fattigvårdslagens bestämmelser om försum
liga försörjare aldrig kunde få samma folkuppfostrande 
betydelse som ett strafflagsstadgande som kriminaliserade 
försummelsen. Detta betonade även Svenska fattigvårds
förbundet i sitt yttrande angående Fattigvårdslagstift-
ningskommitténs betänkande, ett yttrande som för övrigt 
Jakob Pettersson i egenskap av ledamot i förbundets ar
betsutskott varit med och utarbetat.35 

Önskan om hårdare tag mot de försumliga försörjama 
fick också genomslag i den nya lagen. 11918 års lag om fat
tigvården stadgades att fattigvårdssamhället hade rätt till 
ersättning av den försörjningspliktige för utbetalat fattig
vårdsunderstöd, om inte anspråken på ersättning förorsa
kade att den ersättningsskyldige genom återbetalningen 
kom att sakna medel för att försörja sig och de sina.36 Den 
försörjningspliktige skulle kunna åläggas att ge bidrag till 
fattigvårdssamhället för den försörjningsberättigades un
derhåll så länge fattigvård utgick stadigvarande enligt 
§ l.37 Ändringar i annan lagstiftning gav också fattigvårds
samhället större möjligheter att utmäta underhållsbidra-
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get i den försörjningspliktiges lön, pension eller livränta.38 

Tilläggslagstiftning gjorde det även möjligt att utfärda 
emigrationsförbud för dem som försummade att betala 
ålagt underhållsbidrag till fattigvårdssamhället för barn 
under 15 år.39 

De nya bestämmelserna rörande försummad försörj
ningsplikt var i princip riktade mot både män och kvin
nor. I den paragraf som reglerade arbetsskyldigheten för 
de försumliga försörjarna framkommer det dock tydligt 
att det främst var en man som försummat sin familj man 
inriktade åtgärderna emot: 

"Om någon genom lättja eller liknöjdhet ådrager sitt 
minderåriga barn eller adoptivbarn eller sin hustru 
sådan nöd, att fattigvård enligt 1 § måste lämnas nå
gon av dem, är han, även om fattigvården är allenast 
tillfällig, skyldig att efter föreläggande av fattigvårds
styrelsen inställa sig till och efter sin förmåga fullgöra 
honom å fattigvårdsanstalt eller eljest anvisat arbete; 
och må han, oavsett om fattigvården upphört, kunna 
kvarhållas å anstalten eller i arbetet, intill dess grun
dad anledning föreligger till antagande, att han skall 
söka efter förmåga försörja sig själv och de sina, dock 
icke i oavbruten följd under längre tid än ett år. Ge
nom det förelagda arbetets utförande anses han full
göra honom åliggande skyldighet att ersätta kostnad 
för fattigvård, som under tiden må tilldelas hans min
deråriga barn eller adoptivbarn eller hans hustru/'40 

Den nya lagen innehöll alltså en betydande skärpning av 
bestämmelserna rörande försummad försörjningsplikt. 
Skärpningen innebar inte bara att fattigvårdssamhället på 
ett effektivare sätt kunde utkräva ekonomisk ersättning. 
Möjligheten att kvarhålla de försumliga försörjarna i arbe
te till dess det fanns anledning att anta att de skulle för
sörja sig och de sina gav i realiteten fattigvårdsstyrelsen 
befogenhet att efter eget gottfinnande ställa krav på den 
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försumliges livsföring. 

Understödstagarandan 
För att främja viljan att försörja sig själv och de sina så 
krävdes det inte endast att hjälpen gavs i form av hjälp-
till-självhj älp. De liberala reformatorerna ansåg att den 
också måste utformas så att den i viss mån var avskräck
ande. Det skulle motverka uppkomsten av en understöds-
tagaranda. Rädslan för att en understödstagaranda skulle 
breda ut sig kan från ett nutidsperspektiv te sig överdri
ven och melodramatisk. Sett ur ett dåtida liberalt sam
hällsperspektiv framstod ett okontrollerat allmosegivande 
och en tilltagande pauperisering dock som ett reellt hot 
mot en av samhällets grundpelare, självförsörjningsprin
cipen. 

CSA:s fattigvårdskommitté ansåg att "ett lättsinnigt all-
mosegifvande ofta är första anledningen till det beroende
tillstånd, som förvandlar individen till en viljelös odåga 
och samtidigt gör honom till en svår samhällsbörda."41 

Detta gällde i allra högsta grad fattigvårdsunderstödet 
som kommittén menade i alltför hög grad betraktades 
som en allmosa som kunde delas ut utan föregående un
dersökning och noggrann kontroll. För att motverka lättja 
och tiggeri krävdes det en individualisering av fattigvår
den. Man kunde inte betrakta den stora massan fattiga 
som ett kollektiv där alla hade samma behov. Kommittén 
menade att man var tvungen att skilja ut den understöds-
behövande från den stora massan fattiga och anpassa stöd
åtgärderna efter just den speciella situationen. Då kunde 
man ge hjälpen på ett sätt som åter skulle göra en självför
sörjande människa av just den understödstagaren.42 

Bland de enskilda debattörerna var det kanske Agda 
Montelius som starkast gick ut och varnade för utbred
ningen av en understödstagaranda. En av de ledande per

66 



sönerna inom Svenska fattigvårdsförbundet, Axel Hirsch, 
uttryckte på det kanske mest jordnära sättet det som ka
raktäriserade målet för Agda Montelius arbete, att på alla 
sätt stödja "viljan att göra rätt för sig "43 Hon menade att 
det visserligen var samhällets plikt att hjälpa den som inte 
kunde försörja sig själv och inte hade någon anhörig som 
kunde bistå. Men hon ansåg att hjälpen borde vara utfor
mad så den inte blev tilldragande. Den måste vara "i viss 
grad motbjudande" så att varken den enskilde eller de 
närmast underhållspliktiga lugnt skulle räkna med den.44 

Hon framhöll att det var viktigt för det allmänna bästa att 
var och en strävade efter att försörja sig och de sina utan 
fattigvårdens stöd, även om det innebar stora försakelser. 
Var och en som ville gagna sina medmänniskor borde där
för se till att de stödde denna strävan och inte utförde 
handlingar som försvagade den.45 Vad Montelius fruktade 
och varnade för var utbredning av en understödstagaran-
da. Hon varnade för att pauperismen höll på att breda ut 
sig och menade att begäret av att leva som en oberoende 
självförsörjande människa höll på att försvagas i allt vida
re kretsar.46 

Den försvagade viljan att leva som en oberoende män
niska var ett tema som också Ebba Pauli ständigt återkom 
till. I en artikel i Social tidskrift 1905 gick hon till angrepp 
mot tendenser inom filantropin att ge allmosor. Filantro-
pins grundsats borde inte vara att ge så mycket hjälp som 
möjligt åt så många som möjligt utan hjälp till självhjälp. 
"Den dagen kommer antalet parasiter inom samhället att 
minskas,..." fortsatte Pauli som menade att hjälpen borde 
riktas mot de medborgare som levde ett värdigt liv. För att 
främja självkänslan och viljan att försörja sig själv ansåg 
Pauli att man inte fick tveka att neka hjälp där det inte syn
tes direkt nödvändigt, även om det skedde mot den hjälp
sökandes vilja.47 Pauli menade att de som gav pengar som 
universialmedel åt alla som begärde hjälp inte var några 
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verkliga välgörare. Hon kallade dem för "välgörenhetens 
kvacksalfvare".48 Deras verksamhet hade skapat en un-
derstödstagaranda där det inte längre var en skam att be
gära hjälp även om man var frisk och hade ett välavlönat 
arbete. Pauli skrev att det inte ens var "en skam att upp
träda i sidengarnerad klädning, plymer och dyrbart pels-
verk, när man begär den hjälpen."49 

Också G H von Koch kritiserade det kravlösa allmose-
givandet. I en artikel i Vårdarebladet 1912 underströk han 
att nöden inte kunde avhjälpas med kravlösa allmosor. Ef
tersom nöden var av många slag, borde också hjälpen vara 
det. Han kritiserade därför dem som gav allmosor skarpt 
och menade att inget var mera fel än att betrakta dem som 
välgörare. Inte heller hade de inmutat en plats i himme
lens höjder som de själva trodde. Vad de i själva verket 
hade gjort var att de berövat en människa dennes värde
fullaste egenskaper, självständighetskänslan och arbets
lusten, och förvandlat henne till en samhällsparasit.50 

Förebyggande fattigvård 
För att upprätthålla individens självförsörjningsförmåga 
menade de liberala reformatorerna att det var viktigt att 
försöka förebygga fattigvårdsbehovet. Detta kunde dels 
fattigvården själv göra genom att gripa in innan nöden 
blivit alltför stor, dels kunde individen uppmuntras att ge
nom försäkringar förebygga sitt eget behov av stöd i nöd
situationer. Gemensamt för dessa åtgärder var att de skul
le förhindra att individen blev beroende av understöd. 

Risken för att understödet skulle ha en dålig inverkan 
på individens moral, kanske främst då arbetsmoral, beto
nades starkt av CSA:s fattigvårdskommitté. Till och med 
när det gällde mottagandet av hjälp vid missväxt såg man 
det som "ur moralisk synpunkt depraverande" att lita till 

68 



offervillighet från utomstående.51 Kommittén menade att 
vad som främst krävdes i en sådan nödsituation var att 
stat och kommun försökte bereda arbete åt de arbetsföra 
individer som behövde hjälp.52 

Nödhjälpsarbeten förespråkades också av G H von Koch 
i ett föredrag om förebyggande fattigvård på landsbygden 
vid Kongressen för Fattigvård och Folkförsäkring 1906. 
Han framhöll att allmosor visserligen var en lättnad av be
kymren för stunden, men att deras verkningar på längre 
sikt enbart var skadliga. Genom att allmosorna hämmade 
företagsamheten och lärde befolkningen att lita till andras 
hjälp hindrade de också alla ansatser till förebyggande åt
gärder. G H von Koch såg därför nödåret i Norrland 1902 
som en dubbel olycka, "ty det förde folket bort från själf-
hjälpens stora princip."53 

G H von Koch framhöll att om fattigvården ville nå må
let att göra sig själv överflödig kunde den inte inskränka 
sig till att avhjälpa den nöd som redan uppstått, utan den 
var också tvungen att förebygga den. Han ansåg att den 
dåvarande fattigvården inte var kapabel att minska anta
let fattiga. Tvärtom så medverkade den till att de som en 
gång blivit understödstagare sällan blev självförsörjande 
igen. G H von Koch beskrev här fattigvården som en insti
tution som i det närmaste tillintetgjorde individen: "I och 
med det att fattigvård lämnas borttar man nämligen ambi
tion och själfständighetskänsla hos den understödde, de
klasserar honom i hans egen och andras åsyn och för ho
nom alltför ofta in på en väg, hvars följande stationer heta 
modlöshet, resignation, lättja och andligt förfall."54 Fattig
vården borde därför istället ingripa förebyggande och läm
na en hjälp som leder till självhjälp redan när de första 
tecknen på nöd infinner sig, innan individen sjunkit ned i 
total misär, då "hjälpen blott resulterar i att nödtorftigt 
hålla vid lif en oduglig, intet skapande individ, ...".55 

Förebyggande fattigvård var för von Koch detsamma 
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som att förebygga fattigdom. Och i kampen mot fattig
domen måste man ta hjälp från hela det sociala verksam
hetsområdet. För att bekämpa fattigdomen på landsbyg
den förespråkade von Koch ett helt batteri med åtgärder: 
folkförsäkringar vid ålderdom, invaliditet, sjukdom och 
olycksfall, offentlig arbetsförmedling, rusdrycksförbud, 
förbättrad uppfostran av de barn som var omhändertagna 
av fattigvården, rådgivning till de mindre jordbrukarna, 
sammanslutning av jordbrukare i andelsrörelser, egna 
hem för jordbruksarbetare, åtgärder mot missväxt och 
statshjälp åt ekonomiskt svaga kommuner. Dessa positiva 
åtgärder var dock menade för de skötsamma. För att fat
tigvården skulle vara samhällsnyttig måste den "till en 
viss grad vara repressiv, afse att sätta en damm mot lättjan 
och tiggeriet."56 För de mindre skötsamma krävdes därför 
andra åtgärder.57 Arbetsovilliga och mindre skötsamma 
borde tvingas till arbete i arbetsanstalt eller fattiggård, 
alkoholisterna "uppfostras till nykterhet under strängt ar
bete" på arbetsanstalt eller alkoholistsanstalt, lösdrivarna 
"uppfostras till arbetsamma människor" i arbetarekolo
nier.58 

Etc annat sätt att förebygga fattigvård, eller snarare 
framtida fattigvårdskostnader, var att förhindra samhälls-
skadliga äktenskap. Att låta "mer eller mindre fnoskiga 
fattighjon, personer med utpräglade förbrytareanlag eller 
sådana, som äro behäftade med ärftliga sjukdomar" ingå 
äktenskap betraktade von Koch som i högsta grad sam-
hällsskadligt.59 Han menade att erfarenheten visade att 
det var samma familjer som föll fattigvården till last, ge
neration efter generation. Konkret ville von Koch bekäm
pa denna tendens genom att tvinga den som under de 
senaste fem åren uppburit fattigvårdsunderstöd för sig 
själv eller någon anhörig att inhämta fattigvårdsstyrelsens 
godkännande för att få ingå äktenskap.60 Även CSA:s fat
tigvårdskommitté såg utifrån samma synvinkel ett förbud 
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mot samhällsskadliga äktenskap som betydelsefullt för 
fattigvården. Den ville dock inte införa några bestämmel
ser rörande denna fråga i fattigvårdslagstiftningen, utan 
nöjde sig med att kräva en utredning där frågan skulle tas 
upp ur ett helhetsperspektiv.61 

Resonemangen om samhällsskadliga äktenskap faller 
väl in i tidens rashygieniska debatt. Sociologen Eva Palm
blad visar i sin avhandling att samhällets rätt att förbjuda 
vissa grupper att fortplanta sig var ett ofta förekommande 
tema i den rashygieniska debatten i början av 1900-talet. 
Att förbjuda individer som ansågs psykiskt eller fysiskt 
undermåliga att ingå äktenskap, eller åtminstone att fort
planta sig, skulle garantera samhället en god avkomma 
som kunde sörja för sig och de sina, utan att ligga samhäl
let till last.62 Förbud för vissa kategorier understödstagare 
att ingå äktenskap kom dock inte att ingå i den nya fattig
vårdslagen. Fattigvårdslagstiftningskommittén ansåg inte 
ens att frågan var värd att behandla. Den menade att det 
var tveksamt om ett sådant förbud skulle ha något större 
värde för fattigvården.63 

I debatten förespråkades också, som vi sett tidigare, för
säkringar som alternativ till fattigvården. Jag ska inte när
mare gå in på det ämnet, men jag vill ändå redovisa Jakob 
Petterssons resonemang kring frågan som ett exempel på 
de liberala reformatorernas inställning. Som vi ska se läng
re fram kom denna inställning att leda till att de tog av
stånd från folkpensionsförslaget 1912. 

Jakob Pettersson framhöll i ett anförande vid Kongressen 
för Fattigvård och Folkförsäkring 1906 att det var önskvärt 
att inskränka fattigvårdens verksamhetsområde eftersom 
den medförde stora ölägenheter både för samhället och in
dividen. Pettersson menade att fattigvårdsunderstödet för 
den enskilde individen ofta framstod som ett godtyckligt 
givet nådebröd och att det lätt demoraliserade den som 
kom i åtnjutande av det. För samhället utgjorde det en allt

71 



mer tyngande skattebörda. Han förespråkade därför en 
invaliditets- och ålderdomsförsäkring.64 

Jakob Petterssons här uttryckligt negativa syn på fattig
vården bryter mot den mer positiva syn på fattigvårdens 
möjligheter som fanns i CSA:s fattigvårdskrets. Han dela
de inte G H von Kochs övertygelse om att ordet fattigvård 
åter skulle komma att få en vacker klang.65 Fattigvården 
var överhuvudtaget inte samma livsuppgift för Jakob Pet
tersson som den var för von Koch. I sina memoarer näm
ner Jakob Pettersson bara sitt arbete i CSA:s fattigvårds
kommitté på en och en halv sida i form av ett slags referat 
av kommitténs arbete, utan vidare personliga kommenta
rer.66 Detta betyder dock inte att hans socialpolitiska enga
gemang var svagt, vilket bland annat de motioner han 
lade under sina år som liberal riksdagsman i andra kam
maren, 1900-1924, vittnar om. Och när C G Ekman bildade 
sin första ministär 1926 utsågs Jakob Pettersson till social
minister.67 

Den invaliditets- och ålderdomsförsäkring som Jakob 
Pettersson förespråkade skulle inte finansieras med skat
temedel. Han ansåg att det motverkade uppfostran till ar
betsamhet och sparsamhet eftersom pensionen då inte var 
kopplad till en egen insats eller, som i det danska syste
met, bara tillföll personer som inte hade sin försörjning 
tryggad av egna besparingar, inkomster eller släkt. Pet
tersson framhöll här det danska systemet som ett negativt 
exempel. Han menade att det verkade förslappande inte 
bara på individen utan att det också undergrävde barnens 
ansvar för föräldrarna då de visste att samhället trädde in 
om de inte försörjde dem. Det fanns dessutom en risk för 
att arbetsgivarnas vilja att sörja för sina uttjänta arbetare 
förslappades.68 

Pettersson förespråkade därför en statsunderstödd obli
gatorisk folkförsäkring. Detta trots att han ansåg att det 
inte fanns någon försäkringsform som var så väl ägnad att 
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fostra individens ansvarskänsla som den frivilliga. Exem
pel från Frankrike och Belgien hade emellertid visat att de 
som verkligen behövde den, den stora massan arbetare, 
endast i mycket ringa mån hade anslutit sig till den. Pet
tersson underströk att dessa exempel visade att den stora 
massan arbetare saknade såväl inkomster som det förutse
ende och den vilja som krävs för att kunna bereda sig till
räcklig försörjning vid invaliditet och ålderdom.69 Man 
var därför tvungen att genom tvång försäkra den mindre 
bemedlade befolkningen mot nöd vid ålderdom och inva
liditet. Han förespråkade därför en obligatorisk invalidi
tets- och ålderdomsförsäkring av lönearbetare och med 
dem likställda samhällsklasser där kostnaden för försäk
ringen skulle delas lika mellan den försäkrade, arbetsgiva
ren, staten och kommunerna. En försäkring som täckte 
hela befolkningen såg Pettersson som en fråga på längre 
sikt eftersom de ekonomiska förutsättningarna inte fanns. 
Det viktigaste för dagen var att trygga de fattigaste be
folkningslagren mot nöd vid invaliditet och ålderdom.70 

Fattigvårdslagstiftningskommittén hade också en posi
tiv syn på förebyggande fattigvård. Som princip borde den 
bestå i att hellre försöka avvärja en individs eller familjs 
ekonomiska obestånd än att vänta med att ingripa till dess 
nöden uppstått. Kommittén föreslog ett allmänt stadgan
de och överlät till fattigvårdsstyrelserna att själva avgöra 
vilka åtgärder de ville vidta. Som exempel på positiva åt
gärder som ansågs främja självförsörjning nämnde kom
mittén bland annat att lämna understöd till familjer innan 
hemmet hunnit pantsättas och lämnande av ersättning till 
läkarvård innan invaliditet och minskad arbetsförmåga 
inträtt. Kommittén föreslog också ett mer specifikt stad
gande där fattigvårdsstyrelsen i händelse av missväxt, 
omfattande arbetslöshet eller annan allmän olycka hade 
ett särskilt ansvar för att vidta åtgärder för att avvärja 
och hindra nöd. Dessa stadganden samt ett förslag från 
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kommittén om att fattigvårdsstyrelsen borde verka för att 
samhällets invånare själva beredde sig trygghet mot nöd 
genom till exempel försäkringar, inträde i sjukkassor och 
understödsföreningar samt insättning i sparkassor skrevs 
också in i den nya lagen.71 

Den öppna fattigvården: Utackordering 
och understöd i hemmet 

Om individen inte kunde eller ville försörja sig eller de 
sina fick fattigvården träda in med understöd. Det kunde 
antingen ske genom utackordering, genom att under-
stödstagaren togs in på anstalt eller genom understöd i 
hemmet. Ur folkuppfostringssynpunkt var det främst den 
sista understödsformen som tedde sig problematisk. CSA:s 
fattigvårdskommitté såg visserligen också utackordering 
som en problematisk understödsform, men då ur perspek
tivet att den kunde vara inhuman för vuxna understöds-
tagare. Men eftersom antalet vuxna utackorderade i och 
med utbyggnaden av anstaltsväsendet beräknades min
ska menade kommittén att den kunde acceptera utackor
dering under värdiga och kontrollerade former.72 Detta 
var en uppfattning som också delades av fattigvårdslag-
stiftningskommittén.73 Utackordering under värdiga och 
kontrollerade former blev därför en av de uttryckligt på
bjudna understödsformerna i 1918 års fattigvårdslag.74 

Understöd i hemmet var enligt fattigvårdslagstiftnings-
kommitténs undersökningar den absolut vanligaste stöd
formen. 1910 fick över 60 procent av fattigvårdens klienter 
understöd i det egna hemmet.75 Understödet kunde utgå i 
form av kontanter eller naturaunderstöd som mat, kläder 
och skor.76 Understöd i hemmet var inte bara den vanli
gaste formen utan också den mest svårkontrollerade. Sär
skilt kontantstödet kunde användas på ett sätt som fattig
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vårdens reformatorer ansåg otillbörligt. 
CSA:s fattigvårdskommitté menade att rent penningun

derstöd i hemmet skulle delas ut sparsamt eftersom den 
ansåg att det just var "detta understöd, som snabbt och sä
kert förvandlar den oberoende, sig själf försörjande arbe
taren till den hållningslösa fattigmanstyp, som icke längre 
ser framåt mot en tid, då han skall stå på egna fötter, utan 
ständigt är på spaning efter nya understödskällor."77 Kom
mittén föreslog också att understöd i hemmet inte borde 
tilldelas den vars nöd berodde på dryckenskap, arbets-
ovillighet eller där det fanns anledning att tro "... ,att un
derstödet på icke tillfredsställande sätt användes,...".78 

Om understöd i hemmet betalades ut till en familj där nö
den orsakades av familjefaderns eller annan familjemed
lems lättja eller dryckenskap borde den som orsakat nö
den tas in på fattigvårds- eller arbetsanstalt.79 

Även fattigvårdslagstiftningskommittén menade att un
derstöd i hemmet krävde en noggrann undersökning av 
hjälpbehovet och kontroll så att medlen användes på rätt 
sätt.80 I 1918 års lag om fattigvården stadgades också att 
understöd i hemmet inte borde lämnas åt den vars hjälp
behov var förorsakat av dryckenskap eller arbetsovillig-
het, men "ej heller när anledning eljest finnes till antagan
de, att understödet icke kommer till behörig användning", 
en formulering som öppnade för vida tolkningsmöjlig
heter för fattigvårdsstyrelsen.81 Fattigvårdsstyrelsen fick 
också rätt att kontrollera att "beviljat understöd behörigen 
användes ,..".82 

Den slutna fattigvården: Anstalterna 
Fattigvårdslagstiftningskommitténs undersökningar visa
de att under 1907 vårdades ungefär 25 procent av de var
aktigt försörjda understödstagarna på fattigvårdsanstalter. 
Anstalternas standard var högst varierande. I kommitténs 
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betänkande skilde den med hjälp av Statistiska centralby
råns klassificering ut fem olika typer av fattigvårdsanstal
ter: fattighus, fattiggårdar, arbetshus, barnhem och mindre 
fattigstugor. Med fattiggård avsågs en anstalt där de fat
tiga stod under uppsikt och utförde jordbruksarbete eller 
en kombination av jordbruksarbete och annat arbete för 
kommunens räkning. Om jordbruksarbete inte ingick i 
arbetet räknades anstalten som arbetshus. Som mindre 
fattigstugor räknades mindre stugor som från början inte 
hade byggts för fattigvårdsändamål, men som nu använ
des för att inhysa fattiga som behövde tak över huvudet. 
Under benämningen fattighus återfanns anstalter med 
ganska olika karaktär. Vissa fungerade som en större mo
dell av mindre fattigstugor, medan andra var mer välorga
niserade med gemensam mathållning och vårdpersonal.83 

Den slutna fattigvården skulle möta flera behov. Anstal
terna behövdes både för att ta hand om de gamla och 
sjuka och som avskräckningsmedel för de lättjefulla som 
borde uppfostras till självförsörjning. CSA:s f attigvårds
kommitté menade att "... anstaltsvården såväl från hu
manitär som folkuppfostrande synpunkt är den kanske 
betydelsefullaste delen av fattigvården, ...".84 Av huma
nitära skäl föreslog därför kommittén att statsunderstöd 
skulle utgå för uppförande av anstalter som skulle drivas 
i landstingets regi för kroniskt sjuka. För att motverka 
lättja och tiggeri såg kommittén det som viktigt att varje 
fattigvårdsmyndighet hade tillgång till en fattiggård eller 
en arbetsanstalt dit understödstagare kunde hänvisas. Fat
tigvårdssamhällena skulle därför åläggas att själva eller 
tillsammans med andra kommuner uppföra en arbetsan
stalt.85 Anstalterna skulle hjälpa till att "tillbakavisa obefo
gade kraf på samhällshjälp och sätta en damm mot lättja 
och tiggeri."86 Detta genom att hänvisa hjälpsökande till 
anstalt när man på goda grunder kunde anta "att orsaken 
till nöden är lättja eller slösaktigt lefnadssätt."87 
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Ebba Pauli och G H von Koch betonade också vid flera 
tillfällen anstalternas funktion som korrigerande och av
skräckande institutioner. I ett tal på Kongressen för Fattig
vård och Folkförsäkring i Stockholm 1906 framhöll Ebba 
Pauli att de lättjefulla och drinkarna borde tas in på ar-
betsanstalt för att uppfostras till nykterhet, sparsamhet 
och arbetsamhet så att befolkningen verkligen skulle se 
dessa laster som ödesdigra. Det Pauli främst hade i åtanke 
var .. ett befolkningslager, kanske icke så fåtaligt, i fråga 
om hvilket den omständigheten huruvida det är behagligt 
eller obehagligt, lätt eller svårt att få hjälp, icke nödens 
grad, blir bestämmande för huruvida de blifva under-
stödstagare eller ej."88 G H von Koch framhöll i ett an
förande på Andra Allmänna Svenska Fattigvårdskon
gressen 1915 att tillgången till anstaltsvård var viktig från 
samhällets synpunkt. Detta för att anstaltsvården, hur god 
den än var, alltid i viss mån skulle avhålla dem som kun
de hjälpa sig själva från att söka understöd. På detta sätt 
skulle den bidra till att nå ett av fattigvårdens mål, att för
må människor att försöka hjälpa sig själva.89 

Även fattigvårdslagstiftningskommittén ville bygga ut 
anstaltsväsendet. Den föreslog att en rik flora av anstalter 
skulle uppföras för att möta skilda behov. Vården av de 
kroniskt sjuka borde ske på särskilda anstalter. Ålder
domshem skulle inrättas för åldringar, orkeslösa och 
mindre arbetsföra personer. Arbetshem skulle fylla en mer 
bestraffande funktion för dem som behövde hållas i arbe
te under en strängare disciplin, till exempel försumliga 
försörjare och andra mer svårhanterliga individer som 
man behövde ta in på anstalt.90 Arbetet skulle dock inte 
bara fylla en bestraffande funktion på arbetshemmen. 
Även på ålderdomshemmen skulle man anordna arbete 
som var avpassat efter vårdtagarnas krafter och förmå
ga.91 Fattigvårdslagstiftningskommittén rekommendera
de också att kommunerna skulle begagna sig av lagen om 
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behandling av alkoholister för att få dessa intagna för vård 
på alkoholisthem.92 

Med 1918 års fattigvårdslag påbörjades institutionalise-
ringen av den svenska socialvården. Anstalterna skulle 
dock inte vara alltför inbjudande, de präglades därför alla 
av ett visst strafftänkande i en stigande skala. Fattigvårds
samhällena ålades att själva eller tillsammans med andra 
inrätta ålderdomshem, försörjningshem eller vårdhem för 
vård av understödstagare som inte var lämpliga att ut
ackorderas eller understödjas i hemmet.93 Dessa vårdhem 
skulle humanisera fattigvården för de verkligt behövande. 
Vården på hemmen skulle dock inte vara kravlös, utan 
alla som "i någon mån" var arbetsföra skulle beredas ar
bete.94 För försumliga försörjare som ålagts arbete och för 
"i någon mån arbetsföra behövande" som var i behov av 
anstaltsvård, men som inte var lämpliga att ta in eller be
hålla på ålderdomshem, försörjningshem eller vårdhem, 
skulle landstingen inrätta speciella arbetshem.95 De ar
betsföra understödstagare som inte anpassade sig utan 
undandrog sig att fullgöra anvisat arbete, visade "tredska 
att efterkomma givna föreskrifter" eller uppförde sig på 
ett sätt som stred mot "sedlighet eller god ordning" kunde 
tilldelas en varning av fattigvårdsstyrelsen. Åtlyddes inte 
varningen kunde det leda till ett åläggande om tvångsar
bete på mellan en och sex månader i allmän tvångsarbets-
anstalt eller kronohäkte.96 

Ersättningsskyldigheten -
samhällets gäldenär 

Att fattigvårdsunderstödet skulle ses som ett lån från sam
hället var en viktig punkt för att upprätthålla individens 
självkänsla och ansvar för sin egen försörjning. CSA:s fat
tigvårdskommitté ansåg att individen genom att begagna 
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sig av fattigvårdens understöd gav samhället en viss rätt 
över honom, han hade "blifvit dess gäldenär."97 Den me
nade också att det inte var lika kränkande för självakt
ningen att erhålla ett lån som att få en gåva. Fattigvårds
understödet borde därför betraktas som ett lån och betalas 
igen av understödstagaren när denne åter kunde försörja 
sig. Denna möjlighet att återkräva understöd fanns visser
ligen redan i 1871 års fattigvårdsförordning, men utnyttja
des enligt kommitténs egna undersökningar sällan av fat
tigvårdssamhällena.98 Kommittén ansåg därför att det var 
viktigt att "framhålla och utnyttja detta i folkuppfostran-
de afseende betydelsefulla moment".99 Ett konsekvent 
krav på att återbörda samhällets hjälp skulle vara ett sätt 
att stävja missbruket av fattigvården. Det skulle kanske 
också väcka känslan för självaktning och självupprättelse 
till liv hos de oskötsamma. Hos de skötsamma som tillfäl
ligtvis tvingats ta emot understöd skulle det vara ett sätt 
att få "upprättelse i egna ögon".100 

Även fattigvårdslagstiftningskommittén ansåg att det 
var principiellt viktigt att understödstagarna var ersätt
ningsskyldiga för den fattigvård de erhållit. Motivet till 
detta var inte främst ekonomiskt. Kommittén påpekade 
att understödstagarnas förmåga att fullgöra återbetal
ningsskyldigheten i de flesta fall saknades och enligt de 
egna undersökningarna bidrog understödstagarnas åter
betalningar 1907 till mindre än två procent av kommuner
nas totala fattigvårdsutgifter. Slutsatsen blev därför att 
återbetalningsskyldigheten visserligen inte var utan bety
delse för fattigvårdssamhällenas inkomster, men att den 
inte hade en sådan vikt för dem att det motiverade att den 
skulle bibehållas. Istället framhöll kommittén att det var 
betydelsefullt ur folkuppfostringssynpunkt, att ett under
stöd inte lämnas som en gåva, utan som ett lån. Om man 
ville hålla fast vid att fattigvården så långt som möjligt 
skulle vara hjälp-till-självhjälp så borde man också kräva 
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att understödet skulle vara ett lån som återbetalades efter 
förmåga. Underlät man att göra det verkade det neddra
gande på understödstagarnas uppfattning av sin ställning 
i samhället och därmed också deras vilja att försörja sig 
själva.101 Fattigvårdssamhällets rätt till ersättning för fat
tigvårdsunderstöd av understödstagarna och de som var 
försörjningspliktiga för dem behölls också i 1918 års lag 
om fattigvården.102 

Avarterna: Lösdriveri och bettleri 
Två grupper som speciellt ansågs behöva uppfostras till 
att försörja sig själva var bettlarna och lösdrivarna. Lös
driveri föll inte under fattigvårdslagstiftningen utan be
handlades i den särskilda lösdriverilagstiftningen från 
1885.103 Som lösdrivare räknades den som sysslolös drev 
omkring mellan olika orter utan att ha medel att försörja 
sig själv. Även mer stationära personer i samma situation 
räknades som lösdrivare om deras livsföring var skadlig 
för allmän säkerhet, ordning eller sedlighet.104 Av Hans 
Wallentins undersökning av lösdriverifrågan framkom
mer att den kungliga kommitté som lade betänkandet om 
en ny lösdriverilag 1882 ansåg att lagen främst var till för 
att skydda samhället mot kringstrykande arbetsovilliga.105 

Etnologen Birgitta Svensson skriver i sin avhandling att 
den diffusa grupp som kallades tattare verkar ha stått i fo
kus i lösdriverilagens förarbeten. Men då denna grupp 
sällan saknade pengar kunde lagen inte tillämpas på dem 
fastän de betecknades som lösdrivare av folket, kyrkan 
och staten. Först 1926 insåg myndigheterna detta. En stat
lig utredning föreslog då att man skulle stryka kravet på 
medellöshet ur lösdriverilagen just för att kunna komma 
åt tattarna.106 

Den som uppfyllde kraven för lösdriveri skulle enligt 
lösdriverilagen anhållas och ges en varning. Om personen 
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ifråga inom två år åter befanns skyldig till lösdriveri kun
de tvångsarbete i tvångsarbetsanstalt eller cellfängelse ut
dömas.107 I samband med att man antog 1885 års lösdri
verilag ändrade man också i fattigvårdslagstiftningens 
bestämmelser om bettlare så att det gavs möjlighet att be
handla bettlare som inte hade behov av fattigvård som 
lösdrivare enligt lösdriverilagstiftningen.108 

CSA:s fattigvårdskommitté lämnade i Reformlinjer för 
svensk fattigvårdslagstiftning också önskemål om en revision 
av lösdriverilagen. Kommittén rekommenderade inrättan
de av olika former av arbetskolonier och tvångsarbetsan-
stalter där lösdrivarna skulle uppfostras till arbetsvillighet. 
Lusten till arbete skulle utvecklas med allmänt gagnande 
arbeten främst inom jordbruk och trädgårdsskötsel. Syftet 
med detta var att bereda de intagna större möjligheter att 
finna arbetsmöjligheter efter avtjänat straff. Kommittén 
framhöll också att det var viktigt att tiden på tvångsar-
betsanstalten blev längre än vad som vanligen utdömdes 
eftersom kortvarigt tvångsarbete inte gav "möjlighet att 
ingifva arbetsovilliga och lättjefulla personer tillräcklig ar
betslust, och ej heller att afvänja dem från eller stålsätta 
dem mot hittillsvarande ovanor i deras lefnadssätt."109 

Lösdrivarna var antagligen den grupp av fattiga som 
framkallade de starkaste negativa känslorna hos de libera
la reformatorerna. När de beskrev lösdrivarna så skrädde 
de inte orden. G H von Koch skrev till exempel i CSA:s fat
tigvårdskommittés skriftserie att lösdrivåren "är en para
sit på samhället".110 Han såg lösdrivaren som en tärande 
samhällsmedlem därför att denne som regel inte arbetade 
för sin egen eller andras försörjning. I bästa fall var lösdri
varen en beskedlig individ som inte vållade någon direkt 
skada förutom de besvär och utgifter han förorsakade. 
Men i många fall var lösdrivaren en rent skadlig samhälls
medlem som kunde sätta skräck i befolkningen genom att 
tilltvinga sig vad han ville. De lägst sjunkna lösdrivarna 
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kunde till och med ägna sig åt stölder, mordbränder, mord 
och våldtäkter.111 

G H von Koch ansåg dock att det var troligt att alla för
bud mot tiggeri och lösdriveri var verkningslösa så länge 
det fanns verklig nöd. Det skulle aldrig gå att förhindra att 
en hungrande fick en allmosa från en barmhärtig männi
ska, men han menade att det "med skäl kan fordras, att 
det nuvarande kritiklösa gifvandet upphör och lämnar 
plats för en organiserad välgörenhets- och uppfostrings-
verksamhet."112 Han menade att lösdrivare som var för
fallna till lättja och dryckenskap behövde uppfostras till 
samhällsnyttiga individer i arbetarekolonier, eftersom det 
främst var deras arbetslust som behövde utvecklas.113 G H 
von Koch framhöll att man av erfarenhet visste "att det, 
som de egentliga luffarne mest af allt sky är det regel
bundna, stränga arbetet."114 

Agda Montelius ansåg också att det var viktigt att be
kämpa tiggeriet. Och hon såg det som ett problem ur ett 
större samhällsperspektiv. Tiggeriet var inte bara en olä
genhet för alla enskilda människor som blev utsatta för 
det. Möjligheten att förtjäna sitt levebröd på något annat 
än arbete undergrävde dessutom självförsörjningsprinci
pen. I en artikel i Svenska fattigvårdsförbundets tidskrift 
1908 skrev hon att det måste kännas bittert för alla de 
skötsamma hårt arbetande människor som levde på exi
stensminimum eller strax därunder att se hur tiggeri kun
de inbringa mångfalt större inkomster än deras arbete. Det 
utgjorde därför en frestelse för alla skötsamma människor 
som levde under knappa förhållanden, en frestelse som 
måste bekämpas.115 

Fattigvårdslagstiftningskommittén föreslog att de in
tagna på fattigvårdsanstalt som hamnat där för att de gjort 
sig skyldiga till bettleri eller lösdriveri och överlämnats till 
fattigvårdsstyrelsen för vård inte skulle ha rätt att lämna 
anstalten om man inte hade anledning att anta att de skul
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le försörja sig på ett ärligt sätt. På detta sätt ville kommit
tén ge fattigvårdsstyrelsen en möjlighet att hålla ordning 
på dem som ansågs vara de svåraste fallen, dem som miss
tänktes kunde återfalla till ett tidigare oordentligt levnads
sätt. Denna förordning kom också in i lagen.116 Övriga 
stadganden om bettleri ansågs höra hemma i lösdriverila
gen och barnavårdslagstiftningen, lagar som fattigvårds-
lagstiftningskommittén också hade i uppdrag att omarbe
ta. Kommittén menade dock att man inte kunde avvara 
bestämmelser om bettleri i väntan på ny lagstiftning och 
föreslog att man bland övergångsbestämmelserna i den 
nya fattigvårdslagen skulle uppta provisoriska stadgan
den.117 

I 1918 års lag om fattigvården återfinns också provi
soriska stadganden om bettlare. De bygger till stor del på 
föreskrifterna i 1871 års lag. Bettlare över 16 år som inte 
befanns behöva fattigvård skulle anhållas av särskilda till-
syningsmän och behandlas som lösdrivare enligt lösdrive
rilagen. Detta gällde även den som tillät egna barn att bett-
la eller använde barn eller andra att bettla för sin räkning. 
När det gällde de bettlande barnen syftade lagen mer till 
att uppfostra än att straffa. Sedan 1902 fanns det en lag an
gående uppfostran åt vanartade och i sedligt avseende 
försummade barn som fattigvårdsstyrelsen kunde använ
da sig av för att överlämna dem till barnavården.118 

Rotegång och bortauktionering 
Som vi har sett så skulle fattigvårdens former till viss del 
vara avskräckande. Detta innebar dock inte att de skulle 
vara förnedrande. Rotegång, det vill säga att understödsta-
garna enligt ett roterande schema mottogs för försörjning 
av vissa av samhällets medlemmar, och bortauktionering 
till lägstbjudande var former som undantagslöst ansågs 
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som förnedrande. Både CSA:s fattigvårdskommitté och 
fattigvårdslagstiftningskommittén förordade ett avskaf
fande och rotegång och bortauktionering förbjöds också 
uttryckligen i 1918 års fattigvårdslag.119 

Sammanfattning 
De liberala reformatorerna arbetade med att utforma fat
tigvårdens institutioner så att de skulle främja individens 
vilja och förmåga att försörja sig själv och de sina. Försörj
ningsplikten var ett centralt moment där föräldrars ovill
korliga plikt att försörja sig själv och sina barn betonades. 
Mannens ovillkorliga försörjningsplikt gentemot hustrun 
ansågs också vara självklar. Dessa villkor stadgades också 
såväl i 1871 års fattigvårdsförordning som i den nya lagen 
1918. Hustruns försörjningsplikt mot mannen var inte lika 
okontroversiell. Farhågor om att hon skulle tvingas för
sörja en oordentlig man framfördes i debatten. 11918 års 
fattigvårdslag blev dock hustrun villkorligt försörjnings-
pliktig mot mannen. Villkorlig försörjningsplikt gällde 
också mellan föräldrar och myndiga barn. Försörjnings
plikten utökades i 1918 års fattigvårdslag dessutom till att 
gälla adoptivbarn och adoptanter på samma villkor som 
biologiska föräldrar och barn. 

Självförsörjningsprincipen hotades främst av dem som 
försummade sin försörjningsplikt. De försumliga försör-
jarna betraktades därför som brottslingar i debatten. Både 
män och kvinnor kunde vara försumliga försörjare och de 
nya bestämmelserna rörande försummad försörjnings
plikt var i princip riktade mot både män och kvinnor. Men 
eftersom mannen var ovillkorligt försörjningspliktig inte 
enbart mot barnen utan också mot hustrun och det oftast 
var mannen som var familjeförsörjare så var den försum
lige försörjaren oftast en man. I den paragraf i 1918 års 
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fattigvårdslag som reglerade arbetsskyldigheten för de 
försumliga försörjarna framkom det också tydligt att det 
främst var en man som försummat sin familj man inrikta
de åtgärderna emot. 

Den nya lagen innehöll en betydande skärpning av 
bestämmelserna rörande försummad försörjningsplikt. 
Skärpningen innebar att fattigvårdssamhället på ett effek
tivare sätt kunde utkräva ekonomisk ersättning samtidigt 
som fattigvårdsstyrelsen fick möjlighet att kvarhålla de 
försumliga försörjarna i arbete till dess det fanns anled
ning att anta att de skulle försörja sig och de sina. 

För att främja viljan att försörja sig själv och de sina så 
krävdes det inte endast att hjälpen gavs i form av hjälp-till-
självhjälp. De liberala reformatorerna ansåg att den också 
måste utformas så att den i viss mån var avskräckande för 
att motverka uppkomsten av en understödstagaranda. 
Det okontrollerade allmosegivandet skulle motverkas och 
individen skulle förhindras att bli beroende av understöd. 
Detta skulle ske genom förebyggande åtgärder för de 
skötsamma och uppfostran av de oordentliga. 

Stadganden om att fattigvårdsstyrelsen skulle verka för 
positiva förebyggande åtgärder skrevs också in i 1918 års 
fattigvårdslag. Samtidigt utformades de institutionella lös
ningarna så att de i viss mån skulle vara avskräckande. 
Fattigvårdsunderstödet var ett lån, inte ett bidrag. Kon-
tantunderstöd skulle inte lämnas om det misstänktes att 
det inte skulle komma till behörig användning. Anstalter 
utformades för de gamla och sjuka så att de skulle tas om-
hand på ett värdigt sätt och för de oordentliga som av-
skräckningsmedel och straff. Fattigvården skulle dock inte 
vara förnedrande. Utackordering skulle ske under värdi
ga och kontrollerade former. Rotegång och bortauktione-
ring förbjöds därför uttryckligen i den nya lagen. 
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KAPITEL V 

"Värdiga" och "ovärdiga" 
fattiga 

Som vi tidigare har sett så arbetade fattigvårdens reforma
torer mellan 1903 och 1918 med att utforma fattigvården 
till en folkuppfostrande institution. Genom hjälp-till-själv-
hjälp skulle människorna fostras till att ta ansvar för sitt 
eget liv. R eformatorerna ville skapa ett system som tog 
hand om de verkligt nödställda på ett humant och fullgott 
sätt samtidigt som det var tillräckligt avskräckande för att 
eget arbete alltid skulle te sig som ett bättre försörjningsal
ternativ. Detta var onekligen ett dilemma. Fattigvårdens 
reformatorer försökte lösa detta genom att klassificera de 
fattiga i kategorierna "värdiga" och "ovärdiga". Begrep
pen "värdiga" och "ovärdiga" fattiga skall här ses som 
analytiska redskap och jag kommer att använda dem i den 
betydelse de hade då de förekom i den samtida debatten. 
"Värdiga" fattiga var de som ansågs ha rätt till hjälp från 
fattigvården på ett humant och fullgott sätt, "ovärdiga" de 
som inte ansågs förtjäna hjälp utan istället borde av
skräckas och uppfostras. 

Att skilja ut fattiga som anses vara "värdiga" hjälpmot-
tagare från dem som inte är det har, som vi tidigare sett, 
varit en del av den europeiska fattigvårdens historia allt
sedan 1500-talet. För de liberala reformatorerna efter se
kelskiftet 1900 kan närmast inflytandet från filantropin, 
och då främst från FVO där många av dem var eller hade 
varit verksamma, ses som inspirationskälla. FVO:s huvud
uppgift alltsedan grundandet 1889 var att försöka organi-
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sera hjälpverksamheten i Stockholm, en verksamhet där 
just urskiljandet av vilka som var värda hjälp var en kärn
punkt.1 

Kategorierna "värdiga" och "ovärdiga" baserades på 
moraliska bedömningar av de hjälpsökande. Jag ska i det
ta kapitel analysera vilka fattiga som ansågs som "värdi
ga" respektive "ovärdiga" genom att gå igenom debatten 
om hur man borde klassificera de fattiga. Hur gick denna 
klassificering till? Vilka kriterier använde man? Fanns det 
någon skillnad i synen på den fattige mannen och den fat
tiga kvinnan? 

Fattigvård och medborgarrätt 
Fattigvården framställdes ofta i den offentliga debatten 
som en stigmatiserande form av socialpolitik. Få debattö
rer delade G H von Kochs förälskelse i ordet fattigvård.2 

För arbetarrörelsens representanter framkallade det tvärt
om tankar på förnedring och förödmjukelse. Ernst Blom
berg, ordförande i Järn- och metallindustriarbetareför
bundet och socialdemokratisk riksdagsman, framhöll i ett 
föredrag om fattigvården och arbetslösheten vid Kongres
sen för fattigvård och folkförsäkring 1906 att man borde 
söka andra former för understöd än fattigvården för att 
lindra den nöd som oförvållad arbetslöshet orsakade. Ar
betslöshetsförsäkring var ett sådant medel som inte hade 
en "bismak af förödmjukande fattigvård", som Blomberg 
uttryckte det.3 Detta sagt av en socialdemokrat som an
sågs vara klok och försiktig av CSA och därför speciellt 
anlitats som inledningstalare för att undvika strid i den 
brännbara arbetslöshetsfrågan under kongressen.4 

Fattigvård sågs av socialdemokraterna som något otids
enligt, en kvarleva från äldre tider som borde avskaffas, 
ett socialpolitiskt dött alternativ.51 det socialdemokratiska 
valprogrammet från 1908 kan man läsa att de kräver "ål
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derdoms- och invaliditetsförsäkring i stället för den för
nedrande och även av borgerliga grupper utdömda fattig
vården... ,"6 Denna negativa inställning företräddes inte 
bara av radikala socialdemokrater. Även de mer moderata 
socialdemokrater som var aktiva i CSA såg fattigvården 
som ålderdomlig och förnedrande. Otto Järte, vid den ti
den styrelseledamot i CSA, gjorde i en artikel om den 
svenska olycksfallsförsäkringen i Tiden 1909 en skarp dis
tinktion mellan fattigvård och olycksfallsförsäkring; 
"... här är det ju inte fråga om fattigvård, utan om soci
alpolitik."7 

A ven hos liberaler möter vi föreställningen om fattig
vården som en andra klassens socialpolitisk åtgärd. Axel 
Schotte, liberal civilminister i den liberal-socialdemokra
tiska koalitionsregeringen, skrev i propositionen med för
slag till lag om fattigvården 1918 att pensionsförsäkringen 
främst var en understödsverksamhet för "värdiga" be
hövande. Man var därför tvungen att avskilja dem vars 
understödsbehov var självförvållat och dem som misskött 
avgiftsplikten till försäkringen. För dessa måste tills vida
re fattigvården finnas, en understödsform "som vid behov 
av hjälp tager hänsyn blott till förefintligt behov och ej till 
värdigheten."8 Schotte såg uppenbarligen fattigvården 
som en understödsform för "ovärdiga" fattiga, ett synsätt 
som fattigvårdens reformatorer inte delade. 

Synen på fattigvården som en understödsform för, om 
icke "ovärdiga", så i alla fall icke fullvärdiga medborgare 
kunde också hämta näring i lagstiftningen. Den i 1871 års 
fattigvårdsförordning stadgade målsmans- och husbonde
rätten begränsade understödstagarens frihet och inskränk
te dennes medborgerliga rättigheter: 

"Fattigwårdsstyrelse tillkommer målsmans- och hus
bonderätt öfwer den, som af fattigwårdssamhället åt
njuter full försörjning, hwilken ej blott tillfällig är, samt 
husbonderätt ej mindre öfwer en hwar, som för sig åt
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njuter annan fattigwård, än och öfwer den, hwars 
minderåriga barn eller hwars hustru enligt 1 § åtnjuter 
full försörjning, som ej är tillfällig; gällande den måls-
mans- och husbonderätt så länge fattigwården fort
far."9 

Målsmansrätten innebar inte en total omyndigförklaring. 
Innebörden av de rättigheter målsmanskapet skulle inne
fatta definierades inte heller klart i den ovan nämnda para
grafen. Fattigvårdslagstiftningskommittén menade dock 
att man kunde utläsa den av andra paragrafer i förord
ningen. Tolkad på det sättet skulle målsmansrätten inne
bära att fattigvårdssamhället hade rätt att överta all egen
dom som understödstagaren förfogade över när denne 
mottogs till försörjning. Dessutom skulle samhället ha rätt 
att föra understödstagarens talan för att tillvarata dennes, 
och därmed också samhällets, intresse.10 Inte heller inne
börden av husbonderätten definierades klart i förordning
en. Men även här gjorde fattigvårdslagstiftningskom-
mittén en uppskattning. Den menade att husbonderätten 
betraktades som det som gav fattigvårdsstyrelsen en viss 
disciplinär bestraffningsrätt, rätt att ålägga understöds-
tagare och försörjningsskyldiga arbete samt rätt att vaka 
över deras uppförande.11 

Målsmansrätten över vuxna understödstagare och hus
bonderätten avskaffades i 1918 års fattigvårdslag. CSA:s 
fattigvårdskommitté hade förespråkat ett avskaffande ef
tersom den, förutom en kritik av rättigheternas svävande 
utformning och husbonderättens koppling till den otids
enliga legostadgan, ansåg att de motverkade de delar av 
lagen som syftade till att höja självaktningen hos under-
stödstagarna.12 Även fattigvårdslagstiftningskommittén 
kom att förespråka ett avskaffande, trots att den inte tänkt 
så från början. Av Johan Widens anteckningar framgår det 
att fattigvårdslagstiftningskommittén ursprungligen hade 
tänkt behålla målsmans- och husbonderätten, med en 
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klart definierad innebörd av husbonderätten. Kommittén 
ville att begreppet skulle fastställa understödstagarnas 
skyldighet att utföra det arbete och de sysslor som fattig
vårdsstyrelsen ålade dem.13 I betänkandet hade man tagit 
intryck av kritiken mot den svävande och otidsenliga ut
formningen av rättigheterna och föreslog att de skulle 
avskaffas.14 Kommitténs förslag tillstyrktes också i propo
sitionen. Departementschefen, Axel Schotte, framhöll sär
skilt att borttagandet av målsmansrätten för myndiga un-
derstödstagare var ett led i strävan att befria fattigvården 
från "påföljder och verkningar, som varit ägnade att i den 
allmänna uppfattningen göra fattigvården förhatlig och 
mottagandet därav förödmjukande."15 1918 års fattig
vårdslag kan på denna punkt därför sägas ha befriat un-
derstödstagarna från ett stigma. 

Även i ett annat avseende kan den nya lagen sägas ha 
befriat understödstagarna från ett stigma. Genom att 1871 
års fattigvårdsförordning inte gav de fattiga rätt att över
klaga nekad fattigvård hos någon statlig myndighet var 
de i princip rättslösa. Fattigvårdsstyrelsens beslut kunde 
bara prövas och avgöras av kommunalfullmäktige eller 
motsvarande. Ärendet kunde sedan föras vidare till Ko
nungens befallningshavare (KB), men bara om misstanke 
fanns om att beslutet inte tillkommit i laga ordning, alltså 
av rent formella skäl. Detta var en skärpning jämfört med 
1847 och 1853 års fattigvårdsförordningar som tillförsäk
rat den fattige rätten att överklaga nekad fattigvård till 
KB.16 Fattigvårdslagstiftningskommittén menade att detta 
innebar en betydande rättsosäkerhet för den fattige. Ett 
kommunalt beslut ansågs knappast kunna prövas opar
tiskt av ett annat kommunalt organ. Dessutom menade 
kommittén att när staten genom lagstiftning tillförsäkrat 
individen rätt att i vissa fall få kommunalt fattigvårdsun
derstöd borde staten också tillförsäkra denne rätten att 
överklaga nekad fattigvård för att pröva om kommunens 
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vägran hade giltiga skäl.17 Rätten att överklaga vägrad fat
tigvård till KB, med vidare rätt att överklaga KB:s beslut 
till kammarrätten, fastställdes också i 1918 års fattigvårds
lag.18 Den förstärkning av understödstagarnas rättssäker
het detta innebar kan ses som en förstärkning av deras 
medborgerliga rättigheter. 

Detta innebar dock inte att de ansågs som fullvärdiga 
medborgare. För fattigvårdens manliga klienter fastslogs 
det också i riksdagsordningen. Allmän rösträtt för män till 
andra kammaren hade lagfästs 1909.19 Detta gällde dock 
inte fattigvårdens klienter. Den som uppburit fattigvårds
understöd under innevarande år eller året före för sig 
själv, hustru eller minderåriga barn diskvalificerades från 
deltagande i val till riksdagens andra kammare.20 Detta 
grundlagsstadgande var dock långt ifrån enkelt att uttol
ka. Ledamoten i fattigvårdslagstiftningskommittén, kam
marrättsrådet Oskar Bodin, gav i samband med 1909 års 
lag ut en skrift, Fattigvård och politisk rösträtt, där han för
sökte reda ut vilka former av fattigvård som kunde med
föra förlust av politisk rösträtt. Utan att här närmare gå in 
på alla de tolkningsmöjligheter han redovisar kan man 
konstatera att bestämmelserna gällande förlust av politisk 
rösträtt var så oklart formulerade att det fanns en högst 
påtaglig risk att frågan om understödstagarnas medbor
gerliga rättigheters vara eller icke vara i detta fall avgjordes 
på ett högst summariskt sätt, något som också Oskar Bo
din framhöll.21 En undersökning som Svenska fattigvårds
förbundet utförde 1916-17 bekräftade dessa farhågor. Den 
visade att bestämmelsen rörande förlust av rösträtt på 
grund av åtnjuten fattigvård hade kommit att tillämpas på 
högst olika sätt i landets kommuner.22 

Denna inkonsekventa tillämpning av riksdagsordning
ens bestämmelse om förlust av politisk rösträtt för fattig
vårdens understödstagare bekymrade fattigvårdens refor
matorer. Det fanns också en övertygelse om att den mot
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verkade ett höjande av understödstagarnas självaktning, 
och i förlängningen deras vilja att försörja sig själva. Krav 
på en modifiering av dessa bestämmelser framfördes i riks
dagen av bland annat G H von Koch och Johan Widén.23 

Även fattigvårdslagstiftningskommittén uppmärksam
made frågan. Visserligen ingick det inte i kommitténs upp
drag att utreda fattigvårdens inverkan på den politiska 
rösträtten, men den ansåg dock frågan vara så viktig att 
den uttalade sin mening i ett tillägg till betänkandet. Den 
påpekade där att förlusten av politisk rösträtt inte hade 
någon betydelse för fattigvården, utan helt skulle kunna 
undvaras. Fastän frågan föll utanför kommitténs uppdrag 
och kompetensområde ville den ändå uttala att en änd
ring i detta fall ansågs önskvärd. Den anförde som direkta 
skäl den godtyckliga tillämpning som de oklara bestäm
melserna orsakade samt att den ansåg det vara orättvist 
att understödstagare som utan eget förvållande fallit fat
tigvården till last, till exempel genom sjukdom, förlorat 
sin rösträtt. Indirekt framkommer också att kommittén be
kymrade sig för den negativa inverkan förlusten av poli
tisk rösträtt hade på den allmänna synen på fattigvården. 
Den uttalade därför i försiktiga ordalag att den såg det 
som önskvärt att vissa former av fattigvård skulle undan-
tas från denna regel, en fråga som borde bli föremål för 
särskild utredning.24 Längre än så vågade kommittén an
tagligen inte gå i en vid den här tiden så politiskt het fråga 
som den politiska rösträtten. 

När den allmänna och lika rösträtten beslutades 1918 
begränsades fattigvårdsstrecket genom en kompromiss 
till dem som var varaktigt omhändertagna av fattigvår
den. Från högerhåll framfördes krav på att diskvalificera 
alla som över huvud taget uppburit fattigvård, medan so
cialdemokraterna ville avskaffa fattigvårdsstrecket helt. 
Karl J Höjer skriver att detta dock inte verkat ha varit nå
gon större tvistefråga. Riksdagen kunde lätt ena sig om 
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en kompromiss och några principiella överväganden om 
varför just fattigvård skulle medföra förlust av rösträtt 
förekom knappt.25 Bestämmelserna om förlust av politisk 
rösträtt för fattigvårdens understödstagare kom, med 
viss modifikation av kriterierna, att firmas kvar fram till 
1945.26 Som jämförelse kan tilläggas att i vårt västra grann
land, Norge, avskaffades motsvarande bestämmelse redan 
1919.27 

Även om lagstiftningens deklassering av fattigvårdens 
understödstagare till en slags andra klassens medborgare 
oroade fattigvårdens reformatorer innebar det inte att man 
såg de fattiga som socialt och moraliskt myndiga. Felet 
med husbonderätten och målsmansrätten var att de var 
riktade mot hela kollektivet. Reformatorerna menade att 
de fattiga skulle bedömas individuellt, de "värdiga" indi
viderna skulle skiljas från de "ovärdiga". Och liksom de 
sociala ingenjörerna på 1930-talet ansåg sig ha moralisk 
rätt att "lägga livet tillrätta" för folket så ansåg sig de libe
rala reformatorerna ha den moraliska rätten att bestämma 
vilka som var värda fattigvårdens understöd. Men medan 
de sociala ingenjörerna legitimerade den självpåtagna mo
raliska rätten med sin vetenskapliga kompetens så moti
verade de liberala reformatorerna sin rätt utifrån sin klass
position.28 Ebba Pauli såg till exempel fattigvården som 
"de socialt och moraliskt myndigas omhändertagande af 
de socialt och moraliskt omyndiga."29 

Detta var inte något unikt för Sverige vid den här tiden. 
Den amerikanska historikern Linda Gordon har i en stu
die av amerikanska socialarbetare och reformatorer under 
perioden 1890-1935 funnit att de såg skiljandet av "värdi
ga" fattiga från "ovärdiga" som en grundsten i det sociala 
arbetet. Detta bottnade framförallt i en rädsla för att de 
"ovärdiga" skulle hota samhällsordningen genom deras 
bristande arbetsvilja. Och socialarbetarna ansåg sig även i 
USA ha den moraliska rätten att försvara samhällsord
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ningen genom att skilja ut de "ovärdiga" fattiga, något 
som Linda Gordon ser som ett resultat av deras privilegi
erade klassposition. Liksom i Sverige bars den amerikan
ska fattigvården kring sekelskiftet 1900 upp av män och 
kvinnor från medel- och överklass. Och liksom i Sverige 
gav klasspositionen dem en självpåtagen moralisk rätt att 
skilja på "värdiga" och "ovärdiga" fattiga.30 

Hur skulle man då kunna skilja de "värdiga" från de 
"ovärdiga"? G H von Koch framhöll i sitt inledningsanfö
rande vid Kongressen för fattigvård och folkförsäkring att 
detta ställde mycket stora krav på fattigvårdarna. Det gäll
de för dem "att tränga djupt in i samhällsförhållandena för 
att kunna skilja den fattige, som är värd hjälp eller vård, 
från den ovärdige."31 

"Värdiga "fattiga 
"Värdiga" fattiga är liksom "ovärdiga" fattiga moraliska 
begrepp som kan vara svåra att definiera. Moraliska be
grepp behöver dock inte nödvändigtvis vara speciellt upp
höjda eller svårtydda. Den amerikanska historikern Gert
rude Himmelfarb har i sina studier av det viktorianska 
Englands syn på de fattiga funnit att den byggde på en 
ganska vardaglig moral där människor värderades efter 
dygder som pålitlighet, anständighet, arbetsamhet, försik
tighet, nykterhet. Målet för allt socialt reformarbete var att 
ingjuta dessa dygder hos de fattiga, låt vara att lösningar
na skilde sig radikalt åt, vare sig man var konservativ, li
beral eller socialist.32 Dessa dygder var också centrala i 
den klassiska borgerliga kulturen i Sverige som formades 
under den oscarianska epoken och fram till första världs
kriget, med dess disciplinerade, kontrollerade och "kulti
verade" människa.33 

De liberala reformatorerna var fostrade i den kulturen, 
hyllade dessa dygder och såg dem som kriterier för "vär
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dighet". Därför sågs den grupp som Agda Montelius med 
Erik Gustaf Geijers ord kallade "fattigdomens adel" som 
de mest moraliskt högtstående av de fattiga. Dessa be
skrev hon som "de självständiga, karaktärsstarka män och 
kvinnor, vilka tiga, lida och umbära hellre än att bli un-
derstödstagare och nådehjon."34 De som lever i "rena och 
inbjudande ... fastän torftiga" hem "där icke ett ord säges 
om att något felas".35 Detta var för Montelius "den verk
liga, försakande fattigdomen,...",36 Denna grupp var en 
slags de fattigas idealtyp; skötsam, självförsörjande, försa
kande, i besittning av alla de dygder som tidigare nämnts. 
De som vände sig till fattigvården hade på något sätt miss
lyckats med denna roll. Men de kunde ändå betraktas som 
"värdiga" om de inte själva hade någon skuld till den upp
komna situationen. 

Barn var en kategori fattiga som definitivt inte ansågs 
ha någon egen skuld till sin fattigdom. Redan i den gäl
lande lagstiftningen betraktades barn som "värdiga" fat
tiga. Minderåriga under 15 år som saknade egna medel 
samt underhåll och vård av annan åtnjöt enligt 1871 års 
fattigvårdsförordning obligatorisk fattigvård. Detta var 
den enda grupp som inte behövde uppfylla ett arbetsvill
kor för att komma i åtnjutande av obligatorisk fattigvård 
enligt § 1. De övriga grupperna som omfattades av § 1 åt
njöt bara denna rätt om de inte kunde försörja sig genom 
arbete. Det var de som till följd av ålderdom, kropps- eller 
sinnessjukdom, vanförhet eller lyte var oförmögna att ge
nom eget arbete förvärva sitt dagliga uppehälle.37 Lagen 
gjorde här ingen uttrycklig könsuppdelning, men man kan 
ändå säga att den såg mannen som norm eftersom lönear
betet var det centrala kriteriet. Kvinnans oavlönade arbete 
med hem och barn kvalificerade henne som vi ska se sena
re i framställningen speciellt för att vårda de fattiga. Det 
kvalificerade henne däremot inte för att motta fattigvård 
eftersom kravet var att såväl män som kvinnor till det 
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yttersta skulle ha försökt försörja sig genom lönearbete in
nan de sökte hjälp hos fattigvården. 

I debatten om fattigvårdens reformering sågs barn un
der 15 år också som obestridligt "värdiga" fattiga. Detta 
med ett undantag, som antagligen var oavsiktligt. CSA:s 
fattigvårdskommitté ville höja minderårighetsåldern till 
18 år men samtidigt göra den inskränkningen att minder
årighet, liksom ålderdom, sjukdom eller vanförhet, skulle 
utgöra anledning till beviljande av obligatorisk fattigvård 
endast om den minderårige var oförmögen att genom eget 
arbete försörja sig själv, befanns sakna egna medel samt 
inte åtnjöt vård eller underhåll av annan. Detta eftersom 
man ansåg att många 15 till 18-åringar kunde förtjäna sitt 
uppehälle själva. Tanken bakom minderårighetsålderns 
höjande var att fattigvårdsstyrelsen skulle kunna utöva 
sitt målsmanskap även över åldersgruppen 15-18 år. 
Kommittén ansåg att dessa ungdomar var i en ålder då de 
fortfarande saknade stadga och livserfarenhet. Fattig
vårdsstyrelsen skulle genom ett bibehållet målsmanskap 
över dessa ungdomar kunna stödja dem och utöva ett väl
behövligt inflytande på dem för att motarbeta lastbarhet. 
Men genom att vilja behålla ungdomar under fattigvårds
styrelsens målsmanskap fram till 18 års ålder och sam
tidigt införa ett arbetsvillkor för den obligatoriska fattig
vården för minderåriga fick det som konsekvens att de 
minderåriga, även de under 15 år, förvandlades från en 
obestridligt "värdig" grupp till en grupp bestående av 
både "värdiga" och "ovärdiga". 

Detta faktum diskuterades inte av kommittén. Den ver
kade inte inse konsekvenserna av förslaget.38 Det är troligt 
med tanke på att kommittén samtidigt menade att barn in
tog en särställning inom fattigvården. CSA:s fattigvårds
kommitté menade att den del av fattigvården som gick 
under benämningen barnavård inte bara hade till uppgift 
att lindra eller avvärja den nöd som drabbat en medbor-
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gare. Den skulle också förhindra att en kommande gene
ration byggdes upp av individer, vilka genom försummad 
vård och fostran kunde bli odugliga eller rent av farliga 
samhällsmedlemmar. Barnavården fick därför inte jäm
ställas med annan fattigvård och kommittén önskade, utan 
att göra ett bestämt yrkande, att den i så stor utsträckning 
som möjligt skulle skiljas från fattigvården och läggas i till 
exempel barnavårdsnämndens händer.39 

Den särställning barnavården intog i reformarbetet kan 
sammanfattas med den syn på barn som uttrycktes av 
Ebba Westberg i en skrift om samhällets barnavård i CSA:s 
fattigvårdskommittés skriftserie Fattigvård och folkför
säkring 1906.40 Hon framhöll där att barnen alltid är un-
derstödstagare, i vanliga fall hos sina föräldrar. Den hjälp
löshet som hos den vuxne är hans eget eller omständighe
ternas fel är hos barnet det normala tillståndet. Samhället 
måste därför ovillkorligen träda in och hjälpa barnet när 
den egna omgivningen misslyckas.41 Denna syn på barnen 
som oskyldiga offer för fattigdomen bekräftas också av 
Kajsa Ohrlanders studie av barnavårdens reformering.42 

Synen på barnen som "värdiga" fattiga delades också 
av fattigvårdslagstiftningskommittén. Men den vidgade 
dessutom i sitt betänkande formuleringarna för den obli
gatoriska fattigvården (§1) till att, förutom minderåriga 
och de som av ålder eller sjukdom var oförmögna att för
sörja sig genom arbete, även omfatta dem som var oför
mögna att försörja sig genom arbete "af annan anled
ning".43 Detta var en klar uppmjukning av 1871 års lags 
hårda arbetslinje men det var fortfarande oförmåga till 
lönearbete som var huvudkriteriet för "värdighet".441 mo
tiven skrev kommittén att det allmännas skyldighet att 
lämna fattigvård borde utsträckas till att gälla varje faktiskt 
nödläge som en behövande person kommit i på grund av 
att denne saknar förmåga att genom arbete försörja sig 
själv, vad det än beror på. Den gamla lagstiftningens krav 
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på arbetsoförmåga skulle inte förstås i absoluta termer. 
Genom att tillfoga orden "af annan anledning" till de i den 
gamla lagen uppräknade orsakerna till arbetsoförmåga 
ville kommittén under obligatorisk fattigvård tillföra fall 
av arbetsoförmåga orsakad av "hafvandeskap eller barns
börd, nedsatta arbetskrafter, allmän sjuklighet eller dylika 
omständigheter.. ,".45 Kvinnan som moder upp värderades 
här något eftersom kommittén i begreppet arbetsoförmö-
gen "af annan anledning" ville inbegripa "hafvandeskap 
eller barnsbörd".46 Det oavlönade hemarbetet kvalificerade 
däremot, liksom tidigare, inte till obligatorisk fattigvård. 

En vidare skrivning av kriterierna för obligatorisk fattig
vård skulle kunna ge utrymme för en ganska vid tolkning 
av vilka som hade rätt till fattigvård. Antalet "värdiga" 
fattiga skulle därmed kunna öka drastiskt. Framförallt 
skulle de arbetslösa i större utsträckning kunna vända sig 
till fattigvården. För att undvika detta underströk kom
mittén därför att arbetslöshet i sig inte borde berättiga 
till fattigvård. Arbetsoförmåga skulle tolkas som "en verk
lig brist i förmågan att arbeta."47 I den proposition som 
förelades riksdagen 1918 byttes ändå orden "af annan 
anledning" ut mot formuleringen "lyte eller eljest bristan
de kropps- eller själskrafter".48 Departementschefen, Axel 
Schotte, motiverade detta med att man behövde ett uttryck 
som klart syftade på arbetsoförmågan för att utesluta ar
betslöshet som skäl för rätt till fattigvård.49 Propositionens 
formulering kom också att bli den nya lagens.50 

Värdighetsbegreppet kom alltså inte att förändras i den 
nya lagen. Minderårighetsgränsen höjdes till 16 år och for
muleringarna moderniserades men innehållet var detsam
ma. Rätt till obligatorisk fattigvård hade enligt § 1 i 1918 
års fattigvårdslag "minderårig eller den, som i följd av 
ålderdom, sjukdom, lyte eller eljest bristande kropps- eller 
själskrafter är oförmögen att genom arbete försörja sig, 
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sakna medel till sitt livsuppehälle,..där hans behov icke 
annorledes avhjälpes."51 Lönearbetet var fortfarande hu
vudkriteriet för "värdighet", medan det oavlönade hem
arbetet inte nämndes. 

Att 1871 års värdighetsbegrepp inte förändrades i den 
nya lagen var visserligen inte fattigvårdslagstiftningskom-
mitténs idé, men det passade in i kommitténs strävan att i 
så stor utsträckning som möjligt bygga vidare på traditio
nerna från 1871 års lag. Kommitténs ordförande Johan Wi-
dén framhöll i en artikel i Svenska fattigvårdsförbundets 
tidskrift 1917 att förslaget till ny fattigvårdslag till stora 
delar byggde på 1871 års lag. Han motiverade detta med 
att en lag bör skrivas så enkelt som möjligt för att göra den 
begriplig för dess uttolkare. Widén hyste också stor tilltro 
till de myndigheter och den allmänhet som skulle tillämpa 
den. Han ansåg att de hade så pass mycket sunt förnuft 
och rutin att man inte behövde reglera en lag i detalj. För 
att den breda allmänheten i form av både understödsta-
gare och fattigvårdare skulle finna sig tillrätta i lagen, och 
för att den gamla lagens korta och koncisa uttryckssätt 
skulle komma den nya lagen till godo, hade fattigvårds-
lagstiftningskommittén ansett att den i sitt arbete i så stor 
utsträckning som möjligt borde bygga på den gamla lag
stiftningen.52 

Detta traditionsbundna synsätt delades också av flera 
andra reformatorer. Axel Hirsch, då sekreterare i Svenska 
fattigvårdsförbundet, uttryckte i en artikel i Svensk tid
skrift 1915 att fattigvårdslagstiftningskommitténs strävan 
att bibehålla så mycket som möjligt av det gamla och be
prövade från 1871 års fattigvårdslag i den nya lagen till
hörde förslagets obestridliga förtjänster.53 G H von Koch 
skrev i Svenska fattigvårdsförbundets kalender 1919 apro
på den nya fattigvårdslagen att en så gammal social insti
tution som fattigvården har uråldriga traditioner som man 
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inte utan vidare kan kasta över bord. Det gällde att bygga 
på det dugliga ur det gamla och tillfoga det som den nya 
tiden krävde.54 

"Ovärdiga fattiga " 
Jag har konstaterat att kriteriet för att anses som "värdig" 
fattig inte ändrades i den nya lagstiftningen. Alla minder
åriga samt gamla, sjuka och handikappade som inte kun
de försörja sig genom arbete betraktades som "värdiga" 
fattiga. Vilka sågs då som ovärdiga? Någon klart uttryckt 
"ovärdighetsparagraf" fanns inte i den gällande lagstift
ningen. Vilka som var "ovärdiga" var inte lika klart defini
erat, ändå genomsyrades debatten av en motvilja mot just 
dem. 

Att det fanns en grupp "ovärdiga" fattiga som inte för
tjänade samhällets hjälp uttrycktes klarast av de konser
vativa debattörerna. Eli F Heckscher, då professor i natio
nalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, skrev i en 
artikel i Svensk tidskrift 1912 att det första målet för allt 
ekonomiskt-socialt arbete är fattigdomens avskaffande. 
Detta gällde dock bara dem som själva gjort allt för att 
undgå den. Heckscher skriver: "Samhällets drägg, dess 
anti-sociala element - de arbetsovilliga, 'unemployables' -
skola aldrig kunna undgå fattigdomen, så länge man ej 
skrider till att underhålla dem i välmåga på det allmännas 
bekostnad, d.v.s. så länge man ej föresätter sig att fördärf-
va alla värdefulla folkelement till kropp och själ."55 Heck-
scher menade därför att fattigdomen inte kunde avskaffas 
helt om inte denna "samhällets bottensats" försvann, om 
alla "normala människor" blev arbetsvilliga.56 Detta ansåg 
han vara omöjligt. Ett realistiskt mål för allt ekonomiskt-
socialt arbete blev därför "fattigdomens af skaffande för 
alla människor som äga vilja att utföra den funktion sam
hället ålägger dem."57 
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Eli F Heckscher s kriterium för "o värdighet" var alltså 
starkt knutet till arbetsvillighet och produktivitet. En an
nan konservativ debattör som kopplade människovärdet 
till produktiviteten var Rosa Heckscher, mor till Eli F 
Heckscher.58 I en artikel i Svenska fattigvårdsförbundets 
tidskrift 1908 argumenterade hon för att fattigvården inte 
borde satsa för mycket pengar på de gamla. Istället borde 
barnavården sättas i främsta rummet: "Skillnaden mellan 
det som offras på barnen och på de gamla är som emellan 
en produktiv och en improduktiv kapitalplacering."59 

En annan grupp som hon riktade kritik mot var de ogif
ta mödrarna. I en artikel i Svenska fattigvårdsförbundets 
tidskrift 1908 delade hon in de ogifta mödrarna i tre grup
per: de som levde tillsammans med fadern fast de inte var 
gifta, ensamstående som ärligen försökte försörja sig och 
ensamstående som försökte komma undan sitt moderliga 
ansvar för att på nytt kunna föra ett lättsinnigt liv. Den för
sta gruppen såg Rosa Heckscher inte som ett problem. 
Möjligen kunde det vara värdefullt om de ville legitimera 
sitt förhållande, men även om så icke skedde kunde dessa 
lämnas därhän eftersom hon ansåg "att ett dylikt fritt äk
tenskap håller ungefär lika länge som ett legitimt mellan 
detta slags individer."60 De andra två kategorierna borde 
däremot "få känna samhällets ogillande på ett fullt påtag
ligt sätt 'sig själf till straff och andra till varnagel'".61 Rosa 
Heckscher gick också emot alla förslag som kunde under
lätta för ensamstående mödrar att arbeta före och efter 
barnets födelse. Om en ensamstående moder inte kunde 
försörja sig och sitt barn på ett tillfredsställande sätt utan 
samhällets hjälp skulle fattigvårds- eller barnavårdsnämn
den vara skyldig att utackordera barnet på moderns be
kostnad. Detta, menade Rosa Heckscher, skulle inskärpa 
hos de tanklösa och lättsinniga att det har sina allvarliga 
sidor att sätta barn till världen och inpränta i alla unga 
kvinnor att det har sitt pris att avvika från dygdens väg. 
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Tanken att ogifta mödrar inte var klandervärda fann hon 
osmaklig och demoraliserande.62 

Rosa Heckscher företrädde dock en sällsynt hård upp
fattning. Axel Hirsch skriver i sina minnen att hennes syn 
på fattigvården stämde nästan helt överens med de stränga 
principerna i 1834 års engelska fattigvårdslag.63 Men ändå 
stämmer hennes uppfattning väl överens med den upp
fattning som Göran B Nilsson funnit hos konservativa de
battörer på 1860-talet; det är inte människan som är god, 
utan samhällsordningen. Samma uppfattning fann histo
rikern Rolf Torstendahl hos högerledaren Arvid Lindman 
under 1920-talet; industriarbetarna borde ha hjälp inte för 
att det var synd om dem utan för att det kunde bli synd 
om staten i annat fall.64 Men även om man kan sätta in 
Rosa Heckscher i en längre konservativ tradition så får 
nog hennes åsikter betraktas som extrema. Hon var inte 
heller rädd för att göra sig ovän med vem som helst. Efter 
ett angrepp på rösträttskvinnorna, som hon menade hell
re skulle välja dyrbara smycken än rösträtt om det kom till 
kritan, ansågs hon som en smula bisarr även bland hö
gerns kvinnor.65 

Även de liberala reformatorerna såg de "ovärdiga" fat
tiga som ett problem, men till skillnad från de mer konser
vativa debattörerna visade de också medlidande och ett 
socialt patos för de "värdiga" fattiga. När till exempel 
CSA:s fattigvårdskommitté diskuterade de "ovärdiga" 
fattiga framhöll man först att individens rättigheter och 
samhällets plikter inte nog kunde understrykas när det 
var fråga om de verkligt hjälplösa. När det gällde till ex
empel barn eller sinnessjuka så räckte det inte att bara ge 
det för livets uppehållande mest nödvändiga. Där borde 
det istället bli tal om fostran och yrkesutbildning för bar
nen och vård för den sinnessjuke.66 

Men det fanns också fattiga som inte förtjänade något 
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medlidande. För de icke hjälplösa, de som kommittén me
nade hade för vana att av bekvämlighet eller andra skäl 
hellre leva på det allmännas bekostnad än att anstränga 
sig själva, krävdes andra insatser. Här gällde det att skyd
da den självförsörjande medborgaren från att exploateras 
av de mindre ambitiösa individerna, något som också var 
viktigt på längre sikt. Då målet med all fattigvård var att 
var och en skall försörja sig själv och de sina fick man inte 
ge näring åt en uppfattning som säger att det är nödvän
digt eller naturligt att en klass av människor existerar på 
gåvor från en annan.67 

Alla fattiga var dock inte så lätta att placera i katego
rierna "värdiga och "ovärdiga". Kommittén konstaterade 
att det fanns en stor grupp hjälpsökande, kanske den stör
sta, som inte kunde hänföras till någon av dessa kategori
er. De som inte i egentlig mening var hjälplösa, men som 
inte heller kunde reda sig själva. Vidriga omständigheter, 
försummad uppfostran, klen fysik, men främst en svag 
karaktär och brist på energi förorsakade att de ständigt be
fann sig på nödens gräns där en ren tillfällighet kunde få 
dem att hamna under den. Kommittén menade att det var 
dessa personer som utgjorde fattigvårdens egentliga pro
blem. Vad dessa krävde för behandling kunde inte besva
ras en gång för alla. Den frågan måste avgöras för varje 
nytt fall.68 

Det var inte bara CSA:s fattigvårdskommitté som hade 
svårt att avgränsa de "ovärdiga fattiga" som grupp. När 
reformatorerna talade om dem som inte var värda samhäl
lets stöd uttryckte de sig oftast i allmänna ordalag. Ebba 
Paulis karakteristik av denna grupp i en av CSA:s sociala 
artiklar från 1904 kan ses som typisk: "På våra fattighus i 
landsorten sitta drinkare, f.d. straffångar och mer eller 
mindre arbetsfört löst folk af båda könen, folk, som ingen 
vill hafva i sitt arbete på grund af deras uppförande och 
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som nu på det allmännas bekostnad erhålla bostad och 
vedbrand, stundom äfven kost, utan att något som hälst 
arbete kräfves som vederlag härför".69 

Ebba Pauli återkom ofta till dessa "ovärdiga" i svepan
de och allmänna ordalag. I ett föredrag på Kongressen för 
fattigvård och folkförsäkring 1906 framhöll hon att det 
fanns en grupp människor i samhället som borde hållas 
utanför fattigvårdens råmärken: "... det finnes ett befolk
ningslager, kanske icke så fåtaligt, i fråga om hvilket den 
omständigheten huruvida det är behagligt eller obehag
ligt, lätt eller svårt att få hjälp, icke nödens grad, blir be
stämmande för huruvida de blifva understödstagare eller 
ej."70 Just svepande generaliseringar om löst folk eller vis
sa befolkningslager är typiska för begreppet "ovärdiga" 
fattigas svävande karaktär. Och om pålitlighet, anständig
het, arbetsamhet, försiktighet och nykterhet var dygder 
som tillskrevs idealtypen för "värdig" fattig så var det 
exakt tvärtom med de "ovärdiga". De tillskrevs negativa 
egenskaper som lättja, liderlighet, opålitlighet, slarv, obe
tänksamhet och dryckenskap. Och om detta var Ebba Pau
li långt ifrån ensam. G H von Koch angav till exempel i 
Social Handbok 1908 "lättja, vandringslust och njutnings
lystnad" som några av de främsta anledningarna till lös
driveri.71 

Den enda grupp som direkt pekades ut som "ovärdiga" 
var alkoholisterna, ofta på grund av att de inte försörjde 
sin familj. De försumliga försörjarna sågs ofta som brotts
lingar. CSA:s fattigvårdskommitté ansåg att de besatt "en 
ond, för samhällsordningen farlig vilja af den intensitet, 
att man endast genom ett straff kan hoppas att få densam
ma rättad."72 De vars försumlighet berodde på alkoholism 
borde efter domstols beslut interneras på alkoholistanstalt, 
ett krav som också framhölls i ett uttalande av Kongressen 
för fattigvård och folkförsäkring 1906.73 

De "genom dryckenskap förfallna" utgjorde enligt fat-
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tigvårdslagstiftningskommitténs undersökningar 1907 1,7 
procent av de varaktigt försörjda. Dessa kan synas vara en 
marginell grupp, men kommittén ansåg att den var en 
"icke obetydlig grupp" som vållade fattigvårdsmyndighe
terna mycket besvär. Kommittén såg här den nya lagen 
om behandling av alkoholister som ett medel för att kom
ma tillrätta med denna besvärliga kategori. Den gav en 
möjlighet att vårda alkoholister på alkoholisthem.74 Alko
holistlagens betydelse underströks också senare av G H 
von Koch som speciellt såg möjligheten till tvångsinterne
ring av alkoholister som en fördel då det gav möjligheter 
att "göra dem ordentliga igen".75 

Att alkoholisten sågs som "ovärdig" och problematisk 
är knappast förvånande med tanke på hur central alkoho
len och dess verkningar var i den samtida socialpolitiken.76 

Alkoholismens betydelse som orsaks- eller verkansfaktor 
när det gällde fattigdomen debatterades flitigt. Sociologen 
Pia Rosenqvist ser kopplingen mellan alkoholmissbruk 
och fattigdom/fattigvård som en viktig faktor bakom till
komsten av en alkoholistlag 1913.77 Det var också fattig-
vårdslagstiftningskommittén som hade haft uppdraget att 
utreda frågan om tvångsinternering av alkoholister. I fat-
tigvårdslagstiftningskommitténs betänkande med förslag 
till lag om behandling av alkoholister kan man utläsa en 
ambivalent inställning till alkoholisten. Teorierna om alko
holismen som sjukdom förnekas inte. Samtidigt utesluter 
man inte att alkoholisten själv till stor del bär skuld till sin 
situation, en uppfattning som inte var ovanlig vid denna 
tid.78 Även den mest inflytelserike av alla alkoholpolitiker, 
läkaren Ivan Bratt, var skeptisk till sjukdomsteorierna. 
Sociologen Kettil Bruun menar att Bratt såg alkoholistvår
den främst som en uppfostringsfråga. Även när det gällde 
internering såg han uppfostran snarare än medicinsk be
handling som huvudsyftet.79 Alkoholistlagen, som trädde 
ikraft 1916, stämplade ytterligare de fattiga alkoholisterna 
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som "ovärdiga" genom de kriterier man var tvungen att 
uppfylla för att bli tvångsinternerad. Denna yttersta åt
gärd kunde tillgripas endast om någon befanns vara farlig 
för sig själv eller andra, försumlig försörjare eller om den
ne låg familjen eller fattigvården till last.80 Åtminstone de 
två sista kriterierna var riktade mot de fattiga alkoholis
terna. 

Den motvilja mot "ovärdiga" som både konservativa 
och liberala debattörer visade upp i debatten där man i 
svepande och allmänna ordalag tillskrev dem negativa 
egenskaper som lättja, liderlighet, opålitlighet, slarv, obe
tänksamhet och dryckenskap, motsatserna till den fattiga 
idealtypens dygder, riktade sig rent allmänt mot både 
"ovärdiga" kvinnor och män. Däremot kan man i källma
terialet ana att de "ovärdiga" i de flesta fall var män, i alla 
fall som tankefigur. Den försumlige fadern, den supaktige 
mannen och den late lösdrivaren förekommer oftare i de
batten än den lata husmodern och den liderliga och lättje
fulla kvinnan. 

Reformatorerna hade alltså svårt att precisera vilka 
grupper som var "ovärdiga", och kategoriseringen måste 
bli generell då det egentliga kriteriet på att vara "ovärdig" 
var att man inte uppfyllde dygder som arbetsamhet, an
ständighet och nykterhet. För att bli betraktad som "vär
dig" måste man uppfylla dessa dygder. Detta gällde inte 
bara inom fattigvården utan all socialpolitik. Som Anders 
Berge visat så var det mot detta moment i folkpensions
förslaget 1912 som de liberala reformatorerna riktade sin 
kritik. De ansåg det olyckligt att pensionsförslaget byggde 
på en försäkringsdel som premierade arbete och sparande 
samtidigt som det också innehöll en understödsdel som 
enbart byggde på behov utan att ställa några som helst 
krav på förutseende och skötsamhet.81 "Ovärdiga" gamla 
fattiga i dess mest vida betydelse kunde på detta sätt er
hålla ett lika stort understöd som de "värdiga". Svenska 

106 



fattigvårdsförbundet underströk själv att det i dess kritik 
mot ålderdomsförsäkringskommitténs förslag till lag om 
allmän pensionsförsäkring framhållit just "betydelsen av 
att vissa 'värdighetsbestämmelser' stadgades för erhållan
de av pension."82 De liberala reformatorerna gick därför 
till angrepp mot förslaget på bred front.83 De försökte ock
så engagera människor utanför den egna kretsen för att ge 
ytterligare tyngd åt kritiken. Ebba Pauli skrev till exempel 
ett brev till Eli Heckscher under pensionsdebatten i janu
ari 1913 och uppmanade honom att agera i frågan: "Det är 
ju för bedröfligt att det endast är 'feminister och fattig
vårdsfolk' och Knut Wicksell, som haft något att anmärka 
hittills."84 

Anders Berge menar att kritikerna inte lyckades påverka 
förslagets huvuddrag, men att de lyckades få med skärpta 
värdighetsbestämmelser. I propositionen och utskottets ut
låtande skärptes kraven på nykterhet och skötsamhet för 
mottagande av pensionstillägg.85 Man lyckades alltså bara 
delvis förändra förslaget, men det är egentligen inte det 
som är det intressanta här. Det intressanta är att de libera
la reformatorerna ansåg att det inte enbart var inom fattig
vården som det var viktigt att skilja på "värdiga" och 
"ovärdiga" fattiga. De såg det som en universell social
politisk princip. 

Tilläggas bör att när väl striden om folkpensionen var 
förlorad så såg man också positiva drag hos den, även för 
fattigvårdens räkning. Detta framkom bland annat i ett 
förslag till förändringar i fattigvårdslag och barnavårdslag 
föranledda av pensionsförsäkringen som Ebba Pauli utar
betat för fattigvårdslagstiftningskommitténs räkning. Hon 
skrev där att sett ensidigt från fattigvårdens synpunkt så 
kunde pensionsförsäkringens inverkan på fattigvårds
lagen till vissa delar ses som positiv. För det första så kun
de fattigvården komma att befrias från omsorgen om de 
invalider och "värdiga gamla" som klarade sig på sina 
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pensioner. För det andra skulle fattigvården få ersättning 
så långt den utgående pensionen räckte för den vård den 
gav till de förut nämnda grupperna när de trots pensionen 
inte klarade sig utan fattigvårdens hjälp.86 

Klassificering 
Vilka som ansågs som "ovärdiga" fattiga uttrycktes alltså 
mycket oklart i debatten. Ett annat sätt att komma åt vilka 
reformatorerna ansåg vara "ovärdiga" fattiga är att analy
sera hur de ville dela in de fattiga i olika kategorier på 
anstalterna. Sammanblandningen av olika kategorier av 
understödstagare sågs som ett av de stora problemen.87 En 
viktig fråga vid fattigvårdens reformering var därför hur 
understödstagarna skulle skiljas åt inom eller mellan olika 
anstalter. Av humanitära och moraliska skäl borde de "vär
diga" slippa sammanblandas med de "ovärdiga". Klassifi
ceringen ger oss därför en klarare bild av vilka som ansågs 
"ovärdiga", en bild som vi ska se bekräftar den "ovärdige" 
som en individ som inte ägde den fattiga idealtypens dyg
der. Samtidigt framträder också en klassificeringsiver där 
både de "värdiga" och de "ovärdiga" delas in i flera olika 
grupper och undergrupper. 

CSA:s fattigvårdskommitté ansåg att det var viktigt att 
skilja olika kategorier fattiga från varandra på fattigvårds
anstalterna. Argumenten var ofta moraliska, med bristande 
sedlighet och skötsamhet som skiljelinje mellan "värdiga" 
och "ovärdiga". Kommittén föreslog att fattigvårdsstyrel
sen skulle vara ansvarig för att understödstagare av olika 
kön anvisades skilda bostäder då man var rädd för att sed
ligheten annars var i fara. Understödstagare som var hän-
fallna åt "dryckenskap eller annan last" skulle hållas av
skilda från de andra. Äkta makar skulle inte skiljas från 
varandra, vilket motiverades med att samhället borde re
spektera de band mellan människor som det självt varit 
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med om att knyta. Det som vid ett första påseende kan se 
ut som respekt för de band den enskilda mannen och 
kvinnan varit med om att knyta motiverades istället med 
något som kanske kan kallas samhällsmoraliska skäl; sam
hället skall inte gå emot sin egen moralkod.88 

Klassifikationen inom anstalterna skulle övervakas av 
den fattigvårdsinspektion kommittén ville inrätta. Inspek
tionen skulle dela in landet i distrikt. I varje distrikt skulle 
en fattigvårdsinstruktör anställas. Dennes uppgift skulle 
bland annat vara att företa inspektionsresor. På dessa 
skulle instruktören bland annat se till att man i fattigvård
sanstalterna skilde på män och kvinnor, sedligt fördärva
de och ärbara fattighjon, sjuka och friska personer och se 
till att de vårdades i skilda rum. Barn skulle inte tas in i fat
tigvårdsanstalt om inte särskilda avdelningar eller barn
hem var inrättade för dem. Sinnessvaga, sjuka, orkeslösa 
och andra som inte kunde ta hand om sig själva skulle er
hålla ändamålsenlig vård.89 Klassificeringens uppgift var 
som synes inte bara att skilja ut de "ovärdiga" från de 
"värdiga". Även inom de bägge huvudgrupperna skilde 
man ut olika kategorier. Men det behövde inte nödvän
digtvis vara av moraliska skäl. När det gällde att skilja två 
"värdiga" grupper som sjuka och friska från varandra 
gjorde man det av rent humanitära skäl. 

En grupp som sågs som klart "ovärdig" var lösdrivarna. 
Som vi tidigare har sett så föll dessa inte under fattigvårds
lagstiftningen, utan de behandlades i den särskilda lösdri
verilagen från 1885. Men eftersom det var en grupp som 
ofta kom i kontakt med fattigvården hade reformatorerna 
även synpunkter på hur lösdriverilagen borde reformeras 
och lösdrivarna klassificeras. Som grupp sågs lösdrivarna 
som klart "ovärdig", men även inom gruppen fanns det 
olika element. CSA:s f attigvårdskommitté klassificerade 
dem därför i undergrupper. I en framtidsvision såg kom
mittén arbetarekolonier för olika grupper av lösdrivare; 1) 
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De förståndssvaga och epileptiska, 2) fysiskt friska där 
man skilde mellan a) äldre och yngre b) de mer förbätt
ringsmöjliga och de moraliskt svaga, som behövde en 
längre tids påverkan, 3) slutligen borde en anstalt uppfö
ras för dem vilkas psykiska tillstånd närmade sig "krimi-
naldårarnes". Klassificeringen av lösdrivarna för intagning 
på olika anstalter borde ske i en eller flera upptagningsan
stalter. Kommittén ansåg att ett par befintliga hem i Stock
holm, huvudsakligen avsedda för frigivna fångar, kunde 
byggas ut och användas för det ändamålet.90 

Lösdrivarna var antagligen den grupp fattiga som ut
sattes för den mest avancerade klassificeringen. Även G H 
von Koch utarbetade en klassificering av lösdrivarna, en 
klassificering som var utförligare än CSA:s fattigvårds
kommittés. I en skrift om hem och anstalter för lösdrivare 
1906 framhöll han att man först och främst måste skilja ut 
de presumtiva arbetarna från lösdrivarna. Arbetslösa ar-
betsvilliga personer som vandrade för att söka arbete 
skulle inte klassificeras om lösdrivare. De ordentliga arbe
tarna skulle hjälpas till arbete, inte straffas. De verkliga 
lösdrivarna behövde i sin tur klassificeras ytterligare. De 
så kallade luffarna, de som föredrog att stryka omkring 
istället för att arbeta för sin försörjning behövde uppfost
ras i arbetarekolonier. Speciella arbetarekolonier borde fin
nas för de förståndssvaga och de epileptiska där de kunde 
få vård. De kroniskt alkoholsjuka borde tas in på alkoho
listanstalt för vård. Bland de fysiskt friska ville von Koch 
skilja mellan en bättre klass där framförallt arbetslust och 
skicklighet måste utvecklas och en sämre klass bestående 
av de moraliskt svaga vilka han ansåg behövde en längre 
tids behandling samt både moralisk och religiös påverkan. 
Till sist urskiljde han en grupp lösdrivare som var så otill-
räkneliga eller samhällsskadliga att de borde interneras på 
obestämd tid och inte släppas fria förrän de visat avsevär
da prov på förbättring.91 Att lösdrivarna ägnades så stor 
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uppmärksamhet berodde antagligen på att de var en spe
ciell grupp som delvis levde utanför samhället. Dessutom 
ofta på ett sådant sätt att de ansågs bryta mot den fattiga 
idealtypens alla dygder. 

Att man lade så stor vikt vid att klassificera och skilja på 
de fattiga som befolkade fattigvårdsanstalterna kan också 
förklaras med att reformatorerna ansåg att stora delar av 
klientelet inte levde upp till den fattiga idealtypens dyg
der. Anstalterna sågs ofta som osedlighetsnästen där de 
"ovärdigas" lättja, last och otukt drog ner de "värdiga" 
djupare i det andliga träsket. Ebba Pauli menade i en skrift 
1905, Det personliga i fattigvårdsarbetet, att det visserligen 
var upprörande att fattigvården ibland felaktigt vägrade 
att lämna hjälp eller att hjälpen inte var tillräcklig. Men 
vad hon fann än mer upprörande var att fattigvården i 
många fall ordnades så att den inte hjälpte, utan stjälpte 
individen, "ger honom en knuff i ryggen på hans färd ned
åt i den andliga utförsbacken i stället för att förmå honom 
att göra helt om i densamma, sänker hans andliga nivå i 
stället för att höja den."92 Och det som fick den fattige som 
fortfarande var ärbar att fortsätta utför var enligt Pauli 
den sammanblandning av "värdiga" och "ovärdiga" fatti
ga som skedde i landets fattighus och fattigstugor. Hon 
såg dem som "anstalter till lättjans, oordningens och las
tens befrämjande, i den mening att där samhällets sämsta 
element sammanföres med de värdiga gamla, med ung
dom och med minderåriga, utan att arbetsskyldighet, tukt 
och ordning och en sträng uppsikt bildar skyddsmur mel
lan de förra och senare. Och om än detta icke är fallet inom 
de af våra samhällen, där man kommit öfver fattighus
ståndpunkten, vandrar icke äfven där den sinnessvaga 
och den normala, lungsotspatienten och den fysiskt friska, 
den trätgiriga drinkaren och den fridsamme åldringen om 
hvarandra i den stora trampkvarn, som kallas en fattig
vårdsinrättning."93 Ebba Pauli ville här skilja på dessa 
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grupper, skapa skilda avdelningar, "bygga skyddsmu
rar".94 

Fattighuset som ett otuktsnäste var ett ofta förekomman
de tema i debatten, och inte minst kyrkans företrädare såg 
en klassificering av understödstagarna som ett medel i 
kampen mot detta. I en artikel i Svenska fattigvårdsför
bundets tidskrift 1908 framhöll pastorn Olof Bäckström 
att på en god fattiggård skiljer man på de fattiga "så att de 
notoriskt dåliga ej få pina och plåga de aktningsvär
da, ...".95 Vidare borde man se till att de sjuka fick en 
speciell avdelning och att äldre makar inte mot sin vilja 
skildes från varandra.96 Detta var nödvändigt för att det 
dagliga livet i fattiggården skulle kunna vila på de fyra 
hörnstenarna: "ordning och tukt, arbete och gudsfruktan."97 

Olof Bäckströms åsikter kan också betraktas som mer all
mängiltiga och genomslagskraftiga eftersom han mellan 
1908 och 1912 reste runt i landet och inspekterade fattig
vården i kommunerna i egenskap av Svenska fattigvårds
förbundets fattigvårdskonsulent.98 

Även G H von Koch såg sammanblandningen av un
derstödstagarna på anstalterna som ett stort problem. I 
en artikel i Svenska fattigvårdsförbundets tidskrift 1907 
underströk han i linje med de krav som CSA:s fattigvårds
kommitté ställde att det var nödvändigt att en ny fat
tigvårdslag förhindrade "att ordentliga gamla människor 
inhysas i samma lokaler som i dryckenskap förfallna per
soner, att de olika könen ej anvisas skilda bostäder, samt 
att äkta makar mot sin vilja skiljas från hvarandra." Han 
ville i samma artikel även ha ett förbud mot att inta barn 
på fattighus och menade att det vore bäst om barnavården 
lades på en särskild myndighet.99 Han återkom till ämnet 
i en artikel i Social handbok 1908 där han angav klassifice
ring av understödstagarna som ett kriterium på god an
staltsvård "så att exempelvis de ordentliga men arbetslösa 
åldringarne vårdas för sig och icke sammanföras med för
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supne eller på annat sätt förfallna, vilket naturligtvis för 
de förra måste innebära ett svårt lidande. Lämpligen kan 
man inrätta en avdelning såsom ålderdomshem för de 
gamla och en annan som arbetsinrättning för de arbets
föra."100 Artiklarna andas moralism men också humanitet 
när det gällde omsorgen om de gamla. 

I ett föredrag inför föreningen Frisinnade kvinnors i 
Göteborg kurs i samhällslära hösten 1917 konkretiserade 
han ytterligare klassificeringen: "De abnorma skola vår
das för sig. De sjuka, som kräva särskild vård, skola över
föras till specialanstalter av skilda slag. Resten delar man i 
två grupper och inhyser den ena på ålderdomshem, den 
andra på arbetshem. I ålderdomshemmen skall man taga 
emot de hederliga gamla, icke minst de som uppbära pen
sion. I arbetshemmen sysselsätter man de arbetsföra, som 
måste omhändertagas. De försumliga, slarviga, obehagli
ga individer, som icke kunna tillåtas vara på ålderdoms
hem, de samlas också i arbetshemmen."101 I von Kochs 
visioner framställs just ålderdomshemmet som en oas där 
de "värdiga" gamla skulle få en god omvårdnad. Förebil
den för detta var, som historikern Birgitta Oden påpekat, 
borgerskapets stiftelsedrivna och privatägda ålderdoms
hem.102 

Diskussionen om klassificeringen på fattigvårdsanstal
terna fördes inte bara av de Stockholmsbaserade reforma
torerna. Inom Svenska fattigvårdsförbundet diskuterades 
också en uppdelning av understödstagarna. Vid ett sam
manträde 1912 enades funktionärer från förbundet om 
vissa principer för uppdelningen som i stort låg i linje med 
reformatorernas krav. På de större fattigvårdsinrättningar
na såg man det som önskvärt att en uppdelning skedde 
mellan "de skötsamma och hedervärda åldringarna samt 
de förkomna, ohanterliga och svårskötta elementen."103 

Genom att avskilja den sistnämnda gruppen i en särskild 
byggnad kallad arbetshem ville man höja ålderdomshem-
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mets anseende så att åldringarnas fruktan för anstaltsvår
den minskade. Vidare lade man stor vikt vid att män och 
kvinnor hölls strängt åtskilda. Märkligt nog så underströk 
man att detta inte var nödvändigt när det gällde vård av 
sjuka. Visserligen borde män och kvinnor förläggas i skil
da rum, men någon strängare åtskillnad ansågs varken 
nödvändig eller önskvärd. För de sinnessjuka borde en 
mindre byggnad uppföras även vid mindre anstalter. Skill
naden mellan arbetshemmet och ålderdomshemmet skul
le upprätthållas dels genom en fysisk barrär i form av ett 
staket dem emellan, dels genom strängare behandling av 
de intagna på arbetshemmet. De skulle dessutom inte er
hålla permission så ofta. Minst en månad skulle ha förflutit 
innan den första permissionen beviljades för de nyintag-
na. Man ville även genom ett sparsammare beviljande av 
varor som kaffe och tobak till de intagna på arbetshemmet 
ytterligare markera skillnaden mot ålderdomshemmet.104 

Strafftänkandet när det gällde de "ovärdiga" var här klart 
uttalat. 

Svenska fattigvårdsförbundet utförde också en under
sökning i klassificeringsfrågan med anledning av en för
frågan från stadsfullmäktiges ordförande i Sundsvall, 
Gustaf Knaust, till Svenska stadsförbundet om i vilka stä
der arbets- och försörjningsinrättningar fanns inrymda i 
samma byggnad. Frågan remitterades till Svenska fattig
vårdsförbundet som gjorde en utredning i frågan 1913. Ut
redningen, som omfattade alla svenska städer med mer än 
10 000 invånare, kartlade i vilken utsträckning försumliga 
familjeförsörjare och andra som av någon anledning tagits 
in på arbetsinrättning var, inom samma eller i separat an
stalt, skilda från understödstagare som på grund av ålder, 
sjukdom eller liknande orsaker var ur stånd att försörja sig 
själva. Av undersökningen, som omfattade 28 städer, kan 
man utläsa att det fanns en ambition att skilja understöds-
tagarna åt i de flesta städer. På grund av försörjnings

114 



inrättningarnas ofta ålderdomliga konstruktion saknade 
man dock i de flesta fall möjlighet att förverkliga det rent 
praktiskt.105 Reformatorernas vilja att klassificera och skil
ja de "värdiga" understödstagarna från de "ovärdiga" 
inom anstaltsvården hade alltså ett brett stöd även på det 
lokala planet. Ekonomin fick dock gå före humanitet och 
moral när det gällde verkställandet. 

Som vi redan tidigare har sett så ville fattigvårdslag-
stiftningskommittén ha en klassifikation av anstaltsväsen
det. De kroniskt sjuka skulle vårdas på särskilda anstalter. 
Åldringar, orkeslösa och mindre arbetsföra personer skul
le vårdas på ålderdomshem. För dem som behövde hållas 
i arbete under en strängare disciplin, till exempel försum
liga försörjare och de mer svårhanterliga individer som 
man ansåg behövde tas in på anstalt, borde speciella ar-
betshem inrättas.106 Alkoholister skulle med hjälp av lagen 
om behandling av alkoholister sändas till alkoholist
hem.107 Kommittén föreslog också i sina instruktioner för 
statens fattigvårdsinspektör och fattigvårdsinstruktörerna 
att det skulle ingå i deras plikter att se till att det genom
fördes en "nödig" klassifikation av understödstagarna på 
anstalterna.108 

I 1918 års fattigvårdslag stadgades en skyldighet för 
varje fattigvårdssamhälle att ha anstalt (ålderdomshem, 
vårdhem, försörjningshem). En viss klassificering av an
staltsklientelet lagfästes också. I fattigvårdsanstalten skul
le kvinnor och män skiljas åt. De sjuka skulle helst vårdas 
på särskild anstalt. Om detta trots allt inte var möjligt 
skulle de som regel separeras från de friska. Barn över två 
år skulle bara i undantagsfall tas in på anstalt där det inte 
fanns en separat barnavdelning. Överhuvudtaget skulle 
en "lämplig fördelning" av understödstagarna äga rum. 
Särskilt betonades att äkta makar borde få bo tillsammans. 
För de mer svårplacerade arbetsföra understödstagarna 
över 18 år och de försumliga försörjarna skulle arbetshem 
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med skilda avdelningar för kvinnor och män inrättas.109 

1918 års fattigvårdslag innebar en ökad klassificering av 
understödstagarna inom anstaltsvården. Med den fattiga 
idealtypens dygder som ledstjärna och skiljelinje markera
de den också i större utsträckning än sin föregångare att 
de "värdiga" fattiga skulle skiljas från de "ovärdiga" inom 
anstaltsvården. 

Sammanfattning 
Inledningsvis konstaterade jag att fattigvården ofta fram
ställdes som en stigmatiserande form av socialpolitik. Den
na negativa syn kunde också hämta näring i bestämmelser 
i både fattigvårdslagstiftningen och riksdagsordningen 
som begränsade understödstagarnas frihet, medborgar
rätt och rättssäkerhet. 1918 års fattigvårdslag innebar i 
detta hänseende en förbättring för de fattiga genom att 
målsmansrätten för vuxna understödstagare och husbon
derätten avskaffades och att rätt att överklaga nekad fat
tigvård till högre instans infördes. Riksdagsordningens 
bestämmelser om förlust av politisk rösträtt för fattigvår
dens understödstagare avskaffades dock inte förrän 1945. 

De liberala reformatorerna såg denna kollektiva deklas-
sering av understödstagarna som ett hot mot självförsörj
ningsprincipen eftersom den motverkade ett höjande av 
deras självaktning. De fattiga skulle istället bedömas indi
viduellt. Utifrån sin klassposition ansåg sig de liberala re
formatorerna ha den moraliska rätten att bedöma vilka 
som var "värdiga" respektive "ovärdiga" fattiga. Och det 
var just efter moraliska måttstockar man bedömde de 
fattiga. "Värdiga" fattiga var de som uppfyllde dygder 
som pålitlighet, anständighet, arbetsamhet, försiktighet 
och nykterhet. De "ovärdiga" tillskrevs negativa egenska
per som lättja, liderlighet, opålitlighet, slarv, obetänksam
het och dryckenskap. Dessa moraliska måttstockar styrde 
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också utformningen av fattigvården. Både män och kvin
nor mättes med samma måttstock, men i lagstiftningen 
var mannen norm eftersom det var oförmåga till lönearbe
te som gav rätt till fattigvård. De enda som ansågs som 
obestridligt "värdiga" fattiga var barnen. Hjälplöshet var 
ju för dem det normala tillståndet. 
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KAPITEL VI  

Fattigvårdsarbetets 
organisation och metod 

Den folkuppfostrande fattigvården byggde på att man 
noga skilde de "värdiga" fattiga från de "ovärdiga" för att 
rätt åtgärder skulle kunna sättas in i varje enskilt fall. För 
att genomföra denna klassificering av understödstagarna i 
praktiken krävdes en ingående undersökning av varje in
divid som sökte hjälp och noggrann kontroll av dem som 
beviljades understöd. Jag ska i detta kapitel analysera hur 
de liberala reformatorerna ville utforma denna undersök
ning och kontroll. Vilket fattigvårdssystem ville de införa? 
Vilka metoder förespråkade de? Fanns det någon skillnad 
i den manliga och kvinnliga fattigvårdarens roll och upp
gift? 

Fattigvårdsarbetets organisation 
kring sekelskiftet 1900 

Redan i den gällande fattigvårdsförordningen stadgades 
det att fattigvårdsstyrelsen skulle "göra sig noga underrät
tad om sökandens lefnadsförhållanden och behof" innan 
understöd beviljades.1 När understödet väl beviljats skulle 
fattigvårdsstyrelsen utöva tillsyn över understödstagarna 
samt vaka över att understödet "behörigen anwändes".2 

För att genomföra detta borde fattigvårdssamhället, där 
det var lämpligt, delas in i distrikt som stod under uppsikt 
av en ledamot av fattigvårdsstyrelsen.3 

De ramar som 1871 års fattigvårdsförordning satte gav 
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fattigvårdssamhällena stor frihet när det gällde utform
ningen av fattigvården. Fattigvårdsarbetets organisation i 
Sverige kring sekelskiftet 1900 visar därför inte heller upp 
någon enhetlig bild. Fattigvårdslagstiftningskommitténs 
undersökningar som rörde 1907 och åren dessförinnan vi
sar att det fanns en markant skillnad mellan städerna och 
landsbygden, delvis beroende på att lagstiftningen hade 
skilda föreskrifter för stad och land. Gällande lagstiftning 
stadgade att det skulle finnas en särskild fattigvårdssty
relse i städerna medan man på landsbygden kunde låta 
kommunalnämnden utgöra fattigvårdsstyrelse. På lands
bygden handlades därför fortfarande fattigvårdsärendena 
i över 90 procent av fallen av kommunalnämnden.4 Av 
tradition brukade ansvaret för dessa ärenden med Ebba 
Paulis ord i stor utsträckning "hvila på en enda mans 
skuldror".5 Visserligen förekom det att arbetet i fattig
vårdsstyrelserna delades upp mellan ledamöterna även 
på landsbygden, men det verkar ha varit vanligare att det 
fortfarande sköttes av ordföranden.6 

I större samhällen och städer där det var svårt för fattig
vårdsstyrelsens ledamöter att hinna med fattigvårdsarbe
tet var man däremot tvungen att anlita avlönade eller fri
villiga krafter för att utföra delar av arbetet, det vill säga 
införa ett tjänstemannasystem eller ett vårdaresystem. 
Tjänstemannasystemet innebar vanligtvis att fattigvårds
styrelsen biträddes av avlönade tjänstemän som skötte 
undersökningen av fattigvårdsbehovet och kontrollen av 
hur understödet användes. Men det förekom även att de 
tog hand om ansökningar om fattigvård, föredrog dessa 
inför styrelsen och verkställde dem. Vissa fattigvårds
styrelser hade också en särskild sekreterare som ombesörj
de korrespondens, protokollföring, processer med andra 
kommuner och i vissa fall även utackordering av barn.7 

Vårdaresystemet beskrevs av fattigvårdslagstiftnings-
kommittén som ett från Tyskland (Elberfeldsystemet) till 
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svenska förhållanden överfört fattigvårdssystem, vilket 
kunde karaktäriseras som en vidareutveckling av distrikts
indelningen. Fattigvårdsstyrelsens ledamöter hade i vår
daresystemet ansvar för var sitt distrikt. Till sin hjälp hade 
de ett antal frivilliga vårdare som arbetade utan ersättning. 
Vårdarna utförde i huvudsak undersökningar och utred
ningar samt övervakning i hemmen, det vill säga den per
sonliga fattigvården. De sammanslöts till distriktsstyrelser, 
oftast under ledning av ledamoten i fattigvårdsstyrelsen. 
Till dessa styrelser överläts delar av fattigvårdsstyrelsens 
befogenheter att lämna fattigvård.8 Vårdaresystemet bygg
de alltså på ett stort mått av frivilliga insatser inom det 
kommunala systemet. 

Ett mellanting mellan tjänstemannasystem och vårdare
system som praktiserades i vissa städer var det så kallade 
biandsystemet. Där sköttes den formella och legala under
sökningen av understödsbehovet av tjänstemän, medan 
den personliga undersökningen och den efterföljande över
vakningen sköttes av frivilliga vårdare.9 

Fattigvården i de svenska städerna reformerades och 
omorganiserades kring sekelskiftet i enlighet med dessa 
tre fattigvårdssystem. Stadsfullmäktige i Uppsala antog 
ett modifierat Elberfeldsystem 1893.10 1906 karaktäriseras 
det som biandsystem i en skrift utgiven av CSA:s fattig
vårdskommitté.11 Stadsfullmäktige i Gävle tog ett beslut 
om att införa Elberfeldsystemet 1891 och 1900 infördes ett 
modifierat Elberfeldsystem i Göteborg.12 I Lund reforme
rades fattigvården successivt i enlighet med Elberfeld
systemet under 1890-talet för att slutligen även införas 
formellt, i en något modifierad form, 1900.13 Under 1890-
talet diskuterades också ett införande av Elberfeldsyste-
met bland annat i Stockholm och Falkenberg.14 Fattig
vårdssystemen i Gävle och Göteborg karaktäriseras i 
CSA:s fattigvårdskommittés skrift Tjänstemannasystem och 
vårdaresystem i svenska städers fattigvård 1906 som bland-
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system.15 Vårdaresystemet praktiserades enligt samma 
skrift i Sundsvall, Falun, Linköping, Lund, Västervik, Väs
terås, Växjö och Ystad medan rena tjänstemannasystem 
återfanns i Stockholm, Malmö och Norrköping.16 

I en översikt över de svenska städernas fattigvårds
system i Vårdarebladet 1910 delades städerna in i fyra hu
vudgrupper. I ett tjugotal mindre städer återfanns något 
som benämndes som ett ursprungligt system. I dessa 
städer handlades understödsverksamheten i några fall av 
fattigvårdsstyrelsens ledamöter, men vanligtvis var det 
ordföranden som skötte allt själv. Tjänstemannasystemet 
återfanns i ett tiotal städer, bland artnat Stockholm och 
Malmö. Vårdaresystemet omfattade det största antalet 
städer, 45 stycken. I de flesta av dessa var systemet inte ge
nomfört fullt ut men kunde för den skull inte karaktärise
ras som ett blandat system. Ett rent vårdaresystem tilläm
pades endast i Jönköping, Sundsvall, Falun, Linköping, 
Lund, Växjö, Västervik och Ystad. Det blandade systemet 
praktiserades i Göteborg, Norrköping, Gävle, Uppsala och 
Karlskrona. Ansatser till blandat system fanns också i åtta 
andra städer.17 

Fattigvården var alltså organiserad på ett flertal olika 
sätt under den aktuella perioden. Fortfarande var fattig
vården på landsbygden, men även i vissa mindre städer, 
mycket en mans verk medan den i de flesta städer organi
serades som ett tjänstemannasystem, vårdaresystem eller 
ett blandat system. Fattigvårdens reformatorer diskutera
de alla dessa former, men med ett speciellt intresse för 
tjänstemannasystemet, vårdaresystemet och biandsyste
met. Detta speciella intresse för städernas fattigvård före
faller inte så konstigt med tanke på att reformatorerna till 
största delen var bosatta i Stockholm. Och det var också 
genom sitt arbete med fattigvården i huvudstaden de fått 
sina erfarenheter och förebilder. Men som vi ska se så 
fanns det också andra förebilder. 
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Förebilderna 
Förebilderna till den offentliga vårdens tjänstemannasys
tem och vårdaresystem hämtades både från de svenska 
filantropiska organisationerna och från offentliga och filan
tropiska företag i utlandet. Just filantropins ideal hade, 
som Roger Qvarsell påpekat, stor betydelse för den offent
liga vårdens utformning redan under 1800-talet. Och en 
bärande princip i den filantropiska traditionen var att all 
hjälp måste bygga på ett personligt förhållande mellan 
hjälpare och mottagare för att inte leda till moraliskt förfall 
hos mottagaren.18 Som vi tidigare har sett så var också 
många av de liberala reformatorerna skolade i denna tra
dition genom deras engagemang inom bland annat FVO. 

FVO bildades i Stockholm 1889.19 Föreningen skulle ver
ka för ett ordnat samarbete mellan den enskilda och den 
offentliga fattigvården i huvudstaden. En effektiv samord
ning av hjälpverksamheten inom staden skulle förhindra 
de hjälpsökande från att dra sig fram på gåvor från de 
hundratals olika välgörenhetsinrättningar som fanns utan 
att några som helst förebyggande åtgärder någonsin sattes 
in. Genom en noggrann undersökning av varje enskild 
hjälpsökande ville man motverka allmosegivandet och ge 
hjälpen så att den blev en hjälp-till-självhjälp. Denna mål
sättning krävde en omfattande kontrollapparat. FVO 
byggde därför upp ett omfattande register över alla hjälp
sökande där all hjälp som varje individ fått från kom
munala och enskilda organ antecknades noggrant. En 
grundläggande tanke var att den kommunala fattigvården 
borde ta hand om dem som behövde ett mer permanent 
understöd, till exempel de gamla och handikappade, me
dan FVO skulle inrikta sig på att avhjälpa de mer tillfälliga 
understödsbehoven.20 

Ebba Pauli skriver i en artikel om FVO i Social tidskrift 
1905 att arbetet inom föreningen utfördes både av avlönad 
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arbetskraft och frivilliga vårdare.21 Enligt Per Thullberg 
var det dock huvudsakligen avlönad arbetskraft som ut
förde arbetet.22 Ebba Pauli beskriver i sin artikel också ett 
idealtypiskt fall inom FVO. Det bedrevs så att den hjälpsö
kande först anmälde sitt hjälpbehov till centralbyrån som 
genomförde en första intervju och undersökning. Sedan 
skickades en så kallad besökare ut för att göra ett hembe
sök. Ärendet togs till sist upp i den lokala FVO-kommittén 
i den församling som den hjälpsökande tillhörde. I kom
mittén, där både kyrkliga och andra socialt verksamma 
personer ingick, föredrogs undersökningen av det enskil
da fallet och stämdes av mot uppgifter från den offentliga 
fattigvården innan man till slut fattade ett beslut om åt
gärd.23 

Men detta var idealet. Verksamheten var långtifrån alltid 
uppskattad och problemfri. Av Ebba Paulis artikel fram
går det att hänvisningar till FVO ofta mottogs med ett illa 
dolt missnöje av de hjälpsökande. FVO hade också svårt 
att hitta tillräckligt med socialt intresserade personer för 
att fylla sin stab med frivilliga vårdare och byråpersonal.24 

FVO:s o rganisationsmodell var hämtad från England 
och USA. Per Thullberg som har studerat FVO framhåller 
Londons Charity Organization Society (COS) som främsta 
förebild.25 COS var också den organisation som stod 
modell för liknande föreningar i England och USA under 
slutet av 1800-talet.26 Liknande försök med organiserad 
välgörenhet förekom vid samma tid bland annat i Dan
mark.27 COS hade grundats 1869 med syfte att samordna 
hjälpverksamheten i London. Ett decennium senare hade 
organisationen etablerat sig som den dominerande välgö
renhetsorganisationen där. Hjärtat i verksamheten var dis
triktskommittéerna. I distrikt som geografiskt överlappade 
den offentliga fattigvårdens förde kommittéerna register 
över de lokala välgörenhetsorganisationerna och deras un-
derstödstagare samt behandlade understödsansökningar. 
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COS:s huvudsyfte var inte att ge hjälp eller att samla in 
pengar, fastän många av distriktskommittéerna gjorde det, 
utan att koordinera den enskilda hjälpverksamheten med 
den offentliga fattigvården för att förhindra att samma 
person eller familj fick hjälp från flera olika håll. COS ut
vecklade för detta ändamål caseworkmetoden som inne
bar en noggrann undersökning och kontroll i varje enskilt 
fall. Detta arbete utfördes till stora delar av så kallade 
besökare som utförde undersökningar av de understöds
sökande främst genom hembesök, men även genom sam
tal med grannar, släktingar, församlingspräster, lärare etc. 
De följde sedan upp varje enskilt fall för att se hur den 
fortsatta situationen utvecklades och skulle också genom 
en personlig påverkan försöka höja den som sjunkit ned i 
fattigdom. Från början bestod besökarna av enbart frivilli
ga krafter men senare började en del av dem att avlönas. 
COS anlitade alltså både frivilliga och avlönade krafter. 
Organisationens sekreterare hade varit avlönad nästan 
från början och mot slutet av seklet hade cirka hälften av 
distriktskommittéerna betalda sekreterare. Besökarna var 
dock oftast frivilliga.28 

En annan utländsk förebild för den svenska fattigvår
den var det fattigvårdssystem som utvecklades i den tyska 
textilindustristaden Elberfeld under 1850-talet. Till ski ll
nad från COS, som byggde på privata initiativ med syfte 
att samordna hjälparbetet, var Elberfeldsystemet ett offent
ligt utformat system som utvecklats som svar på stigande 
fattigvårdskostnader. Systemet byggde på en distrikts
indelning av staden. Varje distrikt delades sedan in i 14 
"Quartiere", som vart och ett stod under uppsikt av en 
oavlönad fattigvårdare. Uppdraget som vårdare var dock 
inte frivilligt. Det skulle betraktas som ett hedersuppdrag 
och varje röstberättigad medborgare i staden var förplikti
gad att åta sig ett sådant. 

Varje vårdare hade ansvar för maximalt fyra fall, något 
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som också verkar ha fungerat i praktiken. 1885 tog varje 
vårdare i genomsnitt hand om 2,14 fall. Vårdarna gjorde 
hembesök i varje enskilt fall och undersökte om det fanns 
något hjälpbehov. En av huvuduppgifterna var att skilja ut 
de arbetsföra från dem som var oförmögna till arbete. Den 
senare gruppen tilldelades ett nödtorftigt understöd, even
tuellt togs de in på anstalt. De arbetsföra skulle däremot 
enbart få ett tillfälligt understöd och så fort som möjligt 
hjälpas till ett arbete. Vårdarna skulle i de enskilda fallen 
föreslå lämpliga åtgärder till distriktsstyrelsen som skulle 
fatta beslut men de hade också befogenheter att själva dela 
ut tillfälliga understöd som senare bekräftades av styrel
sen. Denna bestod av distriktets vårdare under ledning av 
en oavlönad distriktsföreståndare. Över distriktsstyrelsen 
fanns en fattigvårdsförvaltning vars uppgift i huvudsak 
var av rättslig och ekonomisk natur. 

I Elberfeldsystemet var det vårdaren som stod i cent
rum. Det var vårdaren som skulle undersöka understöds
behovet, föreslå åtgärder och sedan följa upp och kontrol
lera fallen. Genom en ökad kontroll och individualisering 
av den offentliga fattigvården och en koordinering med 
den kyrkliga och privata välgörenheten ville man i Elber
feld minska kostnaderna för den offentliga fattigvården, 
något som också lyckades. Andelen understödstagare 
sjönk drastiskt under 1850- och 1860-talen. Flertalet tyska 
städer omorganiserade sin fattigvård enligt Elberfeldsys-
temets principer under 1800-talets senare hälft, men även 
här kom systemet med tiden att modifieras på många stäl
len genom att delar av fattigvården kom att handhas av 
avlönade tjänstemän.29 

Den personliga fattigvården 
De liberala reformatorerna ville reformera fattigvårdens 
metoder mot ett mer personligt förhållande mellan hjäl
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paren och den fattige. Fattigvårdsarbetet skulle individu
aliseras som hos förebilderna. Idealet var ett slags vän
skapsförhållande mellan vårdaren och den fattige. Men en 
personlig fattigvård handlade också om social kontroll, 
klasskillnader och integritet.30 

CSA:s fattigvårdskommitté menade att en individuali-
sering av fattigvårdsarbetet var nödvändig för att befräm
ja arbetsamhet och självförsörjning, istället för lättja och 
tiggeri. En sådan fattigvård skulle skilja de understödsbe-
hövande från hela massan fattiga, undersöka deras indivi
duella förhållanden och hjälpa på ett sätt som skulle leda 
till självförsörjning. Den skulle dessutom inte upphöra i 
och med att hjälpen var utbetald utan också följa upp och 
kontrollera hur hjälpen användes.31 

De liberala reformatorerna kopplade också den indivi
dualiserade fattigvården till frågan om den borde bedrivas 
privat eller offentligt. De menade att en personlig fattig
vård sköttes bäst av frivilliga krafter, även i ett kommunalt 
system. Och fastän de i många fall efterlyste sociala refor
mer och statligt ansvar på det sociala området var det med 
en viss rädsla de såg på en sådan utveckling. Farhågor för 
att ett alltför stort statligt engagemang skulle kväva de fri
villiga personliga insatserna inom det sociala arbetet ut
trycktes till exempel av CSA när Socialstyrelsen inrättades 
1912.32 

Förhållandet mellan privat och offentligt vid denna tid 
är en komplicerad fråga där inga enkla skiljelinjer mellan 
socialister och borgerliga kan dras. Historikern Svenbjörn 
Kilander menar att såväl konservativa som liberaler och 
socialister, visserligen med olika meningar om hur och på 
vilka sätt, runt sekelskiftet 1900 förespråkade statliga in
gripanden på det sociala området.33 För de liberala refor
matorerna menar jag att frågan inte så mycket handlade 
om vem som skulle driva en verksamhet, utan att det vik
tiga för dem var att den bedrevs på rätt sätt. De skapade 
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privata verksamheter på områden där det saknades offent
liga alternativ. Dessa blev sedan ofta offentliga verksam
heter med de liberala reformatorernas goda minne när det 
befanns vara den bästa praktiska lösningen. Några ideolo
giska motiv för att bedriva social verksamhet i privat regi 
hade de inte. Det viktiga var det enskilda engagemanget 
som de menade kom till uttryck bäst genom frivilliga in
satser. Om dessa sedan utövades i privat regi eller inom 
den offentliga vårdens ram var en rent praktisk fråga. 

En av de främsta företrädarna för ett sådant synsätt var 
Ebba Pauli. Hon var också den som starkast argumentera
de för en personlig fattigvård. Ebba Pauli skrev till exem
pel i en skrift som jämförde fattigvården i Sverige och 
Schweiz mycket uppskattande om fattigvården i Genève. 
Den liknade Elberfeldsystemet genom att fattigvårdssty
relsens ledamöter tog aktiv del i undersökningen och be
dömningen av varje enskild hjälpansökan. Pauli menade 
att den enskilde ledamoten genomförde undersökningen 
med större intresse och ansvarskänsla än vad som annars 
skulle ha varit fallet genom att han var personligt mora
liskt ansvarig för vissa av understödsfallen. "Han blir en 
lefvande mellanlänk mellan nöden å ena sidan och det 
opersonliga något, som kallas kommunal fattigvård, å den 
andra", skriver Ebba Pauli.34 En sådan levande mellan
länk kunde fattigvården inte undvara. Fattigvårdens upp
gift var inte fylld bara därför att det i varje kommun fanns 
ett ämbetsverk där ansökningar lästes, handlingar före
drogs och protokoll skrevs. Ebba Pauli menade att för att 
fattigvården skulle vara värd namnet "måste vid dess ut-
öfvande människa ställas emot människa".35 

Ebba Pauli tog också upp temat i en skrift 1905 kallad 
Det personliga i fattigvårdsarbetet. Där menade hon att det 
personliga elementet inom fattigvården inte kommit till 
sin rätt i den grad som var önskvärd. När en ansökan om 
fattigvård förelåg var det viktigt att man inte bara tog den 
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under prövning genom att konstatera en viss grad av nöd 
och föreskriva vilken hjälp som för tillfället behövdes. 
Man borde också göra till sin uppgift att ta reda på nödens 
orsaker och se om dessa kunde undanröjas, samtidigt som 
man blickade framåt och frågade sig hur individens fram
tida liv sannolikt skulle komma att gestalta sig och vilket 
inflytande det skulle få på andra.36 

Att gå tillväga på ett sådant grundligt sätt krävde, enligt 
Pauli, att man ställde frågor om den hjälpsökande och 
hans närmaste av såväl ekonomisk som moralisk art för 
att få full insyn i de förhållanden som den hjälpsökande 
levde under. Ebba Pauli angav här upplysningar angåen
de lön, hyra, bostadsförhållanden och arbetsförmåga som 
exempel. Med sådana upplysningar kunde man få klart 
för sig om fattigvård över huvud taget borde komma ifrå
ga. Men för att också kunna bedöma fattigvårdens art, 
grad och varaktighet behövdes andra metoder.37 För att 
föreskriva rätt form av fattigvård "måste den som fått sig 
saken anförtrodd stiga ned från sin ställning af en sam
hällsinstitutions handhafvare och lyfta upp den det gäller 
från hans ställning af understödssökande. Såsom enbart 
människor måste de två mötas och tala med hvarandra."38 

För att uppnå detta måste både hjälparen och hjälptaga-
ren släppa till något av sin personlighet, och för dem som 
utförde fattigvårdsarbetet gällde det "att de icke nöja sig 
med mindre än att nå fram till deras personlighet, i hvil-
kas lifsöden de mer eller mindre kraftigt ingripa,...".39 

Denna ideala relation kunde för städernas del uppnås ge
nom vårdaresystemets frivilliga och småskaliga organisa
tion. Tjänstemannasystemets avlönade organisation som 
ofta bedrevs i större skala hade däremot inget utrymme 
för dessa personliga relationer. Att begära att en avlönad 
tjänsteman som arbetade med kanske ett hundratal eller 
fler fattiga familjer också skulle vara deras personliga vän 
ansåg Pauli vara orimligt. På landsbygden där fattigvår
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den ofta vilade "på en enda mans skuldror" var det däre
mot inte så mycket en organisationsfråga.40 Där menade 
Pauli att det mest berodde på just denne mans kvalitéer 
om fattigvården var human och personlig eller om den 
mer liknade "en driftigt skött affärsverksamhet 

Ebba Pauli återkom också till den personliga fattigvår
den i ett anförande på Kongressen för fattigvård och folk
försäkring 1906. Hon varnade där fattigvårdarna för att 
hålla slentrianmässiga förmaningstal som "gör ett sty ft 
sinne ännu styfvare och ett modlöst sinne förtvifladt."42 

Människor som var drabbade av sorg och bekymmer var 
istället mottagliga för ett mer personligt inflytande: "Den 
som då kommer till oss utan höga later och docerande ord, 
helt enkelt som en medmänniska, den där vill försöka för
stå våra särskilda svårigheter och hjälpa oss att blifva her
re öfver den belägenhet, som ter sig hopplös för oss, för 
honom är det icke så alldeles omöjligt att vinna vårt för
troende."43 Ebba Pauli menade att en fattigvård som yt
terst går ut på att förvandla de fattiga till självförsörjande 
män och kvinnor inte fick sakna detta element.44 

Den något högstämda medmänsklighet som ligger i 
Ebba Paulis ord kanske berodde på det faktum att hon inte 
såg det sociala arbetet bara som ett arbete utan som ett lev
nadskall, en inställning som hon ständigt försökte för
medla till aktiva och blivande fattigvårdsarbetare.45 

Även Agda Montelius argumenterade ofta i tal och 
skrifter för en personlig fattigvård. I en artikel i Vårdare
bladet 1910 beskrev hon vårdarens uppgift som att vara en 
"deltagande, förstående vän, klok, omtänksam rådgifvare 
och förståndig uppfostrare."46 Hon menade vidare att vår
dareuppdraget var en samvetsplikt, "en värnplikt inom 
samhället, lika för kvinnor som för män,.. .".47 

Roger Qvarsell kopplar detta starka engagemang för en 
personlig fattigvård hos Ebba Pauli och Agda Montelius 
till 1800-talsfilosofins personlighetslära, speciellt den vari-
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ant som Erik Gustaf Geijer företrädde. En personlighet i 
Geijers tappning är en människa som förmår att utveckla 
sin egen individualitet samtidigt som den tar del i sam
hällslivet och tar ansvar för sina medmänniskor. Så for
mulerad kunde personlighetstanken förena individualis
men med tanken på människan som en social varelse med 
ansvar för inte bara sitt eget, utan också andras liv. Tilläm
pat på den sociala frågan kunde man då som individualist 
acceptera statliga insatser, något som klarade ut ett liberalt 
dilemma. Rent konkret hade personlighetsfilosofin bety
delse för fattigvården på så sätt att den krävde personligt 
ansvar och engagemang och en personlig utveckling både 
av hjälparen och den hjälpsökande.48 

Denna ömsesidiga personliga relation skulle dock inte 
utövas på lika villkor. Agda Montelius rådgivningsbok för 
fattigvårdsintresserade ger goda exempel på denna ojäm
lika personliga relation. Den personliga relationen blir här 
ett redskap för en social kontroll som motiverar djupa in
grepp i den fattiges personliga integritet. Det är vårdaren 
som styr mötet och även har rätt att gå bakom ryggen på 
sin vän. Här är det inte bägges personliga moral och ut
veckling som skall stärkas utan det är hjälparen som skall 
bestämma vad som är en lämplig personlig utveckling för 
den fattige. 

Svenska fattigvårdsförbundet gav 1912 ut ett särtryck 
av den första delen av FVO:s h andbok för fattigvårds-
intresserade i Stockholm, Hjälpare. Råd och anvisningar för 
fattigvårdsintresserade av Agda Montelius. Förbundet me
nade att den hade ett principiellt intresse även för fattig
vårdsintresserade utanför Stockholm och gav därför ut 
den som en rådgivningsbok för vårdare. I boken utveckla
de Agda Montelius allmänna synpunkter på fattigvårds
arbetet, men gav även praktiska råd. Då den ursprungli
gen var skriven med tanke på förhållandena i Stockholm 
så var de praktiska råden kanske främst lämpade för stä-
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der och större samhällen. Svenska fattigvårdsförbundet 
menade dock att den även kunde vara nyttig för lands
bygdens fattigvårdare eftersom huvudsynpunkterna när 
det gällde hjälparbetet trots allt var i stort sett desamma 
överallt.49 

Agda Montelius argumenterar i Hjälpare för en person
lig, individualiserad fattigvård som skall hjälpa den fatti
ge att hjälpa sig själv. Hjälparens främsta uppgift är här att 
"få den nödställde ur den iråkade fattigdomen, ej att exis
tera i den."50 Agda Montelius menade att detta krävde en 
grundlig utredning av varje enskilt fall. Syftet med en så
dan utredning var främst att få fram om den som begärde 
hjälp var värd hjälp. Detta för att få garantier för att "gå
van ej användes till skadliga saker: starka drycker, spel 
eller andra dåliga nöjen."51 Men det innebar inte att man 
borde ge en gåva enbart som premium för att inga laster 
utövades, eller för att en person efter bästa förmåga för
sökte uppfylla sina plikter. Man skulle hålla fast vid tan
ken att det normala var att var och en klarade sig själv. För 
att denna regel skulle åsidosättas måste det råda alldeles 
särskilda undantagsförhållanden.52 

En grundlig fattigvårdsutredning krävde stora ingrepp 
i den fattiges personliga integritet och Montelius tog också 
upp frågan om det var kränkande med en ingående under
sökning. Hon menade att så icke var fallet: "Erfarenheten 
har dock visat, att just de, som vilja bedraga, ej tycka om 
ett inträngande i deras förhållanden - och för dem behö
ver man ej hava hänsyn i detta fall - de andra ha ingenting 
emot att förfrågningar göras, naturligtvis under den förut
sättning, att det är allvar med viljan att hjälpa."53 Om man 
inte hade något att dölja fanns det alltså inte heller någon 
anledning att finna en ingående undersökning kränkande. 

Agda Montelius gav i Hjälpare också konkreta råd om 
hur man skulle utföra en utredning av den hjälpsökandes 
ställning. Här gällde det för hjälparen att vara uppfin
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ningsrik och listig i sin strävan att erhålla uppgifter om 
den fattiges liv. Hjälparen skulle först ta reda på den hjälp
sökandes fullständiga namn och födelsedata för att kunna 
hitta igen vederbörande i eventuella register. Även even
tuella öknamn var av intresse så att man kunde göra en 
förfrågan om vederbörande på dennes arbetsplats, många 
var nämligen endast kända under öknamn av förmän och 
arbetskamrater. Vidare borde man för att göra sig bekant 
med förhållandena ta reda på om det fanns barn, även 
vuxna barn. Man skulle sedan söka upp vederbörandes 
bostad för att underrätta sig om dennes boendeförhållan-
den. För att få en persons ställning fullt klart för sig borde 
man även söka upp tidigare bostäder och där höra sig för 
med hyresvärden, men även tidigare grannar, om perso
nens vandel. Att fråga grannar i den aktuella bostaden 
skulle man däremot vara försiktig med för att motverka 
illasinnat skvaller. Kände man däremot någon personli
gen i det hus man besökte så kunde man lämpligen leda in 
samtalet på den man var intresserad av i förbigående för 
att på så sätt erhålla upplysningar.54 

Agda Montelius inskärpte att det dock var viktigt att 
dessa frågor ställdes på ett diskret sätt: "Man bör aldrig 
formulera en fråga så: Det sägs att han super, hur är det 
med den saken? utan i stället: Han är ju en ordentlig och 
hygglig karl, som vårdar sig om hem och barn? eller lik
nande."55 Som ett annat bra sätt att få upplysningar om de 
hjälpsökande angav hon att i närmaste butik under före
vändning att få veta rätt uppgång till en familj komma till 
tals om densamma. Om de sökande brukade handla där 
kunde man då få reda på åtskilligt om deras seder och va
nor utan att ställa frågor.56 Man fick inte heller tveka att 
vända sig till släktingar, vänner och bekanta för att sätta 
sig in i den hjälpsökandes förhållanden.57 Hjälparen fick 
alltså inte sky några som helst medel för att skaffa sig kun
skaper om den fattiges liv. På ett diskret sätt skulle gran
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nar, släktingar, vänner och bekanta ledas att tala om vad 
de visste om den fattiges liv och vandel. 

I den direkta kontakten med den fattige fanns det också 
andra saker att tänka på som med all tydlighet framhäver 
att hjälparen inte är en personlig vän som möter den fat
tige på samma nivå. Agda Montelius menade att det vid 
besöket i bostaden var viktigt att hålla i minnet att man 
måste bedöma levnadsstandarden efter vederbörandes 
ställning. En grovarbetares levnadsförhållanden måste be
dömas på ett annat sätt än till exempel en skicklig yrkes
arbetares. Här var det också viktigt att man inte ställde 
frågor som framkallade behov som den fattige inte tänkt 
på tidigare.58 

Denna uppfattning hade Agda Montelius också gett ut
tryck för i en artikel i Vårdarebladet 1910. Hon skrev där 
att en vårdare som visar ömkan över brister som för den
ne ter sig svåra kan leda till att den hjälpsökande får upp 
ögonen för brister som denne kanske aldrig känt eller 
märkt förut, men som när bristen väl en gång blivit påpe
kad inte kan upphöra att tänka på och lida av den.59 Här 
uttrycktes också klart att det var viktigt att en vårdare från 
ett förmöget hem inte lade sin egen måttstock till grund 
för bedömningen av det enkla arbetarhemmet "ty där han 
så gör kommer han till den uppfattningen, att ingen kan 
reda sig, utan alla äro ytterst fattiga. Det ena hemmet skall 
jämföras med det andra från samma område."60 

Det är naturligtvis osäkert om Agda Montelius råd och 
anvisningar för fattigvårdsarbetet verkligen anammades 
av de aktiva på fältet. Säkert är dock att Svenska fattig
vårdsförbundet verkligen försökte förmedla hennes och 
liknande råd till vårdarna genom Vårdarebladet som för
bundet från 1910 gav ut som en specialtidskrift riktad 
till dem som var frivilliga vårdare i städerna.61 Fattigvårds
direktören i Norrköping, Carl Landström, framförde till 
exempel råd och anvisningar vid vårdarens första under
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sökning i en artikel i Vårdarebladet 1912 som i mycket på
minner om Agda Montelius framställningar. Landström 
framhöll i sin artikel att det var viktigt att kontrollera att 
den fattige lämnat sanningsenliga uppgifter om sin be
lägenhet. Han menade dock att man inte kunde vänta sig 
att kontrollen kunde utföras omedelbart, utan att man var 
tvungen att vänta till dess man lärt känna personen eller 
familjen närmare. Ett annat sätt att skaffa sig information, 
vilket han som regel inte brukade rekommendera för att 
det föreföll motbjudande men som var nödvändigt i vissa 
fall, var att söka upplysningar om den understödssökande 
hos hyresvärd eller grannar. Han framhöll dock att detta 
var en något osäker källa som man riskerade att få felak
tiga uppgifter ifrån. Bättre hade det då visat sig vara att, i 
familjer med barn, erhålla viktiga och oftast sanningsenliga 
upplysningar av barnen. I en familj var det också lämpligt 
att först tala med makarna var för sig och sedan tillsam
mans för att på så sätt utröna deras ställning till varandra 
och barnen.62 

Det är inte heller lätt att med säkerhet säga hur fattig
vårdens reformatorer såg på att förhållandet mellan vår
daren och understödstagaren inte var något jämlikt för
hållande. Men man kan i alla fall konstatera att de var 
medvetna om det och såg det som ett problem. Det fram
går till exempel i en artikel av Agda Montelius i Vårdare
bladet 1910. Hon skrev där att vårdaren inte fick komma 
till den fattiges hem som en överlägsen läromästare, utan 
som en av varm medkänsla besjälad medmänniska. Hon 
menade att detta var särskilt viktigt när den hjälpsökande 
och hjälparen kom ur skilda samhällsklasser "ty förhållan
dena hafva utvecklat sig så sorgligt, att de ekonomiskt väl-
stående mången gång betraktas nästan som fiender och 
misstros äfven då de komma med goda gåfvor och vänlig
het."63 Agda Montelius uttryckte här snarast ett exempel 
på det som historikern Tinne Vammen har beskrivit som 
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"filantropisk maternalism". Tinne Vammen har, för Köpen
hamns räkning, med termen "filantropisk maternalism" 
beskrivit det förhållandet att de borgerliga kvinnorna tog 
med sig sättet att förhålla sig till tjänarinnorna i det egna 
hushållet in i det filantropiska arbetet. De kvasifamiljära 
relationer som uppstod i mötet med de fattiga dolde att 
det i själva verket rörde sig om ett klassmöte.64 

Jag menar att det var närmast ur ett sådant "filantro
piskt maternalistiskt" perspektiv som de liberala reforma
torerna såg på frågan om förhållandet mellan hjälparen 
och den fattige. De myndigas omhändertagande av de 
omyndiga, de välbeställdas ansvar för de mindre välbe
ställda. Och om de fattiga inte riktigt kunde uppfatta de 
goda avsikterna och den moraliska rättrådigheten hos 
dem som ville dela med sig av sin moral och sitt välstånd 
så var det på grund av att det oförsonliga klasshatet hade 
ingjutits i dem av illvilliga krafter. 

Motstånd och misstro från de fattigas sida fick dock inte 
medföra att vårdaren gav upp. Tvärtom var detta nyttigt 
för vårdaren. Agda Montelius framhöll i en artikel i Vår
darebladet 1910 att vårdaren måste ägna sig åt en fortgå
ende självfostran för att stärka sanningslidelse, tålamod 
och osjälviskhet. Och här kunde man i mötet med skydds-
lingarna lära sig mycket. Montelius menade att vårdaren 
inte enbart var givande utan också mottagande: "Man går 
ej sällan hälsosamt förödmjukad men tillika stärkt från ett 
besök i ett fattigt hem."65 Och här kommer hon åter tillba
ka till personlighetens betydelse. Vårdarens självuppfost
ran skulle stärka dennes personlighet och därmed också 
inflytandet på den fattige: "Viktigare än allt hvad vårda
ren kan och vet är emellertid hvad han är. Genom sin per
sonlighet verkar han omedvetet mera än genom sitt tal. 
Hvad han säger kan missförstås eller förvanskas samt lätt 
nog glömmas, men intrycket af hans karaktär förblifver. 
Den ena människans inflytande på den andra är af obe
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räknelig betydelse och den vårdare som är sann, god och 
glad är som ett lifgifvande solsken i det hem dit han kom
mer."66 Montelius uttrycker här tydligt det som jag menar 
är essensen i den personliga fattigvården; det är vårdarens 
personlighet som skall göra ett avtryck på den fattiges per
sonlighet. 

Hur detta avtryck skulle se ut handlade i debatten ofta 
om moralisk uppfostran, social kontroll och förmaningar. 
Men det kunde också ha ett mer positivt innehåll. Ett ex
empel på det är en artikel av G H von Koch i Vårdarebla
det 1910. Där underströk han att fattigdomen inte bara 
hade ekonomiska utan även psykologiska och moraliska 
orsaker. Man måste därför dels vidta åtgärder för att i möj
ligaste mån förhindra att ekonomisk nöd uppstod, dels ge 
en personlig vård åt de fattiga för att lyfta dem och deras 
närmaste "ur den andliga fattigdomsatmosfer, hvari de 
lefva."67 G H von Koch såg alltså den personliga fostran 
som lika betydelsefull som ekonomiska reformer när det 
gällde fattigdomens utrotande. Han menade också att det 
var först i och med vårdaresystemets framträdande som 
betydelsen av de fattigas personliga fostran hade klar
gjorts, och som ett av de främsta medel som stod vårdaren 
till buds såg han religionen. Den var en av de starkaste 
krafterna vid upprättandet av en förfallen människa. Ett 
annat betydelsefullt medel var stärkandet av den person
liga självkänslan, känslan av att själv ha kraft att resa sig 
ur den uppkomna situationen, av förmågan att se egna 
möjligheter och ta eget ansvar. G H von Koch ansåg att det 
var vårdarens uppgift att hjälpa den fattige att känna re
spekt för sitt eget människovärde.68 Han insåg att detta 
inte var någon lätt uppgift, men såg den inte heller som 
omöjlig: "Ofta finns det hos en i öfrigt slö och resignerad 
individ någon punkt, som ej angripits af den kraftförta
gande inre fattigdomen."69 Som exempel på detta gav han 
kärleken till ett barn, krav från släktens sida eller ett stort 
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intresse för någon speciell sysselsättning. Vårdaren fick i 
denna kamp inte försmå några goda medel. Vad han däre
mot absolut inte fick visa var något som helst tecken på 
misströstan om den fattiges räddning. Det riskerade bara 
att underblåsa den fattiges modlöshet och oföretagsam
het. Varje vårdare måste ha en orubblig tro på att alla män
niskor kan räddas undan både inre och yttre fattigdom.70 

För att komma ett stycke på vägen i kampen för fattigdo
mens avskaffande menade von Koch att det var viktigt att 
vården riktades mot vad han kallade för "den inre fattig
domen", det vill säga att hjälpa de fattiga med ett positivt 
höjande av det egna människovärdet, hjälpa dem att 
"bygga upp en inre styrka, en positiv lifsuppfattning, en 
djup känsla af personlighetens värde ..."71 

Systemen: Faror och förtjänster 
De liberala reformatorernas engagemang för en personlig 
fattigvård avspeglade sig också i debatten om tjänsteman
nasystemet och vårdaresystemet. Som vi har sett så ansåg 
Ebba Pauli att vårdaresystemet med dess frivilliga och 
småskaliga organisation var idealet för en personlig fattig
vård. I tjänstemannasystemets avlönade och storskaliga 
organisation fanns det däremot inget utrymme för person
liga relationer. Men som vi ska se så skapade också vårda
resystemets organisation problem. Av debatten kan man 
utläsa att det var svårt att rekrytera ett tillräckligt stort an
tal kunniga och engagerade vårdare. Debatten om tjänste
mannasystem och vårdaresystem handlade inte heller 
bara om vilket system som bäst kunde genomföra en per
sonlig fattigvård utan också om uppfostran, kontroll, 
makt, och klass. 

De liberala reformatorerna var starkt positiva till vårda
resystemet. CSA:s fattigvårdskommitté förespråkade i sitt 
förslag till ny fattigvårdslag en mer bindande skrivning 
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som skulle göra fattigvårdssamhällets indelning i distrikt 
till regel snarare än undantag. Den ville dessutom kom
plettera föreskriften om distriktsindelning med en anvis
ning, dock ej bindande, till fattigvårdsstyrelserna att kalla 
ett antal frivilliga, både kvinnor och män, för att utöva 
kontroll över hur understödet användes.72 

En sådan organisation av fattigvården var i och för sig 
möjlig redan med gällande lagstiftning och G H von Koch 
rekommenderade också i en artikel i Social handbok 1908 
kommunerna att använda sig av sin rätt att välja en sär
skild fattigvårdsstyrelse i väntan på en ny fattigvårdslag. 
Han rekommenderade att styrelsen skulle bestå av fem till 
sju ledamöter, var och en med ansvar för ett distrikt. I stä
derna borde distriktssystemet utökas med frivilliga vårda
re, eftersom von Koch ansåg att man genom att tillämpa 
vårdaresystemet tillgodosåg både en individualisering 
av fattigvården och en effektiv kontroll av understöds-
tagarna.73 

För att vårdarna skulle kunna upprätta en personlig re
lation med sina skyddslingar så var man tvungen att be
gränsa antalet fattiga som de skulle ha ansvar för mycket 
kraftigt. Agda Montelius angav i en artikel i Vårdarebla
det 1910 det ideala antalet skyddslingar till tre. Detta på 
grund av de många uppgifter en vårdare hade. En sådan 
småskalig organisation krävde ett mycket stort antal vår
dare, vilket hon också var medveten om.74 Som vi ska se så 
var därför också vårdaresystemets största fördel dess stör
sta problem. 

CSA:s fattigvårdskommitté redovisade i en skrift, Tjäns
temannasystem och vårdaresystem i svenska städers fattigvård, 
1906 de för- och nackdelar med tjänstemannasystemet och 
vårdaresystemet som kommit fram i det praktiska arbetet 
i de svenska städerna. Sammanfattningsvis konstaterade 
kommittén att tjänstemannasystemet erfarenhetsmässigt 
gett upphov till en rent formellt administrativt mer kor
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rekt och grundlig fattigvård i de städer där den praktise
rades. Man skulle kunna säga att tjänstemannasystemet 
klarade byråkratin bättre än vårdaresystemet.75 Men det 
fanns också stora nackdelar med systemet, och här var 
bristen på en personlig fattigvård huvudproblemet. Av 
ekonomiska skäl var man tvungen att starkt begränsa an
talet tjänstemän som skulle utföra personundersökningar. 
Detta medförde att ett mycket stort antal hjälpsökande 
kom på varje besökares lott, i Stockholm cirka 600, i Mal
mö cirka 1300. Kommittén menade att det under sådana 
förhållanden var orimligt att kräva något annat av besöka
ren än en utredning av de yttre förhållandena. Det fanns 
helt enkelt inte tid till att ta reda på orsaken till varje indi
vids belägenhet och vad som bäst skulle hjälpa denne att 
ta sig ur situationen. Hjälpen gavs därför i många fall "i 
blindo".76 En annan olägenhet som kommittén såg med 
tjänstemannasystemet var att uppföljningen i den öppna 
fattigvården blev ineffektiv och sporadisk. Tiden räckte 
helt enkelt inte till för att kontrollera flera hundra perso
ners liv och leverne.77 

Ett tredje problem med tjänstemannasystemet definie
rade CSA:s fattigvårdskommitté som ett maktproblem. 
Kommittén menade att anledningen till att fattigvårdens 
administration var lagd i händerna på en styrelse (fattig
vårdsstyrelsen) och inte en enskild person var att makten 
över ett område där människors väl och ve skulle bestäm
mas inte skulle ligga hos en enskild person. Kommittén 
ansåg emellertid att det var just vad som, på ett förtäckt 
sätt, hade hänt i och med tjänstemannasystemets införan
de. Visst hade styrelserna bestått och till och med kom
pletterats med överstyrelser i städer med tjänstemanna
system, och visst låg den formella makten också kvar hos 
dem. Men eftersom styrelsernas verksamhet i många fall 
inskränkte sig till att i efterhand godkänna åtgärder som 
ledamöterna inte hade personlig kännedom om menade 
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kommittén att man fick ställa sig frågan om var den verk
liga makten låg: "Månne icke den, som har handlingens 
trådar i sin hand och kan lägga fram saken så, att en viss 
utgång är gifven, kan sägas sitta inne med större makt än 
de, som utan personlig kännedom om saken lugnt gå att 
med sina namn och sin auktoritet bekräfta det resultat, till 
hvilket den förre kommit?"78 Kommittén menade att den 
verkliga makten i tjänstemannasystemet utan tvekan låg 
hos den enskilde tjänstemannen. 

CSA:s fattigvårdskommitté ansåg alltså att tjänsteman
nasystemet kunde hantera kravet på en grundlig person
undersökning dåligt. Kommittén såg i det avseendet vår
daresystemet som det bättre av de två systemen. Men 
även i det fanns problem inbyggda. Erfarenheterna från 
de städer som infört vårdaresystemet visade att det var 
svårt att rekrytera duktiga och uthålliga vårdare och att 
den enskilde vårdaren ofta hade svårt att både hinna med 
och förstå den legala undersökningen, det formellt byrå
kratiska, och samtidigt sköta den personliga undersök
ningen och kontrollen.79 

CSA:s fattigvårdskommitté såg alltså både för- och nack
delar med de bägge systemen. Vårdaresystemet ansågs 
vara det system som kunde sköta den personliga under
sökningen av de hjälpsökande bäst medan tjänstemanna
systemet var bättre på att hantera byråkratin. I enlighet 
med den ståndpunkten faller det sig naturligt att kommit
tén avslutar jämförelsen i skriften med ett utdrag ur en 
bok av dr A O Stenkula där han förespråkar ett slags blan
dat system där tjänstemän står för den legala undersök
ningen och vårdarna den personliga.80 

Vårdaresystemet diskuterades även inom Svenska fat
tigvårdsförbundet. Förbundet var under 1910-talet livligt 
engagerat i utvecklingen av vårdaresystemet. Ett exempel 
på det är Vårdarebladet som förbundet från 1910 gav ut 
som en specialtidskrift riktad till dem som var frivilliga 
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vårdare i städerna.81 Ett annat det diskussionsmöte röran
de vårdaresystemet som Svenska fattigvårdsförbundet 
anordnade i anslutning till det ordinarie styrelsemötet i 
Stockholm den 18 mars 1912. Genom att förhandlingarna 
utgavs i tryck kan vi ta del av den debatt som fördes på 
mötet och därmed få en bild av hur fotfolket inom förbun
det, det vill säga representanter för fattigvårdsstyrelser 
och enskilda personer med ett intresse för fattigvårdsfrå
gan, såg på saken.82 

Av diskussionen under mötet kan man utläsa att det i 
praktiken inte var helt enkelt att tala om rena tjänsteman
na- och vårdaresystem. Fattigvårdsdirektören i Göteborg, 
A. Hård av Segerstad, menade till och med att inget av 
dessa två system förekom i dess rena form, utan att det på 
de flesta ställen praktiserades ett biandsystem där beslu
tanderätten var anförtrodd förtroendemän som i större 
eller mindre utsträckning var biträdda av avlönade per
soner.83 Om detta verkligen kan fastslås som en sanning är 
svårt att säga. Som vi sett tidigare så talar ju andra källor 
om rena vårdaresystem i vissa städer. Klart är dock att vår
daresystemet av många talare ansågs vara ett slags ideal. 

Fattigvårdsdirektören i Gävle, Gösta Englund, uttryckte 
sig starkt positivt om vårdaresystemet. Han menade att 
det var viktigt att man från centralstyrelsens sida visade 
fullt förtroende för vårdarna för att de skulle känna me
ning med sitt arbete. Det var till exempel viktigt att vår
darna hade full beslutsrätt i fråga om beviljande av under
stöd.84 Englund såg vårdaresystemets införande som ett 
långsiktigt projekt som måste "arbeta sig in i det allmänna 
medvetandet".85 Med ett sådant långsiktigt tänkande var 
man också tvungen att vänja sig vid att vårdarna gjorde 
misstag i början. Gösta Englund menade att man fick vara 
tacksam om vårdarna efter 10-15 års tjänstgöring vuxit sig 
in i hur arbetet borde skötas.86 

När det gällde vårdaresystemets fördelar så var det 
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också här den personliga undersökningen och kontrollen 
som framhölls. Fattigvårdsdirektören i Norrköping, Carl 
Landström, framhöll möjligheten att kontrollera beviljade 
understöd som vårdaresystemets största fördel. En tjäns
teman som kanske hade 500 fall att följa hade helt klart 
inte samma möjlighet att hinna med kontrollen som en 
vårdare som hade kanske högst sex fall att följa upp.87 

Vårdarnas plikt ansågs dock inte bara omfatta under
sökning och kontroll. De som förespråkade en personlig 
fattigvård menade också, som vi sett tidigare, att man 
hade rätten och skyldigheten att gripa in och ändra den 
fattiges livsföring. Denna övertygelse omfattade också fot
folket inom Svenska fattigvårdsförbundet. Sysslomannen 
J C Ellburg från Jönköping angav vad som, förutom un
dersökning av fattigvårdsbehovet och kontroll av erhållet 
understöd, var vårdarens plikt: "... att söka förmå i hem
met varande arbetsföra barn att bidraga till sina föräldrars 
underhåll, att söka hålla understödstagare till gudsfruk
tan, ärbarhet, arbetsamhet, ordning och renlighet, att tillse 
det de skolpliktiga barnen gå i skolan ordentligt, ävensom 
att barnen i allmänhet erhålla god vård samt avhållas från 
bettlande och sysslolöst kringdrivande på gator eller all
männa platser, samt att förmana till sparsamhet och att 
förmå understödstagare eller deras arbetsföra barn att 
ingå i sjukkassa eller annan självhjälpsförening, ,.."88 

Vårdaresystemets problem behandlades också under 
diskussionsmötet. Och här var det i mycket samma teman 
som vi tidigare har sett behandlas av CSA:s fattigvårds
kommitté som togs upp. Sigrid Göranson från Sandviken 
tog upp svårigheterna att hitta lämpliga vårdare, men från 
en delvis annan synvinkel än vi sett tidigare genom att 
föra in klassperspektivet i debatten. Hon menade att det 
var ett missgrepp att, som ofta skedde, hämta vårdarna 
från kretsar som skilde sig alltför mycket i ekonomiskt och 
socialt hänseende från de fattiga själva. De lämpligaste 
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vårdarna fann man bland de breda lagren, arbetarna, de 
mindre hemmansägarna och de mindre hantverkarna. Sig
rid Göranson trodde att dessa kunde bedöma de fattigas 
förhållanden bättre än folk, som liksom hon själv, kom 
från de högre samhällsklasserna. Även själva fattigvårds
arbetet skulle bli lättare för dem: "Vad som kostar t. ex. 
mig långa promenader, många både grannlaga och 
ogrannlaga frågor, ett mödosamt samlande av både sanna 
och osanna uppgifter ligger för kamraten, grannen, vän
nen i öppen dag utan många och långa undersökningar. 
På arbetsplatsen, hos gemensamma bekanta får arbetar-
vårdaren upplysningar utan att göra sig det ringaste be
svär. Skulle däremot samma uppgifter inberättas till mig, 
komme detta att betecknas som skvaller, inställsamhet 
o. s.v."89 

Men fanns det då inte en risk att understödskostnaderna 
skulle skjuta i höjden om fattigvårdsstyrelsens majoritet 
var arbetare? Nej, menade Sigrid Göranson: "Den ordent
lige arbetarstyrelseledamoten, som är sparsam och har 
skaffat sig ett välbärgat hem, har ej mycken lust att på sin 
debetsedel få bidraga att underhålla kamraten, med kan
ske samma inkomster som han själv, men vilka ej förslå för 
den slarvige. Skall jag betala för hans slarv? heter det med 
rätta."90 

Sigrid Göranssons förslag fick dock inte stå oemotsagt. 
Fattigvårdsinspektören i Stockholm, Albin Lindblom, ut
tryckte en försiktig skepticism. Han trodde visserligen att 
man förstod de fattiga bättre om man själv inte hade så 
mycket. Men han menade att det var svårt för en arbetare, 
som arbetat sina tio timmar om dagen, att få tiden att ock
så räcka till för ett tidsödande vårdareuppdrag. Detta hade 
i Stockholm medfört att man hade svårt att finna lämpliga 
vårdare i de fattiga stadsdelarna. Det problemet fanns inte 
i de förmögnare stadsdelarna. Albin Lindblom menade 
dock att det var givet "att man från penningpyramidens 
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spets ofta har mycket svårt att förstå de djupa lagrens för
hållanden."91 Diskussionen pekar här på ett viktigt förhål
lande sett från klassperspektivet, nämligen att vårdare
uppdragets frivilliga karaktär förutsatte att vårdaren både 
hade tid och råd att utföra sitt uppdrag. Dessa förutsätt
ningar omöjliggjorde kanske inte vårdareuppdraget helt 
för personer ur arbetarklassen, men de gjorde definitivt 
uppdraget mer lämpat för medel- och överklass. 

Albin Lindblom kopplade dock inte vårdaresystemets 
problem enbart till klassfrågan, utan till hela samhälls
strukturen. Trots att det fanns en krets av intresserade och 
kompetenta vårdare hade upprepade försök att införa El-
berfeldsystemet i Stockholm misslyckats. Lindblom kunde 
inte ange någon specifik anledning till att det inte hade 
lyckats men menade att Elberfeldsystemet började bli nå
got efter sin tid, det "som var mycket bra 1830 och 1850 
duger mycket litet 1912."92 De genomgripande samhälls
förändringar som industrialismen medfört gjorde att El-
berfeldsystemet inte passade längre. Lindblom menade 
att den personliga kännedom som krävdes, både den som 
de som väljer vårdarna behöver om de personer som skall 
väljas till vårdare och den som vårdarna behöver om un-
derstödstagarna, möjligen kunde uppbådas i ett mindre 
samhälle där alla kände alla. I en industrialiserad storstad 
som Stockholm, där man kunde leva anonymt, var en 
sådan kännedom inte längre lätt att uppbåda. En möjlig 
lösning på detta problem såg han i en kombination av 
tjänstemannasystemet och vårdaresystemet.93 Dessa åsik
ter fick han dock inget stöd för från någon annan talare. 
Axel Hirsch, till exempel, menade i en replik att man mås
te hålla på vårdaresystemet, trots dess fel och brister. Han 
såg inte heller Stockholm som något bra exempel på att 
det var omöjligt att införa, eftersom man där "till ett tjäns
temannasystem på ett synnerligen oorganiskt sätt fogade 
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ett vårdaresystem."94 Organiserades vårdaresystemet bara 
på rätt sätt skulle det gå att införa även i Stockholm.95 

Den bild av svårigheterna med vårdaresystemet som 
kom fram under Svenska fattigvårdsförbundets diskus
sionsmöte 1912 bekräftas också av Gunnel Swedners av
handling om det sociala arbetet i Göteborg. I staden, som 
hade ett biandsystem, hade man (kring 1910) svårigheter 
att rekrytera frivilliga vårdare. Det visade sig lättare att 
rekrytera vårdare från de förmögna församlingarna än de 
mindre välbeställda. Vårdarna behöll också sina uppdrag 
längre i de förmögna församlingarna. I de fattiga delarna 
av staden lämnade de ofta sina uppdrag efter en kort tid.96 

Understödstagarna opponerade sig dessutom mot den, 
som de tyckte, onödigt närgående undersökning de blev 
utsatta för av de frivilliga vårdarna.97 

Kvinnan som vårdare 
Även om kvinnor i offentligheten inte var någon vanlig 
syn i det tidiga 1900-talets Sverige så gällde detta inte i det 
rent praktiska fattigvårdsarbetet. Enligt fattigvårdslagstift-
ningskommittén var vårdarna till största delen kvinnor.98 

Och som vi ska se så var det kvinnans särart som motive
rade hennes deltagande här. 

Redan i 1800-talets filantropiska föreningar polarisera
des könsegenskaperna. Särarten betonades för att legiti
mera kvinnans inträde i den organiserade filantropin. Den 
kalle och själviske mannen ställdes mot den varma, blida, 
kärleksfulla, moraliska, sedliga, religiösa kvinnan med 
sina mer upphöjda känslor som utan tvekan var mer läm
pad för det sociala arbetet.99 

I det tidiga 1900-talet var särartstanken, det vill säga att 
man och kvinna var olika till sin natur, en ideologisk 
grundsats för vissa medan den endast användes som ett 
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taktiskt argument i det praktiskt politiska arbetet av and
ra. Den främsta företrädaren för den ideologiska särarts
tanken var Ellen Key. Hennes särartsbetonade inställning 
dominerade starkt vid denna tid, både inom den borgerli
ga och den socialdemokratiska kvinnorörelsen.100 

Särartsideologin var dock inte okontroversiell inom den 
borgerliga kvinnorörelsen. Christina Carlsson Wetterberg 
menar att sekelskiftets borgerliga kvinnorörelse i all vä
sentlighet anslöt sig till denna dominerande ideologi, men 
att det också fanns en spänning inom rörelsen i frågan.101 

Även Ulla Manns har uppmärksammat denna spänning i 
en studie av konflikten mellan Ellen Key och Fredrika-
Bremerförbundet. Hon konstaterar där att samtidigt som 
flera ledande fredrikor öppet tog avstånd från Keys kom
plementära människosyn använde sig förbundet i prak-
tiskt-politiska sammanhang av argument som byggde på 
att kvinnan var artskild från mannen. Samma ambivalenta 
förhållningssätt finner Manns inom den kvinnliga röst
rättsrörelsen. Inom den framfördes både tankar om röst
rätten som ett rättvisekrav och idéer om en kvinnlig egen
art som skulle tillföra politiken en ny dimension.102 

Av de liberala reformatorerna uttryckte Agda Montelius 
och Ebba Pauli särartstankar när de argumenterade för 
kvinnan som fattigvårdare. Agda Montelius menade i en 
av CSA:s sociala föreläsningar 1906 att: "Kvinnans natur 
är i mycket olika mannens och ju mera hon utvecklas ju 
märkbarare blir denna olikhet, men just däri ligger hennes 
stora samhälleliga betydelse. Kvinnan skall vara med i det 
stora utvecklingsarbetet, ej emedan hon är i stånd att göra 
sig lik mannen utan därför att detta arbete behöfver hennes 
såväl som hans egenart för att blifva hvad det bör vara. Det 
är det kvinnliga elementet, som saknas på så många om
råden, där det alldeles särskildt behöfves, och till dessa 
räkna vi, utan fruktan att misstaga oss, arbetet i kommu
nens tjänst för barn, ungdom, sjuka och fattiga."103 Agda 
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Montelius argumenterade vidare för att män och kvinnor 
utifrån sina, som hon såg det, skilda egenskaper gemen
samt skulle arbeta för samhällets bästa. På så sätt skulle 
man "göra hela världen lik ett hem."104 

Förespråkade då Agda Montelius särartsideologin eller 
använde hon den bara som argument i det praktiskt-poli-
tiska arbetet? Som ordförande i Fredrika-Bremer-förbun-
det från 1903 fram till sin död 1920 måste hon ha konfron
terats med Ellen Key, men Ulla Manns nämner henne inte 
som en av de ledande fredrikor som tog avstånd från hen
ne. Montelius var också en av de ledande krafterna inom 
den i likhet och särartsfrågan ambivalenta kvinnliga röst
rättsrörelsen.105 Frågan är därför inte helt lätt att besvara 
men man kan i alla fall konstatera att Agda Montelius be
tonade särarten när hon argumenterade för kvinnan som 
fattigvårdare. 

Även hos Ebba Pauli möter vi särartsuppfattningen. I en 
skrift, Det personliga i fattigvårdsarbetet från 1905, menade 
Pauli att ett viktigt steg mot en mer personlig, individuali
serad fattigvård var att man mera allmänt beredde plats 
för kvinnan inom institutionen. Ebba Pauli argumentera
de för detta utifrån särartstanken: "Kvinnorna bör beredas 
plats inom institutionen icke därför, att kvinnoarbete i allt 
kan mäta sig med mäns arbete. Den som vill bevisa den 
satsen, bevisar för mycket eller med andra ord bevisar ing
enting. Det finns oändligt mycket, i fråga om hvilket vi 
kvinnor icke kunna jämföra oss med männen. Men det 
finns annat, som jag vill påstå, att vi göra bättre än de. Jag 
tror, att i allmänhet när en kvinna får ett finger med i en 
verksamhet, som förut handhafts af endast män, tillföres 
den verksamheten något, som icke förut funnits där, ett 
nytt element. Och är icke detta element just det personli
ga?"106 Liksom när det gäller Agda Montelius är det svårt 
att belägga om Ebba Pauli förespråkade särartstanken som 
ideologi eller om hon bara använde särarten som prak
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tiskt-politiskt argument. Helt klart är dock att bägge två 
kände till traditionen och argumenterade utifrån den. 

Särarten användes dock inte enbart som ett positivt ar
gument i debatten. Kvinnans natur kunde av män anföras 
som ett hinder för ett rationellt fattigvårdsarbete. Ett ex
empel är sysslomannen KJ Sundberg från Uppsala som 
vid Svenska fattigvårdsförbundets diskussionsmöte röran
de vårdaresystemet 1912 uttryckte både erkännande och 
reservationer rörande kvinnan som vårdare. Han framhöll 
att de erfarenheter han hade från Uppsala pekade på att 
de kvinnliga vårdare man haft i stadens tjänst visserligen 
gjort ett gott arbete men att det ändå fanns skäl att vara 
försiktigare och visa mer urskiljning vid valet av kvinnliga 
vårdare än när det gällde de manliga: "Kvinnans vekare 
natur gör nämligen, att endast ett fåtal av dem kunna be
härska den upprörande känsla av medlidande, som åsy
nen av elände och nöd alltid väcker".107 

I fattigvårdsdebatten användes alltså särarten både som 
ett argument för och emot kvinnan som fattigvårdare. Ing
en av dem som målade upp dessa två kvinnobilder var 
dock helt negativ till kvinnan som fattigvårdare och i 
reformarbetet kom hon därför att få en naturlig plats i vår
daresystemet. Såväl CSA:s fattigvårdskommitté som fat-
tigvårdslagstiftningskommittén föreslog att fattigvårds
styrelsen skulle ges möjlighet att kalla såväl kvinnor som 
män till vårdare. Förslagen upphöjdes också till lag 1918.108 

Kvinnan i fattigvårdsstyrelsen 
Att kvinnan sågs som så lämplig för vårdareuppdraget 
väckte också frågan om hon inte i högre utsträckning bor
de finnas med i det organ som hade det yttersta ansvaret 
och beslutanderätten över fattigvården i kommunen, fat
tigvårdsstyrelsen. Bestämmelserna angående kvinnas val
barhet till fattigvårdsstyrelse präglades av oklarhet och 
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tolkades på olika sätt ute i kommunerna. 11871 års fattig
vårdsförordning stadgades att varje fattigvårdssamhälle 
skulle ha en fattigvårdsstyrelse och att den på landsbyg
den vanligtvis skulle utgöras av kommunalnämnden. 
Kvinnor nämndes i bestämmelserna angående styrelsens 
sammansättning inte uttryckligen som icke valbara.109 Fat-
tigvårdslagstiftningskommittén skrev därför i sina motiv 
att 1871 års fattigvårdsförordning i sin ursprungliga lydel
se inte innehöll något stadgande som uteslöt kvinna från 
valbarhet till fattigvårdsstyrelse, men att "den allmänna 
åsikten synes hafva varit, att kvinna ej var valbar."110 

1889 ändrades 1871 års fattigvårdsförordning så att 
kvinnor kunde bli ledamöter i fattigvårdsstyrelse där inte 
kommmunalnämnden också fungerade som sådan. En 
kvinna som blivit ledamot eller suppleant var, till skillnad 
från en man, när som helst berättigad att avsäga sig upp
draget. Författningstexten gör ingen uttrycklig skillnad 
mellan gift och ogift kvinna, men i fattigvårdslagstift-
ningskommitténs motiv framkommer det att andeme
ningen var att endast ogift kvinna var valbar. Detta för
hindrade dock inte vissa av de få kommuner som valde in 
kvinnor i sina fattigvårdsstyrelser från att tolka förord
ningen annorlunda.111 

Både CSA:s fattigvårdskommittés undersökningar och 
de undersökningar som fattigvårdslagstiftningskommit-
tén gjorde visade att ogift kvinnas valbarhet till fattig
vårdsstyrelse inte hade något större genomslag ute i kom
munerna. I de cirka 1600 kommuner som besvarade 
CSA:s fattigvårdskommittés frågeformulär återfanns un
der åren 1903-1904 bara 56 kvinnor i fattigvårdsstyrelser
na. I landets samtliga 2 499 kommuner fanns det år 1907 
endast 94 kvinnor i fattigvårdsstyrelser enligt fattigvårds-
lagstiftningskommitténs statistiska undersökningar. Av 
dessa var 37 gifta.112 Kvinnor återfanns alltså i försvinnan
de liten utsträckning i landets fattigvårdsstyrelser. I flera 
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av de kommuner där kvinnor trots allt fanns representera
de i styrelserna var de dessutom, tvärtemot lagens inten
tioner, gifta. 

Vad berodde då detta på? Ebba Pauli frågade sig i en 
skrift, Det personliga i fattigvårdsarbetet, 1905 varför kvin
nor i så liten utsträckning valdes till ledamöter i landets 
fattigvårdsstyrelser? Berodde det på att, som det sades, 
kvinnor inte hade intresse för fattigvård? Pauli menade att 
det visserligen låg ett visst mått av sanning i ett sådant på
stående och att även hon hade stött på en förvånande lik
giltighet hos enstaka kvinnor men att dessa var undantag; 
kvinnors intresse för fattigvården var i allmänhet starkt.113 

Pauli tog också upp påståendet att kvinnans ömma och 
veka hjärta skulle skjuta fattigvårdens kostnader i höjden. 
Här menade hon att man inte fick stanna upp inför vrång
bilden av "den allmosegifvande, polett-utdelande, lätt be
vekta och lätt bedragna välgörarinnan, som gifvit kvinno
könet dess mindre goda rykte i fattigvårdshänseende."114 

Istället ville hon framhålla det arbete som kvinnor gjort 
som diakonissor och inom rationellt organiserade välgö
renhetsorganisationer som FVO i Stockholm.115 

En annan invändning mot kvinnans deltagande i fattig
vårdsarbetet som Pauli avfärdade var den att det inte vore 
ridderligt och riktigt passande att ta med kvinnor efter
som man i fattigvårdsarbetet måste avhandla ting som det 
inte är lämpligt att tala med en kvinna om. Ebba Pauli me
nade här tvärtom att kvinnor var mer lämpade än män att 
handlägga och fatta besluta i vissa känsliga fall, till exem
pel de som rörde utomäktenskapliga barn och deras möd
rar.116 

Ebba Pauli avfärdade alltså de vanligaste invändning
arna mot kvinnans deltagande i fattigvårdsstyrelsen och 
framhöll i ett särartsliknande resonemang att hon var mer 
lämpad än mannen att handha vissa delar av vården. 
Kvinnans särart användes också som argument av CSA.s 
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fattigvårdskommitté när den argumenterade för att kvin
nor skulle ha tillträde till fattigvårdsstyrelsen. Kommittén 
menade att det var viktigt att kvinnor hade säte i fattig
vårdsstyrelsen därför att fattigvården i stor utsträckning 
tog hand om barn, sjuka och orkeslösa. Dess skyddslingar 
var dessutom till den övervägande delen just kvinnor. 

CSA:s fattigvårdskommitté föreslog därför att minst en 
ledamot och en suppleant i fattigvårdsstyrelsen skulle 
vara kvinna. Detta förutsatte dock att särskild fattigvårds
styrelse gjordes obligatorisk även på landsbygden. Val
barhetsbestämmelserna omöjliggjorde ännu vid tiden för 
CSA:s fattigvårdskommittés betänkande kvinnors inval i 
fattigvårdsstyrelsen i de fall där den var synonym med 
kommunalnämnden. Kvinnor blev inte valbara till kom
munala fullmäktigeförsamlingar förrän i samband med 
den stora rösträttsreformen 1907-09. Kvinnans allmänna 
medborgerliga ställning påverkade här direkt frågan om 
kvinnans inval i fattigvårdsstyrelse.117 

Kommittén såg vidare gift kvinnas valbarhet som ytterst 
angelägen eftersom man annars gick miste om många 
dugliga kvinnor. De kvinnor som ägde förutsättningarna 
och var valbara ville man dessutom förhindra att avsäga 
sig uppdraget på grund av rädsla och dåligt självförtroen
de. Detta trodde man sig uppnå genom att slopa rätten för 
kvinna att när som helst, utan att liksom en man behöva 
ange giltig orsak, avsäga sig ledamotskapet i fattigvårds
styrelsen. Här underströk man dock särskilt att man såg 
en husmoders omsorger om hem och barn som ett fullt gil
tigt skäl.118 

Till skillnad från CSA:s fattigvårdskommitté föreslog 
inte fattigvårdslagstiftningskommittén något stadgande 
om att minst en kvinna skulle vara ledamot respektive 
suppleant i fattigvårdsstyrelsen. Förslaget föreskrev en
dast att ledamöter och suppleanter i fattigvårdsstyrelsen 
skulle utses bland svenska män eller kvinnor som var 
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minst 25 år fyllda och bosatta inom fattigvårdssamhället. 
Kommittén ansåg att om man införde ett stadgande som 
skulle ge kvinnor obligatorisk plats i fattigvårdsstyrelse så 
kunde det ifrågasättas om inte också kroppsarbetare skul
le ha obligatorisk representation i detta sammanhang. Den 
menade vidare att medvetenheten om kvinnans betydelse 
för fattigvården nu slagit igenom så allmänt att det knap
past var troligt att man skulle tveka att välja in en lämplig 
kvinna i fattigvårdsstyrelsen. Fattigvårdssamhället kunde 
i full frihet bäst bedöma vilken sammansättning fattig
vårdsstyrelsen skulle ha. 

När det gällde den gifta kvinnans valbarhet ansåg inte 
kommittén att den behövde motivera varför hon borde 
vara det: "Önskvärdheten af att den gifta kvinnan vinner 
en oomtvistad valbarhet till ledamot af fattigvårdsstyrelse 
synes kommittén numera vara så pass allmänt erkänd, att 
något ytterligare skäl därför ej lärer behöfva framdragas." 
Den gifta kvinnan skulle dock ha en annan status än den 
ogifta eftersom endast hon skulle ha särskild rätt att avsä
ga sig uppdraget i fattigvårdsstyrelsen. Kommittén fram
förde detta som något oundvikligt. Den angav inte något 
uttryckligt motiv, men att det var hennes uppgift som mor 
som motiverade den rätten framgår dock av framställ
ningen. I Ellen Keys anda så sågs här som kvinnans främ
sta plikt att vara mor och uppfostrare av sunda och sedliga 
barn, en plikt som gav henne rätt att avsäga sig sitt delta
gande i offentligheten. Vad beträffade den ogifta kvinnan 
ansåg kommittén däremot inte att det förelåg några om
ständigheter som kunde förhindra henne mer än en man 
att åta sig ett uppdrag som ledamot i fattigvårdsstyrelse. 
Att man inte gav ogift kvinna någon särställning motive
rades dessutom med behovet av kvinnliga krafter i fattig
vårdsstyrelserna.119 

Ebba Pauli reserverade sig mot detta och förordade att 
det också uttryckligen skulle stadgas att minst en ledamot 
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och en suppleant i fattigvårdsstyrelsen skulle vara kvinna. 
Hon argumenterade här åter utifrån ett särartstänkande 
där kvinnans naturliga fallenhet för sjukvård, barnavård 
och hushållsarbete utgjorde hörnstenarna. Pauli menade 
att det var ett faktum att kvinnan så gott som ensam ägde 
den praktiska sakkunskapen på dessa fält och att mannen 
i de flesta fall bara hade rent teoretiska insikter. Detta fak
tum motiverade att kvinnan skulle ha en obligatorisk plats 
i fattigvårdsstyrelsen.120 

I propositionen anslöt sig departementschefen Axel 
Schotte till Ebba Paulis reservation och föreslog ett stadgan
de om att minst en kvinna skulle vara ledamot respektive 
suppleant i fattigvårdsstyrelsen. I övrigt följde propositio
nen fattigvårdslagstiftningskommitténs positiva hållning 
när det gällde kvinnors ledamotskap i fattigvårdsstyrelse 
och underströk den ytterligare genom att tillfoga ett ut
tryckligt stadgande om att gift kvinna inte var obehörig 
att utöva ett sådant uppdrag på grund av att hon stod un
der mannens målsmanskap.121 

Propositionen fick dock inte stå oemotsagd. Vid riks
dagsbehandlingen av propositionen 1918 motionerade 
ledamoten i fattigvårdslagstiftningskommittén Otto Mag
nusson från lantmanna- och borgarpartiet, med hänvis
ning till vad kommittén hade föreslagit, om att propositio
nens stadgande om att minst en ledamot och en suppleant 
i fattigvårdsstyrelsen skall vara kvinna borde utgå ur för
slaget.122 

I den efterföljande utskottsbehandlingen gick riksda
gens andra särskilda utskott på samma linje och beslutade 
att i stadgandet om kvinnas ledamotskap i fattigvårdssty
relse ordet "skall" skulle utbytas mot ordet "bör" samti
digt som man kraftigt ville framhålla att det var önskvärt 
att det fanns en kvinnlig ledamot i styrelsen. Första kam
maren kom att gå på samma linje i den efterföljande vote
ringen, medan andra kammaren stödde det i propositio
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nen framlagda förslaget. I den efterföljande jämkningen 
föreslogs att första kammaren skulle frångå sitt stöd för 
ordet "bör" till förmån för den tvingande skrivningen 
"skall" vilken också blev lagens ordalydelse.123 

1918 års fattigvårdslag kom därför att göra kvinnas in
val i fattigvårdsstyrelse obligatoriskt. Kvinnans civilstånd 
fick inte heller någon betydelse i den nya lagen på annat 
sätt än att den särskilda avsägelserätten enbart tillkom gift 
kvinna.124 

Den personliga fattigvården och 
den nya lagen 

I fattigvårdslagstiftningskommitténs förslag till ny fattig
vårdslag stadgades att fattigvårdssamhället bör, där inte 
fattigvården bedrivs i en ringa omfattning, delas in i di
strikt som vart och ett står under uppsikt av en ledamot av 
fattigvårdsstyrelsen. Att distriktsindelning skulle vara det 
normala bekräftas också av att fattigvårdssamhällen som 
infört en annan ordning skulle vara tvungna att inhämta 
godkännande av Konungens befallningshavande. Fattig
vårdsstyrelsen skulle vidare ges möjlighet att kalla vårda
re, såväl män som kvinnor, till att biträda den i fattigvårds
arbetet. Om fattigvårdssamhället ansåg det nödvändigt 
skulle det kunna utfärda bestämmelser om skyldighet att 
mottaga ett sådant uppdrag. Vårdarna skulle också kunna 
sammanslutas till särskilda distriktsstyrelser som skulle 
kunna ges rätten att meddela fattigvård. Fattigvårdssam
hället gavs också rätt att låta fattigvårdsstyrelsen anställa 
tjänstemän.125 

Fattigvårdslagstiftningskommittén tog alltså inte ställ
ning för ett visst system. I sina motiv skrev kommittén att 
den ansett det lämpligt att låta fattigvårdssamhällena själ
va besluta om man ville anlita tjänstemän eller vårdare i 
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de fall där fattigvårdsstyrelsens ledamöter inte själva 
hann utföra allt arbete. Kommittén konstaterade att den 
väg ett samhälle valde i detta fall till stor del berodde på 
vilket intresse samhällets invånare hade för fattigvården. 
Skulle man förlita sig på oavlönade krafter krävdes att in
tresset var tillräckligt stort så att det fanns personer som 
var villiga att åta sig arbetet och fortsätta med det. Proble
met med ett system med frivilliga krafter var att intresset 
kunde avta så att man inte kunde rekrytera ett tillräckligt 
antal vårdare, eller att deras verksamhetslust påverkades 
negativt om de tvingades mottaga uppdraget. Problemet 
var särskilt uppenbart i stora kommuner där arbetsbördan 
lätt kunde synas växa dem över huvudet. Kommittén me
nade vidare att där man inte kunde finna ett tillräckligt 
antal vårdare kunde det vara lämpligt att en avlönad 
tjänsteman tog hand om byråarbetet och den grundläg
gande undersökningen medan vårdaren tog hand om det 
mera personliga arbetet, ett slags biandsystem alltså.126 

Ledamöterna i kommittén var dock inte eniga. Olof 
Björklund och Otto Magnusson reserverade sig mot att 
fattigvårdsstyrelsen skulle kunna delegera rätten att läm
na fattigvård. De ansåg att det bara kunde framkalla för
virring och leda till ansvarslöshet om man fördelade an
svaret på flera olika styrelser och funktionärer.127 En sådan 
fördelning av ansvaret förekom dock redan i praxis och 
Ebba Pauli underströk i en artikel i Vårdarebladet 1916 att 
det i fattigvårdslagstiftningskommitténs förslag egentli
gen handlade om en legalisering av tjänstemannasystemet 
och vårdaresystemet. Enligt 1871 års förordning kunde 
fattigvård inte meddelas av annan än fattigvårdsstyrelsen 
eller i brådskande fall dess ordförande. Pauli framhöll att 
all fattigvård som i dåläget meddelades av styrelser och 
funktionärer som var underställda fattigvårdsstyrelsen 
därför i viss mån gjorde det utanför lagen.128 

Fattigvårdslagstiftningskommitténs förslag kom, med 
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ett undantag, också att ligga till grund för propositionen. 
Stadgandet om fattigvårdsstyrelsens möjlighet att till sitt 
biträde kalla vårdare ändrades så att det skulle vara möj
ligt att låta vårdarna utses av kommunalrepresentationen 
istället för av fattigvårdsstyrelsen. Anledningen till det var 
att det framkommit av yttrandena att vårdareuppdraget 
hellre skulle mottagas och bli mer uppskattat om det lik
ställdes med andra kommunala förtroendeuppdrag.129 

Propositionens förslag upphöjdes också till lag. 1918 års 
fattigvårdslag föreskrev att fattigvårdssamhället som re
gel borde delas in i distrikt, vart och ett stående under 
uppsikt av en ledamot i fattigvårdsstyrelsen. Den stadga
de också en möjlighet att kalla vårdare, såväl män som 
kvinnor, till fattigvårdsstyrelsens biträde. Dessa skulle vi
dare kunna sammanslutas till distriktsstyrelser med rätt 
att meddela fattigvård. Om samhället fann det nödvän
digt kunde det också införa bestämmelser om skyldighet 
att mottaga ett vårdareuppdrag. Lagen gav också en möj
lighet för fattigvårdssamhället att låta fattigvårdsstyrelsen 
anställa tjänstemän.130 I 1918 års fattigvårdslag kom det 
alltså att stå fattigvårdssamhället fritt att självt besluta om 
det ville införa ett tjänstemannasystem, ett vårdaresystem 
eller ett biandsystem. Lagen möjliggjorde en personlig fat
tigvård, men den gjorde den inte till en skyldighet. 

Sammanfattning 
1871 års fattigvårdsförordning gav fattigvårdssamhällena 
stor frihet att själva utforma fattigvårdens organisation 
och metod. Fattigvårdsarbetet kring sekelskiftet 1900 visar 
därför också upp en bild av splittring och improvisation. 
De liberala reformatorerna ville motverka detta genom att 
reformera fattigvårdslagen så att den blev mer detaljsty
rande. Med FVO i Stockholm, COS i London och Elber-
feldsystemet som förebilder förespråkade de en personlig 
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fattigvård med vårdaresystemet som ideal. Genom att 
upprätta ett slags vänskapsförhållande med den fattige 
skulle vårdaren påverka den fattiges personlighet i en 
positiv riktning, så att han eller hon åter kunde bli en 
självförsörjande människa. Detta vänskapsförhållande in
nehöll stora moment av social kontroll där vårdaren i 
"maternalistisk" anda skulle uppfostra den fattige, samti
digt som det också hade ett positivt innehåll i det att det 
skulle få den fattige att känna respekt för sitt eget männi
skovärde. 

För att vårdarna skulle kunna upprätta en personlig 
relation med sina skyddslingar så var man tvungen att 
begränsa antalet fattiga som de skulle ha ansvar för myck
et kraftigt. En sådan småskalig organisation krävde ett 
mycket stort antal vårdare. Rekryteringen av vårdare var 
också vårdaresystemets största problem. 11918 års fattig
vårdslag kom det därför att stå fattigvårdssamhället fritt 
att självt besluta om det ville införa ett tjänstemannasys
tem, ett vårdaresystem eller ett biandsystem. Lagen gav 
fattigvårdsstyrelsen möjlighet att kalla såväl män som 
kvinnor till vårdare, men den gjorde det inte till en skyl
dighet. Lagen gjorde också kvinnans inval i fattigvårds
styrelsen obligatoriskt. Därmed gjorde kvinnan på allvar 
sin entré i det offentliga vårdarbete som hon sågs som så 
särskilt lämpad för. 
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KAPITEL VII  

Sammanfattande 
diskussion 

Synen på de fattiga 
I ett historiskt perspektiv ansluter de liberala reformato
rernas syn på de fattiga och fattigdomen till den tradition 
som har sin grund i den lutherska plikt- och arbetsmora
len. Den rädsla för de fattiga som funnits i Sverige såväl 
som i Central- och Västeuropa allt sedan reformationen 
kom också till uttryck i reformarbetet inför 1918 års fattig
vårdslag. I de liberala reformatorernas negativa utlägg
ningar beskrevs de fattiga som en hotande massa av sam-
hällsparasiter, en samhällets drägg som hotade att störta 
hela samhället i avgrunden med sitt lättjefulla levnadssätt 
och sin bristande arbetsmoral. Men reformatorerna hade 
inte en alltigenom negativ syn på de fattiga, de såg dem 
också som enskilda individer som kunde höjas ur sin fat
tigdom och åter bli självförsörjande fria människor. De li
berala reformatorerna beskrev därför de självförsörjande 
mindre bemedlade som en fattigdomens adel som förde 
en heroisk kamp under knappa omständigheter för att 
upprätthålla sin värdighet. 

Denna dubbeltydiga syn på de fattiga bottnade i att de 
liberala reformatorerna såg fattigdomen främst som ett in
dividuellt problem, vilket kan synas märkligt med tanke 
på den turbulenta sociala miljö, med massemigration, 
ökade klassmotsättningar och en framväxande arbetarrö
relse, som de verkade i. Men ur ett liberalt perspektiv där 
individen står i centrum föll det sig naturligt att i främsta 

158 



hand försöka bota fattigdomen genom att göra alla män
niskor självförsörjande genom en kombination av själv
hjälp och fostran. 

Folkuppfostran som socialpolitisk organisationsmodell 
syftade till att forma individen till att passa in i ett liberalt 
samhälle med en fri marknad. Socialpolitiken skulle här i 
Gustav Cassels anda fylla en roll för det ekonomiska fram
åtskridandet samtidigt som den skulle förverkliga frihets
dimension i den liberala självhjälpstanken; den självstän
diga människan. Socialpolitiken och ekonomin var här två 
sidor av samma mynt. Utan socialpolitik skulle det inte bli 
något ekonomiskt framåtskridande. Utan ekonomiskt 
framåtskridande skulle man inte ha råd med någon social
politik. 

I denna socialpolitiska modell definierades det moder
na sociala arbetets uppgifter i form av hjälp-till-självhjälp 
som till exempel socialförsäkringar och kooperation. Men 
även fattigvårdens utformning blev i denna modell en 
central punkt. För att befrämja självförsörjningsprincipen 
var fattigvården tvungen att uppfylla det delvis oförenliga 
målet att vara både human och avskräckande. Den skulle 
vara human mot barnen, åldringarna och de sjuka samti
digt som de håglösa, de lättjefulla och drinkarna skulle 
fostras till arbetsamhet, sparsamhet och nykterhet. 

Men folkuppfostran riktades inte bara mot de fattiga. 
Den gällde också uppfostran av den breda allmänheten 
för att skapa förståelse för de mindre välbeställdas villkor, 
få dem att ta ansvar för de mindre lyckligt lottade, att ska
pa förståelse mellan klasserna. Detta var en del av den li
berala klassamarbetstanken. Genom att sprida social upp
lysning till alla samhällsklasser ville liberalerna stärka 
människornas förståelse och intresse för varandras förhål
landen för att på så sätt övervinna klasshatet. 

Klasskampen ansågs vara ett samhällsont som ingjutits 
i de breda folklagren av illvilliga krafter. Klassamhället 
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sågs som något givet av de liberala reformatorerna som 
själva kom från medel- eller överklass. De problematise-
rade därför heller aldrig fattigdomen ur ett klass- eller 
maktperspektiv. Den rådande samhällsordningen ansågs 
visserligen inte vara perfekt, men om bara förnuftet fick 
råda och alla goda krafter strävade åt samma håll skulle 
allt ont till slut utrotas. 

Arbetarklassens position sågs som given i det liberala 
samhällsprojektet. De fattigas levnadsstandard mättes 
därför inte mot något uppställt existensminimum. De un
derstödssökandes levnadsstandard skulle istället mätas 
mot andra fattigas. Någon mer omfattande omfördelning 
av samhällets resurser ansågs inte heller önskvärd. Fattig
domen var en fråga för individen. 

Folkuppfostran kan därför sägas vara en slags social 
ingenjörskonst för att förverkliga den liberala samhälls-
utopin: att alla människor skulle ha viljan och förmågan 
att försörja sig själva. 

Den liberala ingenjörskonsten 
Institutionalistisk teori riktar sökarljuset mot institutioners 
organisering och deras betydelse för samhällets struktur. 
Institutionella lösningar konstrueras ofta medvetet för att 
uppmuntra ett visst beteende men kan även innehålla 
motsägelser och ge upphov till oförutsedda konsekvenser. 
De liberala reformatorerna utformade medvetet nya insti
tutionella lösningar för fattigvården för att påverka de fat
tigas handlande och beteende så att det skulle befrämja 
självförsörjningsprincipen. 

Med hjälp av institutionella lösningar försökte man be
mästra den liberala ingenjörskonstens dilemma: Hur styr 
man individen till frihet? Detta gav när det gällde fattig
vården upphov till ständiga målkonflikter. Den fattiges 
personliga integritet och frihet att själv välja stod ofta i 
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motsättning till samhällets rätt att ingripa och korrigera 
det som ansågs vara en livsföring som motverkade just 
självständighet och integritet. Samtidigt var denna mot
sättning en av systemets hörnstenar, en planerad motsä
gelse. Tvånget sågs som en väg till frihet. De institutionel
la lösningarna för fattigvården blev därför inte oavsiktligt 
motsägelsefulla, de konstruerades för att vara det. 

Friheten hade ett innehåll som de liberala reformatorer
na i kraft av sin klassposition ansåg sig ha rätt att definie
ra. Den fick inte missbrukas. De liberala reformatorernas 
frihetsbegrepp hade ett positivt innehåll. Friheten skulle 
användas till produktiva, skapande ändamål. Frihet till 
undergång i misär och alkoholism hade inget värde. 
Tvånget riktades därför mot de negativa sidorna av män
niskors handlingsfrihet, friheten att förstöra sitt eget och 
andras liv. 

I den liberala samhällsorganisationsmodellen finns det 
alltså ett antagande om handlingsfrihet. Och det är här 
som den liberala ingenjörskonsten skiljer sig från Alva och 
Gunnar Myrdals sociala ingenjörskonst. Den syftade inte 
till att uppfostra människorna till att hjälpa sig själva. 
Individen ansågs inte ha den inneboende kraften. Istället 
skulle de uppfostras till att passa in i de sociala ingenjö
rernas reformerade samhälle. I de liberala reformatorernas 
samhälle ansågs däremot varje individ ha kraft och förmå
ga att, under vägledning, själv forma sitt eget liv. 

1930-talets sociala ingenjörskonst ville på kollektiv väg 
skapa en ny människa. En vetenskapligt grundad social
politik, med till exempel kollektiv barnuppfostran och 
styrd konsumtion, skulle detaljreglera människors liv så 
att en mera rationell, upplyst och engagerad, socialt väl
anpassad medborgare skulle uppstå.1 Den liberala ingen
jörskonsten hade delvis samma mål: en socialt anpassad, 
upplyst, självförsörjande medborgare. Metoden för att 
nå målet var dock den diametralt motsatta till de sociala 
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ingenjörernas kollektiva uppfostran och anpassning. De 
liberala reformatorerna bejakade människans egen godhet 
och strävan efter ett bättre liv för att på individuell basis 
skapa nya människor. 

Här anknyter den liberala ingenjörskonsten också till 
de generella socialpolitiska lösningarnas etik: att försöka 
stärka människornas autonomi genom att förse dem med 
grundläggande resurser som de inte på egen hand haft 
möjlighet att skaffa.2 Men medan de generella socialpoli
tiska lösningarna, vare sig det gäller 1913 års allmänna 
pensionsförsäkring eller efterkrigstidens barnbidrag, syf
tade till att förse människorna med grundläggande materi
ella resurser syftade den liberala ingenjörskonsten till att 
förse dem med grundläggande moraliska resurser. Och me
dan den generella socialpolitiken kännetecknas av preci
serade rättigheter som individen inte behöver stå med 
mössan i hand och be om så var den individuella behovs
prövningen själva kärnpunkten i den liberala ingenjörs
konsten.3 

De institutionella lösningarna 
De liberala reformatorerna förespråkade institutionella 
lösningar som syftade till både en ekonomisk och mora
lisk behovsprövning av fattigvården. Försörjningspliktens 
betydelse blev här central. Den lade såväl det ekonomiska 
som det moraliska försörjningsansvaret i första hand på 
individen och familjen. Detta innebar att det sociala grund
skyddet utformades så att det i första hand skulle främja 
viljan att försörja sig och de sina. Först i andra hand var 
det fattigvårdens plikt att försörja de absolut nödställda. 

Försörjningsplikten återspeglade också det rådande ge-
nussystemets könsarbetsdelning. Mannen förutsattes vara 
familjeförsörjare och var därför också såväl i 1871 års fat
tigvårdsförordning som i den nya fattigvårdslagen 1918 
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ovillkorligt försörjningspliktig mot hustrun och barnen. 
Kvinnan hade sedan tidigare ovillkorlig försörjningsplikt 
gentemot barnen och blev i den nya lagen också villkorligt 
försörjningspliktig gentemot mannen. Detta innebar att 
hon var förpliktigad att försörja mannen efter förmåga, 
samma villkor som gällde föräldrar och vuxna barn gente
mot varandra. Den villkorliga försörjningsplikten kan ses 
som en moralisk förpliktelse mer än en legal eftersom det 
inte medförde några rättsverkningar om man försummade 
den. Fattigvårdslagstiftningen fastslog därför att det i för
sta hand ankom på mannen att bära försörjningsbördan. 

Försörjningspliktens centrala betydelse gjorde att fattig
vårdsdebatten genomsyrades av en önskan om hårdare 
tag mot de försumliga försörjarna. De sågs ofta till och 
med som brottslingar som borde spärras in. Denna hårda 
syn fick också genomslag i den nya lagen. De försumliga 
försörjarna kriminaliserades inte men samhällets ogillan
de manifesterades på ett markant sätt genom att fattig
vårdsstyrelsen gavs möjlighet att kvarhålla dem i arbete 
till dess det fanns anledning att anta att de skulle försörja 
sig och de sina, vilket i realiteten gav fattigvårdsstyrelsen 
rätt att efter eget gottfinnande ställa krav på den försum
liges livsföring. Fattigvårdsstyrelsen fick här både en dö
mande och verkställande funktion som låg utanför den 
civilrättsliga lagstiftningens krav på bevisföring och rätts
säkerhet. 

1918 års lag om fattigvården samt tillägg och ändringar 
i annan lagstiftning gav också fattigvårdssamhället större 
möjligheter att tillgodogöra sig ekonomisk ersättning för 
utbetalt understöd av de ovillkorligt försörjningspliktiga. 
Möjligheterna för de försumliga försörjarna att fly utom
lands försvårades dessutom genom att det blev möjligt att 
utfärda emigrationsförbud för dem som försummade att 
betala ålagt underhållsbidrag till fattigvårdssamhället för 
barn under 15 år. 
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Om individen trots allt kom i behov av fattigvård var 
det viktigt att hjälpen gavs i form av hjälp-till-självhjälp. 
En viktig punkt var att fattigvårdsunderstödet inte skulle 
vara ett bidrag, utan ett lån från samhället. Återbetal
ningsskyldigheten fyllde ingen större ekonomisk funktion 
eftersom dess bidrag till fattigvårdens finansiering var 
högst marginellt. Återbetalningsskyldigheten kan istället 
ses som en självhjälpsåtgärd. Genom att ge ett lån vid en 
tillfällig kris kunde samhället hjälpa individen att åter bli 
självförsörjande. Att ta emot ett lån ansågs också vara 
mindre förnedrande för den enskilde individen än att ta 
emot ett bidrag. Ur folkuppfostringssynpunkt var det ock
så viktigt att visa för alla de självförsörjande fattiga som 
levde på gränsen till misär att man inte lika gärna kunde 
ge upp sin strävsamma tillvaro och leva lika bra, eller till 
och med bättre, på bidrag. 

För att fattigvården skulle främja självförsörjningsprin
cipen ansåg de liberala reformatorerna att den också mås
te utformas så att den i viss mån var avskräckande. De in
stitutionella lösningarna utformades därför så att de skulle 
avhålla individen från att söka understöd. Återhållsamhet 
med att dela ut kontantunderstöd i hemmet var här ett vik
tigt moment eftersom det var den mest inbjudande stöd
formen. 

Kontantunderstödet gav den fattige mest autonomi och 
var därmed svårast att kontrollera för fattigvårdsmyndig
heterna. Risken för att understödet skulle komma till obe
hörig användning, vare sig det var till inköp av sprit eller 
sidengarnerade plymer, gjorde att det ansågs vara den un
derstödsform som inverkade mest negativt på självför
sörjningsprincipen. De understödssökande skulle därför 
istället i så stor utsträckning som möjligt erbjudas vård på 
anstalt. 

Anstaltsvården skulle avhålla de fattiga som kunde hjäl
pa sig själva från att söka understöd. Den frihetsberövan-
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de funktion som även de mest humana och inbjudande 
anstalter hade ansågs fungera avskräckande för de själv
försörjande fattiga som övervägde att söka sig till fattig
vården. Men anstaltsvården skulle fylla flera behov. Den 
behövdes både för att ta hand om de gamla och sjuka på 
ett humant sätt och som ett avskräckningsmedel för de 
lättjefulla som borde uppfostras till självförsörjning. Den
na motsägelsefulla uppgift ville de liberala reformatorerna 
lösa genom en klassificering av de fattiga i olika kategori
er som skulle skiljas åt inom och mellan olika anstalter. 
Målet var att skapa ålderdomshem som en oas för de gam
la och arbetshem för uppfostran av de lata och lättjefulla. I 
väntan på en utbyggnad av anstaltsvården fick man dock 
nöja sig med mer pragmatiska lösningar där fridsamma 
åldringar åtminstone inte behövde dela rum med aggres
siva alkoholister. 

Den lutheranska arbetsmoralen fick också sin fysiska 
form i anstalterna där arbetet användes i såväl ekono
miskt som uppfostrande och straffande syfte. Arbete kräv
des såväl av åldringarna på ålderdomshemmet som av de 
försumliga försörjarna på arbetshemmen. Det var natur
ligtvis stor skillnad på det arbete som förelades de olika 
grupperna. Det arbete som förelades åldringarna skulle 
vara anpassat efter deras förmåga och skall kanske mer 
ses som en slags terapi eller ett ekonomiskt bidrag till 
uppehället. Arbetet som förelades de lata och lättjefulla på 
arbetshemmen skulle vara tyngre och hade såväl ett eko
nomiskt som ett uppfostrande och bestraffande syfte. Här 
gällde det att ingjuta en arbetsmoral i dem som sågs som 
förslappade individer. Ändå fanns det ett gemensamt 
drag i det att arbete krävdes av alla som kom i åtnjutande 
av anstaltsvård: Alla skulle arbeta för sin egen försörjning. 
1918 års fattigvårdslag innebar därför inget genombrott 
för ett rent vårdtänkande. Den lutheranska arbetsmoralen 
hade fortfarande alltför stor makt över sinnena. 
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Att fattigvården till viss del skulle vara avskräckande 
innebar dock inte att den skulle vara förnedrande. Indi
videns självaktning fick inte kränkas genom onödig re-
pressivitet. Avskaffande av förnedrande vårdformer som 
rotegång och bortauktionering, införande av rätt att över
klaga fattigvårdsstyrelsens beslut till en högre instans 
samt slopad husbonderätt och målsmansrätt skulle stärka 
individens rättigheter och självförtroende. 

"Värdiga" och "ovärdiga" fattiga 
För att kunna skilja ut de fattiga som ansågs värda att få 
hjälp på ett humant och fullgott sätt från dem som inte an
sågs värda hjälp utan istället borde avskräckas och upp
fostras ansåg de liberala reformatorerna att det var viktigt 
att skilja de "värdiga" fattiga från de "ovärdiga". Detta 
gällde inte bara fattigvården. Att skilja på "värdiga" och 
"ovärdiga" fattiga var en universell socialpolitisk princip. 
I den kom också de moraluppfostrande ambitionerna tyd
ligast till uttryck eftersom man betraktades som "värdig" 
eller "ovärdig" fattig efter en moralisk bedömning. 

Med den oscarianska borgerliga kulturens dygder som 
norm sågs de skötsamma, självförsörjande och försakande 
fattiga som en slags idealtyp för "värdiga" fattiga. Som 
"ovärdiga" betraktades de fattiga som ansågs besitta mo
raliskt negativa egenskaper som lättja, liderlighet, opålit
lighet, slarv, obetänksamhet och dryckenskap. De liberala 
reformatorerna hade tillgodogjort sig dygder som pålitlig
het, anständighet, arbetsamhet, försiktighet och nykterhet 
inom den borgerliga kultur som de själva var en del av. 
Dessa dygder var dock inte specifika för den borgerliga 
kulturen utan byggde på en ganska vardaglig moralupp
fattning som också delades av den svenska arbetarklas
sen.4 Man kan därför inte med nödvändighet säga att de 
fattiga påtvingades levnadsregler som de inte delade. 
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Tvärtom så är det troligt att de flesta av dem betraktade 
den borgerliga kulturens dygder som sina egna, även om 
det inte alltid var lätt att leva upp till dem. 

De som vände sig till fattigvården hade på något sätt 
misslyckats med att leva upp till den fattiga idealtypen. 
Men de kunde ändå betraktas som "värdiga" om de inte 
själva hade någon skuld till sin belägenhet. Barnen intog 
här en särställning genom att alltid ses som oskyldiga of
fer för fattigdomen, men även gamla, sjuka och handikap
pade som inte kunde försörja sig genom arbete ansågs 
vara "värdiga" fattiga. Vilja men oförmåga till lönearbete 
var lagstiftningens centrala kriterium för att bli betraktad 
som "värdig". 

Arbetslöshet räknades dock inte som oförmåga. De ar
betslösa betraktades därför inte automatiskt som "värdi
ga" fattiga. De liberala reformatorerna såg arbetslösheten 
främst som ett individuellt problem och menade också att 
den som verkligen ville ha ett arbete i de flesta fall också 
kunde få ett. Samtidigt fanns det en inte klart uttalad bety
delsefull ekonomisk dimension i frågan: Om de arbetslösa 
skulle få rätt till fattigvård skulle kostnaderna explodera. 

Den personliga fattigvården 
För att kunna skilja de "värdiga" fattiga från de "ovärdi
ga" fattiga ville de liberala reformatorerna modernisera 
fattigvårdens metod i riktning mot en individualisering 
som skulle bygga på ett personligt förhållande mellan 
hjälparen och den hjälpsökande. Idealet var ett slags vän
skapsförhållande mellan vårdaren och den fattige. De li
berala reformatorerna knöt här an till Erik Gustaf Geijer 
och 1800-talsfilosofins personlighetslära, där en personlig
het är en människa som förmår att utveckla sin egen indi
vidualitet samtidigt som hon tar del i samhällslivet och tar 
ansvar för sina medmänniskor. 
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Personlighetstanken förenade individualismen med tan
ken på människan som en social varelse med ansvar för 
inte bara sitt eget, utan också andras liv. Detta hjälpte de li
berala reformatorerna att klara ut ett ideologiskt dilemma. 
Kollektiva lösningar kunde förenas med ett individuellt 
ansvar. För fattigvården innebar det att personligt ansvar 
och engagemang och en personlig utveckling krävdes 
både av hjälparen och den hjälpsökande. 

Denna ömsesidiga personliga relation skulle dock inte 
utövas på lika villkor, utan det var främst vårdarens per
sonlighet som skulle göra avtryck på den fattiges person
lighet. Den personliga relationen blev ett redskap för en 
social kontroll som föranledde djupa ingrepp i den fattiges 
personliga integritet. Vårdaren skulle "lägga livet tillrät
ta" för den fattige. Men den personliga fattigvården hade 
också ett positivt innehåll. Den skulle stärka den fattiges 
självkänsla, känslan av att själv ha kraft att resa sig ur ett 
besvärligt läge, förmågan att se egna möjligheter och ta 
eget ansvar. Den fattige skulle hjälpas att känna respekt 
för sitt eget människovärde. 

Vårdarnas uppdrag skulle därför inte vara begränsat till 
att enbart konstatera vilken grad av nöd som förelåg och 
ordinera den hjälp som behövdes för stunden. De skulle 
också arbeta kurativt genom att ta reda på nödens orsaker 
och se om dessa kunde undanröjas, samtidigt som de 
blickade framåt och frågade sig hur den fattiges framtida 
liv sannolikt skulle komma att gestalta sig och vilket infly
tande det skulle få på andra människors liv. 

Den personliga fattigvården kan därför inte enbart sä
gas vara ett utslag av social kontroll och fostran uppifrån. 
Den var också ett nytt sätt att angripa de sociala problem 
som följde i fattigdomens spår, en ny metod för fattig
vården. Vårdaresystemet byggde visserligen på frivilliga 
krafter, men man kan ändå säga att den personliga fattig
vården var ett steg på vägen mot en mer professionalise-
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rad socialvård i den meningen att det sociala arbetet fick 
en metod. 

En personlig fattigvård kunde för städernas del uppnås 
genom vårdaresystemets frivilliga och småskaliga organi
sation. Eftersom vårdarna skulle upprätta en personlig re
lation med sina skyddslingar kunde de bara ansvara för 
ett mycket begränsat antal fattiga. Detta innebar att det 
krävdes ett stort antal vårdare. Rekryteringen var därför 
också vårdaresystemets största problem. Det var svårt att 
rekrytera duktiga och uthålliga vårdare som hade tid och 
ork att ta sig an ett sådant uppdrag. 

Det hade visat sig särskilt svårt att rekrytera vårdare ur 
arbetarklassen eftersom en arbetare efter en lång arbets
dag knappast hade varken tid eller ork att ta sig an ett krä
vande uppdrag som dessutom var oavlönat. Ur den syn
vinkeln var vårdareuppdraget definitivt mer lämpat för 
medel- och överklass. Samtidigt pekade erfarenheter från 
bland annat Stockholm på att vårdaresystemets problem 
kanske var mer strukturella. Det passade kanske helt en
kelt inte in i ett modernt industrisamhälle. Den småskali
ga organisationen och kravet på en personlig kännedom 
om både dem som skulle bli vårdare och dem som sökte 
understöd passade inte in i ett storskaligt och rörligt sam
hälle där anonymiteten bredde ut sig. 

I 1918 års fattigvårdslag kom det därför att stå fattig
vårdssamhället fritt att självt besluta om det ville införa ett 
tjänstemannasystem, ett vårdaresystem eller ett biandsys
tem. Lagen möjliggjorde och kan till och med sägas ha 
uppmuntrat en personlig fattigvård, men den gjorde den 
inte till en skyldighet. Den ideala organisationstypen fick 
ge vika inför verklighetens svårigheter. Detta kan natur
ligtvis ses som ett nederlag för de liberala reformatorerna. 
Jag tror dock inte att de själva upplevde det så. När verk
ligheten krävde det tillät deras pragmatiska politiska håll
ning att de accepterade avsteg från principerna. Deras po
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litiska principer var inte dogmatiska utan de var medvetna 
om att nya fakta när som helst kunde tvinga dem att om
pröva dem. 

Liberal fattigvårdspolitik mellan 
privat och offentligt 

Frågan om fattigvården skulle bedrivas i privat eller of
fentlig regi var ingen ideologisk stridsfråga för de liberala 
reformatorerna. Vilken regi den skulle drivas i sågs av 
dem som en rent praktisk organisatorisk fråga. Huvud
saken var att det sodala arbetet bedrevs på ett för dem 
korrekt sätt. De menade att en personlig fattigvård sköttes 
bäst av frivilliga krafter, men att detta lika gärna kunde 
ske i ett kommunalt som i ett privat system. 

När de liberala reformatorerna uttryckte farhågor för att 
ett alltför stort statligt engagemang skulle kväva de fri
villiga krafterna var det ett led i en allmän rädsla för en 
byråkratisering där fattigvården skulle bli opersonlig och 
formell. Statliga och kommunala system sågs inte som ett 
hot i sig, bara de organiserades på rätt sätt. De liberala 
reformatorerna förespråkade till exempel en omfattande 
offentlig institutionalisering av den svenska socialvården, 
vilken också påbörjades med 1918 års fattigvårdslag. Att 
staten genom lagstiftning skulle garantera att de fattiga 
fick en viss kommunal omsorg sågs också som naturligt. 

Om man ser frågan om vilken regi sociala verksamheter 
skulle bedrivas i utifrån 1990-talets horisont med dess pri-
vatiseringsdebatt så kan man säga att de liberala reforma
torerna närmade sig frågan om privat och offentligt från 
andra hållet. De skapade privata sociala verksamheter för 
att det saknades offentliga alternativ. Det tidiga 1900-talet 
var en pionjärtid då många av 1900-talets sociala institu
tioner såg sin dager. Gränsen mellan offentligt och privat 
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var också mer flytande än den är i dagens samhälle. De
batten fördes heller inte i termerna offentligt-privat, utan 
man talade mer om enskilt och offentligt socialt arbete. 

Kring sekelskiftet 1900 byggde både det enskilda och det 
offentliga sociala arbetet på såväl oavlönat som avlönat 
arbete. Vårdaresystemet var till exempel ett offentligt sys
tem där arbetet utfördes av frivilliga krafter, medan tjäns
temannasystemet var ett offentligt system med avlönad 
arbetskraft. Den privata filantropiska omsorgen baserades 
ofta i huvudsak på oavlönat arbete, men det kunde också 
vara avlönat. 

Detta innebär inte att frågan om privat och offentligt var 
ointressant i samtiden. Istället handlar det om att frågan 
hade en helt annan dimension än den kom att få under se
nare delen av 1900-talet. Det sociala fältet var kring sekel
skiftet 1900 ingalunda helt blankt. Filantropiska föreningar 
och olika självhjälpsföretag gjorde betydelsefulla insatser. 
Men några mer samordnade insatser fanns inte, socialför
säkringarna var inte utbyggda och den statliga välfärdsby
råkratin ännu i sin linda. Utifrån ett sådan "nolläge" tedde 
sig en utbyggnad av den offentliga vården knappast som 
ett hot mot den liberala samhällsmodellen. Det var ändå 
frågan om relativt små förändringar i ett överblickbart 
system. 

En annan faktor som kan ha haft betydelse är att det so
ciala reformarbetet såväl på det centrala som det lokala 
planet ofta bedrevs av en begränsad skara personer, ofta 
"eldsjälar", som stod i nära kontakt med varandra både på 
det personliga och det professionella planet. Denna form 
av informella nätverk torde ha haft stor betydelse för att 
de privata verksamheterna ofta kunde övergå till att bli of
fentliga utan uppslitande strider när det befanns vara den 
bästa praktiska lösningen. Att en verksamhet bytte hu
vudman behövde då inte betyda att den bedrevs av andra 
personer än tidigare eller så kunde man med gott samvete 
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överlämna en verksamhet i händerna på personer som 
man kände väl och litade på. 

De liberala reformatorerna inom CSA och Svenska fat
tigvårdsförbundet är ett gott exempel på ett informellt 
nätverk som rörde sig både i den offentliga och den priva
ta sfären. G H von Koch arbetade för fattigvårdens refor
mering inom CSA, Svenska fattigvårdsförbundet, stads
fullmäktige i Stockholm och i riksdagen. När den nya 
lagen sedan var ett faktum 1918 blev det hans uppgift att 
som statlig tjänsteman övervaka dess implementering. 
Johan Widén var ordförande i Svenska fattigvårdsförbun
det och den statliga fattigvårdslagstiftningskommittén 
samtidigt. Ebba Pauli var ledamot i Svenska fattigvårds
förbundets arbetsutskott och fattigvårdslagstiftningskom-
mittén samtidigt. I hennes fall var det dessutom hennes 
meriter inom den privata sfären som ledamot i CSA:s fat
tigvårdskommitté som kvalificerade henne för en plats i 
den statliga fattigvårdslagstiftningskommittén. En del 
av dessa dubbla roller skulle kunna betraktas som proble
matiska och ge upphov till dubbla lojaliteter. De liberala 
reformatorerna såg dock inte sina dubbla roller som spe
ciellt problematiska utan mer som en förutsättning för 
reformarbetet. 

Denna pragmatiska inställning till frågan om offentligt-
privat inom det sociala området verkar ha varit utbredd 
och kan kanske ses som ett förstadium till den relativt 
konfliktfria svenska modellen. Forskningen är dock alltför 
liten på området för att man ska kunna dra några generel
la slutsatser. Gena Weiners avhandling om barnavården i 
Hagalund ger dock ett gott exempel på hur privata sociala 
verksamheter kommunaliseras långsamt under oproble
matiska former. Solna Mjölkdroppe och Barnavårdsbyrån i 
Solna (där för övrigt G H von Koch satt i den första styrel
sen som representant för Svenska fattigvårdsförbundet) 
startades i början av 1900-talet som privata verksamheter. 
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De kom sedan att samverka i ökande omfattning med de 
kommunala myndigheterna för att till sist 1945 (Mjölk
droppen) respektive 1951 (Barnavårdsbyrån) övergå till 
att bli helt offentliga verksamheter. Hela denna process 
verkar ha vuxit fram av praktiska skäl och den genomför
des utan ideologiska konflikter.5 

Fattigvården som genussystem 
Avslutningsvis vill jag diskutera den ambivalenta syn på 
kvinnan som framkommit i avhandlingen. Det handlar 
om progressiva borgerliga kvinnor, kvinnliga vårdare och 
fattiga kvinnor i ett genussystem där mannen är norm. 
Men här existerar också delsystem sida vid sida på olika 
nivåer med klasskillnaderna som vattendelare. De pro
gressiva borgerliga kvinnorna och de kvinnliga vårdarna i 
ett särartssystem som tillät dem att träda ut i offentlighe
ten inom vissa ramar. De fattiga kvinnorna i systemet med 
fostran till lönearbete. 

Progressiva borgerliga kvinnor fick genom sitt arbete 
inom organisationer som CSA och Svenska fattigvårdsför
bundet inflytande på socialpolitiken i en tid då de stod 
utan politisk rösträtt och inte ägde tillträde till högre äm
beten. Men även om dessa kvinnor inte hade tillträde till 
offentligheten på samma villkor som männen så tillhörde 
de en elit, och det var genom samarbete med männen i 
den stockholmsbaserade borgerliga eliten de kunde påver
ka politiken. De socialpolitiska centralförbunden fungera
de därför också som politiska kanaler för en grupp med
borgare, de progressiva borgerliga kvinnorna, som inte 
hade tillgång till den parlamentariska scenen. Uppkoms
ten av organisationer som CSA och Svenska fattigvårds
förbundet kan därför sägas ha bidragit till kvinnans eman
cipation. 

De kvinnliga reformatorerna arbetade sida vid sida med 
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sina manliga kolleger och verkar både ha respekterats och 
uppskattats av dem. Många av männen inom CSA och 
Svenska fattigvårdsförbundet arbetade också aktivt för 
kvinnlig rösträtt. Ändå framträder vid närmare gransk
ning en inställning hos de manliga reformatorerna som 
pekar i riktning mot att kvinnans ställning var särskild 
och att mannen var den norm som de bedömdes emot. I 
egenskap av vårdande moder räckte kvinnans egenskaper 
eller var till och med överlägsna mannens, men när det 
kom till intelligensen var hon tvungen att komma upp till 
en "högre" manlig nivå för att räcka till. 

Kvinnans moderliga egenskaper kvalificerade henne 
också för deltagande i det rent praktiska fattigvårdsarbe
tet. Här löper trådarna tillbaka till 1800-talet då särarten 
betonades för att legitimera kvinnans inträde i den organi
serade filantropin, något som också verkar ha påverkat 
den offentliga fattigvården eftersom vårdarna till största 
delen var kvinnor. Särartstanken beskrev kvinnan som 
särskilt lämpad för vårdande arbete eftersom hon var var
mare, känsligare och mer kärleksfull än den kalle och själ
viske mannen. 

Kvinnans deltagande i fattigvårdsarbetet var inte heller 
speciellt kontroversiellt, även om det förekom farhågor 
om att hennes veka natur och ömmande hjärta skulle få 
fattigvårdskostnaderna att skjuta i höjden. Rent allmänt 
sågs det dock som positivt. Särartstanken verkar här ha gi
vit legitimitet och den präglade också debatten i frågan, 
även om man som hos Agda Montelius och Ebba Pauli har 
svårt att veta om de förespråkade särartstanken som ideo
logi eller om de bara använde särarten som praktiskt-poli-
tiskt argument. 

Särartstanken användes också som argument för att ge 
den gifta kvinnan rätt att delta i fattigvårdsstyrelsens ar
bete. Här fanns det dock ett motstånd, vilket antagligen 
berodde på att det handlade om ett politiskt förtroende
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uppdrag i en tid då demokratiseringen var en het politisk 
fråga. 1918 års fattigvårdslag gav dock inte bara alla kvin
nor tillträde till fattigvårdsstyrelsen, utan det infördes till 
och med en reell kvotering som föreskrev att minst en le
damot och en suppleant i fattigvårdsstyrelsen skulle vara 
kvinna. 

Den positiva synen på kvinnans deltagande i fattig
vårdsarbetet kan naturligtvis ses som ett uttryck för en po
sitiv och emancipatorisk kvinnosyn. Samtidigt är det ett 
faktum att man behövde ett mycket stort antal frivilliga, 
oavlönade vårdare för att kunna genomföra en mer per
sonlig fattigvård. Den positiva synen på kvinnan som fat
tigvårdare kan därför också ses som ett uttryck för att 
kvinnor behövdes som oavlönad arbetskraft. 

När det gällde fattigvården så var mannen norm för 
"värdiga" fattiga, eftersom lönearbetet var det centrala 
kriteriet för värdighet. Kvinnors moderliga egenskaper 
kvalificerade henne som vi har sett tidigare speciellt för att 
vårda de fattiga. Det kvalificerade henne däremot inte för 
att motta fattigvård eftersom kravet för att få obligatorisk 
fattigvård var att man till det yttersta skulle ha försökt för
sörja sig genom lönearbete innan man sökte hjälp. Arbets-
kravet tog ingen hänsyn till att det oftast var mannen som 
var familjeförsörjare och att kvinnan oftast arbetade i 
hemmet. Den fattiga hemarbetande kvinnan osynliggjor-
des och kom därför att befinna sig i ett ingenmansland 
mellan de "värdiga" och "ovärdiga" fattiga. 
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Summary 
Poor Relief and Moral Education: Liberal Poor 

Relief Policies in Sweden, 1903-1918 

In the turbulent social climate of the early twentieth cen
tury, with its mass emigration, increasing class conflict 
and burgeoning worker's movement, Swedish liberals 
began to actively advocate class reconciliation and social 
peace. Poverty was primarily perceived as an individual 
problem. Through a combination of self-help and foster
age individuals would be elevated to a level where they 
would gain the ability to take responsibility for themselves 
and the maintenance of their families. The central role 
played by poor relief in this socio-political vision is the 
subject of my dissertation. 

This study treats the reform work done in preparation 
for what would result in the poor relief law of 1918. This 
reform work was pursued by a network of philanthropists 
and politicians from the middle and upper classes, gather
ed in two of the era's most influential social organizations 
— Centralförbundet för Socialt Arbete (the National Associ
ation of Social Work) and Svenska fattigvårdsförbundet (the 
National Association of Poor Relief). Using these organ
izations as their base, the reformers strove to replace the 
highly-restrictive poor relief ordinance of 1871 with more 
modern legislation, finally succeeding in doing so in 1918. 
Politically, the majority of these reformers were liberals, 
though the odd social democratic or conservative voice 
could occassionally be heard. Strictly ideologically, the 
form of liberalism which it represented can be character
ized as social liberalism in its classic form. Which is to say 
that, in contrast to the opposition to all forms of g overn-
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ment intervention expressed by the Manchester liberals, 
these liberals approved of c ertain types of g overnmental 
regulation, eg. in order to counteract poverty and need. In 
an historical context, they can be placed within the broad 
spectrum of tu rn-of-the-century Swedish liberalism, with 
connections to the national liberal party. Among the lead
ing lights in the debate we find such female philanthrop
ists as Agda Montelius and Ebba Pauli and liberal politi
cians like G H von Koch and Jakob Pettersson. 

Both social democrats and conservatives allowed the 
question of poor relief to be a matter for liberals to deal 
with — the former because they perceived poor relief as a 
demeaning and obsolete form of social policy which ought 
to be abolished, the latter due to sheer disinterest in the 
matter and unwillingness to engage in reform work. Thus 
liberal reformers were given more or less free rein to for
mulate the problems to be addressed in the issue of poor 
relief, and their numbers dominated both the debate and 
the committees and boards of inquiry. They took every 
chance they could to propagate for their demand of mak
ing poor relief an institution of m oral education. The re
formers wished to create a system which took care of th e 
truly needy in a humane and adequate manner, and which 
would at the same time have a sufficiently deterrent effect, 
so that the prospect of supporting oneself through gainful 
employment would clearly appear as the better, preferable 
alternative. Poor relief was not only intended to meet ma
terial needs but also serve the task of fostering good public 
morals. It is this aspect which has drawn my particular 
attention in this study. 

The purpose of the present dissertation is to study how 
and why the leading liberal reformers of the National As
sociation of Social Work, the National Association of Poor 
Relief and the Royal Poor Law Reform Commission want
ed to mold poor relief into the form of an institution of 
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moral education. Significant questions arise, including: 
Upon which ideological bases was poor relief to be found
ed so that it would function educationally? What would 
the purpose of this educational programme be? On whom 
would maintenance obligation rest? How did they intend 
to structure poor relief institutions so that they would act 
in both a humanitarian and a deterrant manner simultan
eously? Was there a difference between the treatment and 
perception of penurious men and penurious women? How 
were the poor to be classified? What criteria were employ
ed? Which system of p oor relief d id the liberal reformers 
wish to introduce? Which methods did they advocate? 
Was there a difference between the roles and duties of the 
male and female poor relief worker? 

In the present dissertation, I have employed two theore
tical models as analytical tools for interpreting and analyz
ing this policy of educational poor relief — the institution
alist theory and Yvonne Hirdman's theory of the gender 
system. Institutionalist theory illuminates how the organ
ization of institutions influences the values and actions of 
individuals; how they can consciously or unconsciously 
encourage a certain type of behaviour. Yvonne Hirdman's 
gender-system theory describes the power relationships 
between the sexes as a socially and culturally constructed 
organization built upon two principles: The separation of 
the "male" and "female" spheres, and the use of the male 
as the norm. The principle of se paration implies that the 
spheres of men and women ought not be mixed together. 
The principle of the male norm implies that it is men who 
represent "people" and thus, comprise what is normal and 
universal. With the help of these two theories and qualita
tive textual analysis, my method intends on interpreting 
the motives of the actors and distilling the values, attitu
des and norms which they themselves represented and 
which they wished to communicate through poor relief to 
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the poverty-stricken members of society. Here, the actor's 
perspective is of singular importance. 

Between 1903 and 1918, the liberal reformers active in 
the National Association of Social Work, the National As
sociation of P oor Relief a nd the Royal Poor Law Reform 
Commission worked at transforming poor relief into an 
institution of moral education. Using the liberal "help-
to-self-help" idea as an ideological basis, poor relief was 
intended to educate those who came into contact with 
poor relief authorities, in order that they may learn to take 
responsibility for their own lives. Poor relief would there
with develop the individual's will and ability to support 
him/herself and his/her family. Poverty was not viewed 
as a simply economic matter. Thus, poor relief was not in
tended to merely fend off material need; it also needed to 
place demands on its recipients. Making these demands 
was seen as a way of showing respect for the human 
dignity of the poverty-stricken individual. Thus it was not 
enough to simply transform the poor into self-supporting 
individuals, but also required raising the general po
pulace's consciousness concerning the significance of soci
al questions. The ultimate goal of this broad educational 
activism was to create a feeling of so lidarity between the 
classes, thereby counteracting class antagonism. 

The liberal reformers worked at forming poor relief in
stitutions in such a manner that they would increase the 
will-power and ability of the individual to take respon
sibility for the support of him/herself and his or her family. 
Maintenance obligation was a central element, where the 
unconditional duty of p arents to support themselves and 
their children was emphasized. Similarly, the uncondition
al duty of t he husband to support his wife was taken for 
granted. These conditions were stipulated in both the poor 
relief ordinance of 1871 and the new law of 1918. The obli
gation of a wife to support her husband was not quite as 
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straight-forward. Fears that she might be forced to sup
port a slothful spouse were expressed in the debate. How
ever, in the poor relief law of 1918, the wife was made con
ditionally obligated to support her husband. Conditional 
maintenance obligations were also enforced for parents 
with children who had reached the age of majority. In the 
poor relief law of 1918, the maintenance obligation was 
further extended to include adoptive children and their 
adoptive parents, under the same conditions as applied to 
biological parents and their children. 

The self-support principle was primarily threatened by 
those who neglected their maintenance obligations. Neg
ligent providers were thus seen as criminals by the debat-
teurs. Men and women alike could prove to be negligent 
providers, and the new regulations dealing with neglected 
maintenance obligation were theoretically aimed at both 
men and women. However, since the husband was uncon
ditionally obligated to support not only his children but 
also his wife, and since more often than not it was the hus
band who was the family provider, the negligent provider 
was most often found to be a man. In the paragraph of the 
poor relief law of 1918 which regulated work obligations 
for negligent providers, it also clearly emerges that the 
measures taken are directed primarily toward husbands 
who neglected their families. 

The new law contained a significant toughening of the 
regulations dealing with neglected maintenance obliga
tions. This intensification implied that municipal poor re
lief authorities could seek economic compensation in a 
more effective manner, while at the same time giving the 
poor relief board the opportunity to detain the negligent 
providers at work until such time as there was reason to 
believe that they would begin providing for themselves 
and their families. 

In order to encourage the will to support oneself and 
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one's family the demand was made that the aid provided 
not only be in the form of "help-to-self-help". The liberal 
reformers felt that it needs also be designed in such a way 
as to act as a deterrant in order to counteract the emer
gence of a "welfare-state" mentality. Uncontrolled charity 
would be discouraged and the individuals prevented from 
becoming dependent on support. This would be effected 
through preventive measures for the conscientious recipi
ents and educational efforts for the disorderly ones. 

A statute dealing with the fact that the poor relief board 
would work for positive preventive measures was also 
written into the poor relief law of 1918. At the same time, 
institutional solutions were developed intended to have a 
somewhat deterrent effect. Poor relief support was a loan, 
not a grant. Financial support would not be given if suspi
cions existed that the money would not be used in the 
manner intended. Homes were established for the elderly 
and the sickly in order that they be cared for in a dignified 
manner, and for the disorderly and irresponsible in order 
to function as a deterrent and a punishment. However, 
poor relief was not to be humiliating, and thus methods 
of poor relief inherited from a bye-gone era which were 
apprehended as such were strictly forbidden in the new 
legislation. 

Poor relief was often portrayed as a stigmatizing form 
of social policy. This negative view had been reinforced 
by stipulations in both the poor relief l egislation and the 
parliamentary act which limited the freedom and civil and 
legal rights of welfare recipients. In this instance, the poor 
relief law of 1918 implied an improvement in the lot of 
poverty-stricken individuals, in that robbing adult welfare 
recipients of their majority and placing them under guardi
anship was abolished, and the right to an appeal before a 
higher instance after being denied poor relief was intro
duced. However, the stipulations of the parliamentary act 
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on the loss of voting rights for recipients of poor relief 
remained and were not abolished until 1945. 

The liberal reformers saw this collective degrading of 
welfare recipients as a threat to the principle of se lf-sup-
port since it counteracted a raising of their self-respect. In
stead, penurious individuals were to be judged individu
ally. From their class perspective, the liberal reformers felt 
that they had the moral right to judge who was worthy 
and who was not, and employed their own moral yard
stick in determining so. "Worthy" individuals were those 
who lived up to such virtues as reliability, decency, dili
gence, prudence and sobriety. "Unworthy" individuals 
were ascribed negative qualities like sloth, lechery, unreli
ability, carelessness, imprudence and drunkenness. These 
moral yardsticks also guided the formation of poor relief. 
Both men and women were measured with the same yard
stick, but in the legislation itself, the man was held to be 
the norm, since it was the inability to be a wage-earner 
that gave one the right to poor relief. This employment 
criterion disregarded the fact that it was most often the 
husband who was the family provider and that women 
most often worked in the household. The poor housewife 
was rendered invisible and thus ended up in a no-man's 
land somewhere in between the "worthy" and the "un
worthy" poor. The only people among the poor considered 
to be unquestionably "worthy" were children. Their in
herent helplessness was their normal state of being. 

The matter of whether poor relief was to be conducted 
under private or public management was not a controver
sial ideological issue for the liberal reformers. Just who 
would run the poor relief programme was seen as a pure
ly practical, organizational matter. The main thing was 
that social work be conducted in a manner which they 
deemed to be correct. This implied that personalized poor 
relief was best run on a voluntary basis, but that it could 
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be done just as well on a municipal basis as through a pri
vate system. 

The poor relief ordinance of 1871 gave the providers of 
poor relief more or less free hands to design the organiza
tion and method of p oor relief th emselves. Thus poor re
lief around the turn of the century also presents an image 
of division and improvisation. This the liberal reformers 
wished to counteract by reforming the poor relief l aw so 
that it would be the practical details of each particular 
case, and not some universally-applicable framework, 
that would guide their work. Using Föreningen för Välgö
renhetens Ordnande (the Association for the Organization 
of Charity) in Stockholm, the Charity Organization Soci
ety in London and the Elberfeld system from Germany as 
models, they advocated a personalized poor relief, with 
the warder system as their ideal. By establishing a sort of 
friendship relationship to the poor individual, the warder 
would be able to exercise a positive influence on the re
cipient's personality, so that he or she could recommence 
being a self-supporting individual. This friendship re
lationship contained significant elements of social control, 
where the warder was to foster the poor individual in a 
"maternalistic" spirit, at the same time as it also contained 
a positive element in that it would lead the poor indi
vidual to regain his or her own human dignity. 

In facilitating the establishment of personal relationships 
between the warders and their wards, the number of poor 
people each individual was to be responsible for needed 
to be severely limited. Such a small-scale organization de
manded a very large number of w arders. In other words, 
the recruiting of warders became the ward system's great
est problem. Thus it was written into the poor relief law 
of 1918 that the local provider of poor relief itself was free 
to choose between introducing a bureaucratic system, a 
warder system or some mixture of the two. The law pro
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vided the poor relief board with the opportunity of select
ing both men and women as warders, without making it 
obligatory. It did however make the election of women 
onto the poor relief board obligatory. With this, women 
made their definitive entry into that form of public welfare 
work for which they were seen as particularly suited. 

However, even though women were considered suit
able as warders, the overall view of women was still am
bivalent. The female reformers, warders and the poor 
women themselves lived within the confines of a gender 
system where the man represented the norm. However, 
there existed sub-systems side-by-side and on different 
levels of society, with class differences acting as the wa
tershed. The progressive middle- and upper-class women 
and the female warders lived in a system of separation of 
the male and female spheres which allowed them to take 
the step out into the public arena — within certain bound
aries — while the poor women lived in a system construct
ed foremost with men in mind. 

In conclusion, the purpose of moral education as a socio
political organizational model was to mold individuals 
into the form which liberal, free market society wished 
them to have. In the spirit of economist Gustav Cassel, this 
social policy would fill a role in encouraging economic 
progress while at the same time achieving a dimension of 
personal liberty baked into the liberal self-help idea: The 
creation of t he Independent Individual. Social policy and 
economics were thus two sides of the same coin here. 
Without social policy, no economic progress. Without eco
nomic progress, society could not afford a social policy. 
Thus moral education can be said to be a type of social 
engineering aimed at realizing a liberal social Utopia, 
where all individuals would have the will and the ability 
to support themselves. 

Translated by Stephen Fruitman 

184 



NOTER T ILL SIDORNA 9-14 

Noter 

Kapitel 1 
1. Ur en socialarbetares liv. Min
nen av G. H. von Koch. Accession 
1980/131. Kungliga biblioteket, 
Stockholm. 
2. Gustav Möller, "En socialpoli
tikens banbrytare", Kooperatören 
1948:6, s 124. Huvuddragen i den 
socialdemokratiska socialpoliti
ken under 1930-talet och den så 
kallade "Möllerlinjen" behandlas 
kort och koncist i Bo Rothstein, 
Vad bör staten göra ? Om välfärdssta
tens moraliska och politiska logik, 
Stockholm 1994, s 206 ff. 
3. Om den liberala ideologin se 
Sven-Eric Liedman, Från Platon 
till kommunismens fall De politiska 
idéernas historia, Stockholm 1993, 
s 168-186. Om den svenska sekel
skiftesliberalismen se till exempel 
Hans-Krister Rönblom, Frisinnade 
landsföreningen 1902-1927. Skild
ringar ur den liberala organisations
rörelsens historia i vårt land, Stock
holm 1929, kap I-VIII; Gunnar 
Gerdner, "Liberaler och frisinna
de, professorer och norrlänningar. 
Ett terminologiskt axplock", i Eko
nomi, Politik, Samhälle. En bok till
ägnad Bertil Ohlin på s extio-årsda
gen, Stockholm 1959, s 75-86. 

4. Exempel på sådana är Christi
na Gerger, Där nöden var som störst. 
En studie av fattigdom och fattigvård 
i en småländsk landsbygdssocken åren 
1835-1915, Stockholm 1992; Olle 
Lundsjö, Fattigdomen på den sven
ska landsbygden under 1800-talet, 
Stockholm 1975; Svante Jakobs
son, Fattighushjonets värld i 1800-
talets Stockholm, Uppsala 1982; Jo
han Söderberg, Agrar fattigdom i 
Sydsverige under 1800-talet, Stock
holm 1978. 
5. Exempel på studier av svensk 
socialpolitik ur ett sådant per
spektiv är Anders Berge, Medbor
garrätt och egenansvar. De sociala 
försäkringarna i Sverige 1901-1935, 
Lund 1995 och Rothstein, Vad bör 
staten göra? 
6. Jag utgår här från den tolk
ning av institutionalistisk teori
bildning som historikern Anders 
Berge har gjort i samband med 
sina studier av svensk socialpoli
tik. Se till exempel Anders Berge, 
Medborgarrätt och egenansvar, s 19; 
Anders Berge, "Socialpolitik och 
normgivning i Sverige 1871-1913", 
Arkiv för studier i arbetarrörelsens 
historia 63-64 (1995), s 68-69. 
7. Yvonne Hirdman har utveck
lat resonemanget kring genussys-
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temet i flera arbeten. Se till exem
pel Yvonne Hirdman, "Makt och 
kön", i Olof Petersson (red), Makt
begreppet, Stockholm 1987; dens, 
"Genussystemet - reflexioner 
kring kvinnors sociala underord
ning", Kvinnovetenskaplig tidskrift 
1988:3; dens, "Genussystemet", i 
Makt och demokrati i Sverige (SOU 
1990:44); dens, "Genusanalys av 
välfärdsstaten: Utmaning av di-
kotomierna", i Kåre Tonnesson 
(red), Fra kvinnehistorie til kjonns-
historie?, Rapport III. Det 22. nor
diske historikermote Oslo 13.-18. 
august 1994, Oslo 1994. 
8. För liknande resonemang och 
ståndpunkter se Christina Carls
son Wetterberg, "Från patriarkat 
till genussystem - och vad kom
mer sedan?", Kvinnovetenskaplig 
tidskrift 1992:3 och Lena Somme-
stad, "Mejerskor, industrialisering 
och välfärdspolitik - argument för 
en komparativ genusforskning", i 
Kåre Tonnesson (red), Fra kvinne
historie til kjonnshistorie?, Rapport 
III. Det 22. nordiske historikermo-
te Oslo 13.-18. august 1994, Oslo 
1994. 
9. Per Hultqvist, "Kommuner
nas fattigvård och finanser 1874-
1917. Ett socialhistoriskt källmate
rial i kritisk belysning", Scandia 
1965:2, s 247-290. 

Kapitel 2 
1. Bronislaw Geremek, Den euro
peiskafattigdomens betydelse, Stock
holm 1991. En geografiskt mer be
gränsad studie med ett långt his
toriskt perspektiv av intresse är 
Georges Midré, Bot, bedring eller 
brod? Om bedemming og behandling 
av sosial ned fra reformasjonen til 
folketrygden, Oslo 1990. Midré be
handlar där synen på de fattiga 
och fattigdomen i Norge från re
formationen fram till idag. För 
den som vill fördjupa sig i den eu
ropeiska fattigdomens historia 
finns det ett mycket stort antal 
verk skrivna. För en översikt över 
forskningen på detta område för 
perioden 1600-1750 kan man med 
fördel vända sig till Janina Kowa-
lik, "Fattigdom och fattigvård i 
Europa 1600-1750. En biblio-
grafisk översikt", i Karl-Gustaf 
Andersson (medarb), Oppdaginga 
av fattigdomen. Sosial lovgiving i 
Norden på 1700-talet, Oslo 1983, 
s 11-28. 
2. Geremek, kap I. 
3. Ibid, kap II-IV. För ett exem
pel på reformationens direkta in
verkan på fattigvårdens utform
ning under 1500-talet (Augsburg) 
se Lyndal Roper, The Holy House
hold. Women and Morals in Re
formation Augsburg, Oxford 1991, 
s 58-61. 
4. Gertrude Himmelfarb, The 
Idea of Poverty. England in the Early 
Industrial Age, London 1984, s 23 ff 
och s 147 ff. 
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5. Geremek, kap V. 
6. Conny Blom, Tiggare, tidstju
var, lättingar och landstrykare. Stu
dier av attityder och värderingar i 
skrän, stadgar, ordningar och lagför-
slag gällande den offentliga vården 
1533-1664, Lund 1992, kap 5. 
Bloms resultat bekräftas även av 
Christina Ungers studie av fattig
politik och fattigvård i 1600-talets 
Stockholm (Christina Unger, Mak
ten och fattigdomen. Fattigpolitik och 
fattigvård i 1600-talets Stockholm, 
Stockholm 1996). 
7. Ulla Johanson, "Fattigvård i 
Sverige under 1700-talet", i Karl-
Gustaf Andersson (medarb), Opp-
daginga av fattigdomen. Sosial lovgi-
ving i Norden på 1700-talet, Oslo 
1983, s 217-361. För en detaljrik 
studie av fattigvårdens organisa
tion i Stockholms stad och län un
der 1700-talet se Ulla Johanson, 
Fattiga och tiggare i Stockholms stad 
och län under 1700-talet, Stockholm 
1984. Fattigvården i frihetstidens 
Finland behandlas i Panu Pulma, 
Fattigvård i frihetstidens Finland. En 
undersökning omförhållandet mellan 
centralmakt och lokalsamhälle, Hel
singfors 1985. Fattigvårdens ut
formning på ett lokalt plan under 
1700-talet behandlas också i Peter 
Aronsson, Bönder gör politik. Det 
lokala självstyret som social arena 
i tre smålandssocknar, 1680-1850, 
Lund 1992, s 91 ff. 
8. Arthur Montgomery, Svensk 
socialpolitik under 1800-talet, Stock
holm 1951, passim. 
9. Birgit Petersson, "Den farliga 

underklassenStudier i fattigdom 
och brottslighet i 1800-talets Sverige, 
Umeå 1983, s 259. 
10. Anna-Maria Skoglund, Fat
tigvården på de n svenska landsbyg
den år 1 829, Stockholm 1992, kap 
18. Ett annat exempel på präster
skapets lutheranska arbetsmoral 
och dess negativa inställning till 
allmosor ges i Daniel Lindmark, 
Pennan, plikten, prestigen och plo
gen. Den folkliga skrivkunnighetens 
spridning och funktion före folksko
lan, Umeå 1994, not 123 (s 147-
148). Kyrkoherden i Filipstad, 
Olof Bjurbäck, uttrycker i ett me
morial till landshövdingen 1804 
sin syn på allmosegivandet. Han 
såg det som ett brott inte bara mot 
samhället, utan också mot kristen
domen. Bjurbäck ville istället sät
ta de arbetsföra fattiga i arbete i 
avskräckande och moraluppfost-
rande syfte. 
11. Thomas Magnusson, "Fattig
vårdsproblemet och folkskolefrå
gan", i Egil Johansson & Stig G 
Nordström (red), Utbildningshisto
ria 1992, Uppsala 1993, s 35-39. 
Magnusson kallar kommittén fel
aktigt för 1839 års fattigvårds
kommitté. 1839 är det år då 1837 
års fattigvårdskommitté lade sitt 
betänkande. 
12. Petersson, s 259-260. 
13. Göran B Nilsson, "Svensk 
fattigvårdslagstiftning 1853-71", i 
Håkan Berggren & Göran B Nils
son, Liberal s ocialpolitik 1853-1884. 
Två studier, Uppsala 1965.1860-ta-
lets fattigvårdsdebatt utmynnade 
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i 1871 års fattigvårdsförordning. 
Denna innebar en betydande för
sämring för de fattiga jämfört 
med 1853 års och 1847 års relativt 
generösa fattigvårdförordningar 
(Nilsson, s 4-14 och 157-164). 
14. Nilsson, s 94 ff. Denna mora
listiska syn på fattigvårdslagstift
ningen bekräftas också av Sverker 
Oredssons studie av debatten in
för 1871 års fattigvårdsförordning. 
Se Sverker Oredsson, "Samhälle
lig eller enskild fattigvård?", Scan
diti 1971:1, s 177 ff. 
15. Birgitta Jordansson, "Hur fi-
lantropen blir en kvinna. Fattig
vård och välgörenhet under 1800-
talet", Historisk tidskrift 1992:4, 
s 468-487. 
16. Staffan Förhammar, Från nä
rande till tärande. Handikapputbild
ningens bakgrund och sociala funk
tion i 1800-talets Sverige, Stockholm 
1991, s 193-198. 
17. Jonas Olofsson, "En diskus
sion om arbetslöshetspolitikens 
förhistoria. Ett nutida perspektiv 
på 1830- och 40-talens arbetslös
hets- och fattigvårdsdebatt", His
torisk tidskrift 1994:4, passim. 
18. Kajsa Ohrlander, I barnens 
och nationens intresse. Socialliberal 
reformpolitik 1903-1930, Stockholm 
1992, s 67 ff. 
19. Lennart Lundquist, Fattig
vård och folkförsäkring. Intresse
gruppsaktiviteter i den sociala frågan 
1900-1918, opubl lic avhandling, 
Statsvetenskapliga institutionen, 
Lunds universitet 1967, s 40 och 
55. Samma sak noteras i Karl J 

Höjers översiktsverk över den 
svenska socialpolitikens historia 
från 1952. Se Karl J H öjer, Svensk 
socialpolitisk historia, Stockholm 
1952, s 58 ff. 1952 var Höjer lektor 
i socialrätt vid Socialinstitutet i 
Stockholm (Socialhögskolan 60 år, 
Stockholm 1981, s 87). 
20. Hans Wallentin, Svensk fattig
vård under mellankrigstiden, Öster
sund 1990, s 32 ff. 
21. Evy Gunnarsson, I välfärds
statens utmärker. Om socialbidrag 
och försörjning bland ensamstående 
kvinnor utan barn, Stockholm 1993, 
s 157-160. Även Hans Wallentin 
anser att man, utan att använda 
just de begreppen, fortfarande un
der 1980-talet delar upp de hjälp-
behövande i "värdiga" och "ovär
diga". Kriteriet för "värdighet" är 
fortfarande arbetsvillighet, med 
den skillnaden att även de arbets-
villiga arbetslösa räknas in i den
na kategori. Wallentin menar att 
den krympande gruppen "ovär
diga", de arbetsovilliga, inte läng
re betraktas som lättingar utan 
snarare som sjuka som behöver 
vård och rehabilitering. På så sätt 
försöker samhället förvandla dem 
till "värdiga" arbetsvilliga arbets
lösa eller "värdiga" konstaterat 
arbetsoförmögna. Se Hans Wal
lentin, "Värdiga och ovärdiga i so
cialpolitiken", i Alf Rönnby (red), 
Etik och idéhistoria i socialt arbete, 
Stockholm 1988, s 226. 
22. Björn Halleröd, "Åsikter om 
socialbidragstagare", i Björn Hal
leröd (medarb), Konsensuell fattig
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dom - en studie av konsumtion och 
attityder till konsumtion, Umeå 
1993, s 125-126. 

Kapitel 3 
1. Berättelse öfuer förhandlingarna 
vid kongressen för Fattigvård och 
Folkförsäkring i Stockholm den 4, 
5 och 6 oktober 1906, utgiven av 
Erik Palmstierna, Stockholm 1907, 
s 222. 
2. Ibid, s 3-10, Paulis anförande 
s 210-223. 
3. C.S.Ais sociala artiklar. Re-
formlinjer för svensk fattigvård. 
Af skriftställaren Gustaf Strids
berg. Centralförbundets för soci
alt arbete artikel n:r 35. (1907). 
CSA:s arkiv L 11:2, RA. 
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ter", i Centralförbundet för socialt 
arbete 1903-1928. Minnesskrift, 
Stockholm 1928, s 53; Berättelse..., 
s 5. 
5. Roger Qvarsell, "Ebba Pauli", 
i Svenskt biografiskt lexikon, häfte 
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Roger Qvarsell, "Ebba Pauli - en 
idébiografi", i Ronny Ambjörns
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Stockholm 1995, s 35-58; Magda 
Altahr-Cederberg, "Min syster 
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verty and Compassion. The Moral 
Imagination of the Late Victorians, 
New York 1991, s 235-243. Den 
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Stockholm 1989, s 33 ff. 
6. Berättelse..., s 210-223. 
7. Ibid, s 222. 
8. Ibid, s 211. 
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den stora uppfostringsinstitutio-
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exempel på forskning kring detta 
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är Ingrid Lindell, Disciplinering 
och yrkesutbildning. Reformarbetet 
bakom 1918 års praktiska ungdoms
skolereform, Uppsala 1992, som be
handlar social och moralisk fost
ran och disciplinering av arbetar
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genom yrkesutbildning. Ett annat 
exempel är Christina Florin & 
Ulla Johansson, "Där de härliga 
lagrarna gro...". Kultur, klass och 
kön i det svenska läroverket 1850-
1914, Stockholm 1993, som be
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