
Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier – ISV 
LiU Norrköping 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    
 
 
 
 

 
 

 
 

Linköpings universitet, ISV, 601 74  NORRKÖPING 

Den ideala barndomens avvikare 

Nyköpings barnavårdsnämnds tillämpande av 1902 års vanartslag 
1907-1916 ur ett maktperspektiv 

 

Jessica Karlsson 

Magisteruppsats från Lärarprogrammet i Norrköping år 2006 



 

Institution, Avdelning 
Department, Division 
 
Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier 
Lärarprogrammet i Norrköping 
 

Datum 2007-01-30 
 
 
 
 

 
 

 

 

Språk 
Language 
 

 Svenska/Swedish 
 Engelska/English 

 
 

Rapporttyp 
Report category 
 
Nivå examensarbete 
D-uppsats 
 

 
ISRN   LiU-ISV/LÄR-D--07/03--SE 
 
 
 
Handledare       
Birgitta Plymoth 
 
 

Titel  Den ideala barndomens avvikare - Nyköpings barnavårdsnämnds tillämpande av 1902 års vanartslag 
1907-1916 ur ett maktperspektiv.                   
 
Title The divergences of the ideal childhood - The child welfare committee of Nyköping and it´s application of 
the law from 1902 during 1907-1916 from a powerperspective.  
 
Författare Jessica Karlsson 
 
Sammanfattning  
I och med 1902 års lag angående vanartade och i sedligt avseende försummade barn blev det lättare för 
myndigheterna att påverka ett barns uppväxt. I Nyköping bildades barnavårdsnämnden, som hade denna lag 
som rättesnöre, år 1907. Barnavårdsnämnden innehade en stor makt då de kunde påverka ett barns liv. Under 
åren 1907 till 1916 anmäldes 40 barn till barnavårdsnämnden i Nyköping. Dessa barn ansågs avvika från 
normen om en ideal barndom. Den ideala barndomen i början av 1900-talet ansågs från myndighetshåll vara att 
växa upp med en försörjande far och en vårdande mor. Det ansågs bättre att växa upp på landet än i staden där 
nöjen som biografer och Folkets park kunde skada barnen moraliskt.  
 
Med hjälp av handlingar från barnavårdsnämnden i Nyköpings arkiv, tidigare forskning och en makt- och 
normaliseringsteori analyseras i uppsatsen barnavårdsnämndens arbete mellan åren 1907-1916.   
 
Barnavårdsnämnden hade olika disciplineringsåtgärder att vidta vid fostran av de till dem anmälda barnen. 
Dessa åtgärder var varning, aga, att ställas under uppsikt eller att skiljas från hemmet. Även barnens föräldrar 
kunde av barnavårdsnämnden förmanas att sköta sina uppfostringsplikter bättre. Skolan hade stort inflytande i 
hur dessa dicsiplineringsåtgärder tillämpades. Detta då de anmälda barnens lärare fick uttala sig om barnet 
ifråga inför nämnden. Många av de barn som anmäldes till nämnden ådrog sig fler än en åtgärd. Den vanligaste 
disciplineringsåtgärden var varning. Den vanligaste anledningen till att barnen anmäldes var olika former av 
tjuvnadsbrott och den vanligaste anmälaren var polisen. 
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Inledning 
 

Ingenting kunde jämföras med detta, att någon i skaran skulle få ett eget hem. Det 

fanns inte ett barn på Västerhaga som inte drömde om den lyckan. Till och med de 

stora pojkarna och flickorna, som snart var färdiga att börja försörja sig själva, 

hoppades mot allt förnuft på ett sådant underverk. Inte ens den fulaste och 

truligaste och omöjligaste av dem kunde släppa hoppet, att det en vacker dag 

skulle komma någon, som av obegriplig anledning ville ha just honom eller 

henne. Inte som en liten dräng eller piga att hunsa med utan som sitt eget barn. Att 

ha egna föräldrar, det var den högsta lycka barnhemsbarnen kunde tänka sig i 

livet.1

 

Detta är taget ur Rasmus på luffen som utspelar sig 1910. Astrid Lindgren skildrar här ett 

barnhemsbarns högsta önskan: att få ett eget hem och en egen familj. Alla som har läst boken 

vet att Rasmus rymmer från barnhemmet och träffar luffaren Oskar och att han hos honom 

och hans fru Martina till slut får sitt efterlängtade hem.  

 
Ja, det var en vidundersdag! Han hade en sjö och en katt och en far och en mor. 

Han hade ett hem. Det här lilla gråa huset var hans hem. Stockarna var gamla och 

blanknötta nästan som siden, det var så vackert, ett sådant fint hus det var! Han 

klappade skyggt de grova stockarna. Med en liten mager, smutsig hand klappade 

Rasmus huset som var hans hem.2

 

Det finns fler litterära exempel inom ovanstående ämne. I en av Elsa Beskows böcker om de 

tre tanterna, Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin, skildras på ett idylliskt sätt hur de tre 

tanterna tar hand om de föräldralösa barnen Petter och Lotta.3 Ett annat exempel, och kanske 

ett mer verklighetstroget sådant, är Harry Martinssons självbiografi Nässlorna blomma. Här 

får läsaren möta pojken Martin (Harry Martinsson) som tillsammans med sina äldre syskon 

blir föräldralösa och därmed tvingas till fosterhemsplacering. Barnen placerades då i de hem 

som krävde lägst ersättning för att ta emot dem.4 Men hur såg verkligheten ut för barn som 

Rasmus och Petter och Lotta under denna tid? Inte levde väl alla i en Astrid Lindgrenidyll? 

Historikern Bengt Sandin menar att böcker som Rasmus på luffen illustrerar den nya 

                                                 
1 Astrid Lindgren, Rasmus på luffen, Stockholm, 1956, s. 14-15. 
2 Lindgren, 1956, s. 221-222. 
3 Elsa Beskow, Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin, Stockholm, 1987.  
4 Harry Martinsson, Nässlorna blomma, Stockholm, 1935. Det var fram till 1918 tillåtet för fattigvården att 
auktionera ut barn till dem som begärde lägst ersättning för att omhänderta barnet. Se Johanna Sköld, 
Fosterbarnsindustri eller människokärlek. Barn, familjer och utackorderingsbyrån i Stockholm 1890-1925, 
Stockholm, 2006, s. 25. 
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barndomssynen som inträdde i början av 1900-talet. Barnen skulle nu inte längre tas om hand 

för sin nyttas skull; det var inte längre en dräng eller piga som behövdes, utan ett barn.5 

Sandin skriver att man ville skapa en ”sörgårdsidyll” åt alla barn, utan klassmotsättningar och 

sociala problem. I barndomen skulle det finnas plats för lek och ordnad skolgång. En normal 

barndom skulle bestå av ”en försörjande far och en vårdande mor”.6 Det är med utgångspunkt 

i detta barndomsideal jag har för avsikt att studera hur barnavårdsnämnden i Nyköping 

tillämpade vanartslagen från 1902. Jag har stött på studier gjorda i Norrköping och Malmö 

som behandlar samma fenomen. Dessa städer skiljer sig från Nyköping storleksmässigt och 

genom att de två större städerna, Malmö och Norrköping, var utpräglade arbetarstäder. Därför 

anser jag en studie utifrån en mindre stad motiverad. En andra anledning till att jag valt att 

göra en lokal studie är att jag är född och uppvuxen i Nyköping och har för avsikt att efter 

avslutade studier arbeta inom Nyköpings kommun. Då historia är ett ämne som fängslar och 

engagerar mig var inte valet att skriva ett historiskt arbete svårt. Jag har valt att studera 

barnavårdsnämndens arbete under en tioårsperiod i början av 1900-talet. Att jag valt just 

barnavårdsnämnden är för att få en inblick i hur barndomen gestaltades i staden och 

därigenom få en skolanknytning. Jag hoppas också att jag genom denna studie ska få en 

kännedom om hur min hemstad såg ut för hundra år sedan, något som jag förväntar mig kunna 

ha användning av i min kommande profession.  

 

 

Syfte och frågeställningar  
Syftet med uppsatsen är att ur ett maktperspektiv belysa hur barnavårdsnämnden i Nyköping 

mellan åren 1907 och 1916 tillämpade Lag angående uppfostran åt vanartade och i sedligt 

afseende försummade barn från 1902. Avsikten är att analysera hur barnavårdsnämnden tog 

beslut gällande de barn som förvärvat nämndens intresse samt hur och varför dessa 

ingripanden skedde.  

 

Med handlingar från barnavårdsnämnden i Nyköping som tyngdpunkt i arbetet och med hjälp 

av vald teori och tidigare forskning hoppas jag uppnå svar på dessa frågeställningar:  

• Vilka handlingar och beteenden hos barnen i Nyköping fick barnavårdsnämnden att 

handla enligt vanartslagen?  

                                                 
5 Bengt Sandin, ”Barndomens omvandlig – från särart till likart” i Gunilla Halldén (red), Barnets bästa. En 
antologi om barndomens innebörder och välfärdens organisering, Stockholm, 2003, s. 222. 
6 Sandin, 2003, citaten i stycket är hämtade från sida 222 respektive sida 229. 
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• Vad ansågs, från myndighetshåll, vara ’barnens bästa’ eller en ’normal barndom’? 

• Kan man identifiera ett kontroll- och/eller klassperspektiv genom 

barnavårdsnämndens handlande, och i så fall hur? 

 

 

Bakgrund 
Lagens innehåll 
Vanartslagen trädde i kraft den 1 januari 1903. Denna lag gjorde det lättare för myndigheterna 

att vidta åtgärder för att komma tillrätta med ’problemen’ vanart och sedlig försummelse.  

Enligt Svensk ordbok och Svensk uppslagsbok har vanartig betydelsen flicka eller pojke ”som 

har flera (moraliskt) klandervärda sidor.”7 Historikern Maria Sundkvist visar att begreppet 

vanart funnits i svenskan sedan 1500-talet. Från slutet av 1800-talet används begreppet enbart 

för att beskriva barn och ungdomar, men tidigare kunde ordet beskriva såväl vuxna som barn 

eller till och med ting som ansågs dåliga på ett eller annat sätt. Vanart blev enligt Sundkvist 

ett ord för att beskriva barn och unga som inte skötte sig, det vill säga barn som inte levde upp 

till barndomsidealen. Detta ideal innebar enligt Sundkvist att barnen skötte sin skolgång och 

höll sig inne hos sin mor och sin far. Barnen skulle leka och lära, inte arbeta eller ha för 

mycket frihet. Staden med gator och nöjen var en farlig plats och landsbygden var att 

föredra.8 Socionomen Hans Swärd förklarar begreppet vanart på liknande sätt. Han ger också 

exempel på vad som beskrivs som vanartsbeteenden hos barnavårdsnämnden i Malmö i 

början av 1900-talet. Dessa är bland annat: våld, råhet, ligapojksbeteende, tjuvnadsbrott, 

skolk, vagabondering, tiggeri, utespring och andra former av ”olämpligt beteende”.9

 

Att vara sedligt försummad av sina föräldrar innebar enligt lagen en risk för att bli vanartad:  
 

Denna lag afser beredande af ändamålsenlig uppfostran åt barn under femton år, 

hvilka på grund af föräldrars eller målsmäns lastbarhet, vårdslöshet eller oförmåga 

att egna barnen nödig tillsyn äro i sedligt afseende så försummade, att särskilda 

åtgärder anses vara erforderliga för att förekomma deras vanartande, eller äro så 

                                                 
7 Svensk ordbok och Svensk uppslagsbok, 1997, Göteborg.  
8 Maria Sundkvist, De vanartade barnen. Mötet mellan barn, föräldrar och Norrköpings barnavårdsnämnd 
1903-1925, Uppsala, 1994, s. 59-60, 70. 
9 Hans Swärd, Mångenstädes svårt vanartad… Om problemen med det uppväxande släktet, Floda, 1993, s. 75-
78. 
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vanartade, att hemmets och skolans uppfostringsmedel befinnas otillräckliga för 

deras tillrättaförande.10  

  

Lagen gällde i första hand barn under 15 år, men kunde i vissa fall, då ”under tiden närmast 

innan det [barnet] fyller femton år visat synnerligen grof vanart…” även tillämpas på barn 

som fyllt femton.11 Barnavårdsnämnden, eller skolstyrelsen i de distrikt där ingen 

barnavårdsnämnd tillsatts, hade enligt lagen olika åtgärder att vidta gentemot de barn som 

anmäldes till dem. Dessa åtgärder innebar att då barnet fanns moraliskt försummat kunde 

nämnden tilldela dem som hade vård om barnet (oftast föräldrarna) en allvarlig förmaning att 

bättre sköta sina uppfostringsplikter. I de fall barnet föreföll vanartat kunde detta tilldelas en 

varning eller lämplig aga. Nämnden kunde också besluta om att någon av dess ledamöter eller 

”annan lämplig person” skulle följa barnets levnadsförhållanden och lämna råd och bistånd 

vid dess uppfostran. Då dessa åtgärder föreföll gagnlösa ägde barnavårdsnämnden rätt att 

skilja barnet från hemmet för att för vård och uppfostran överlämnas till någon annan. Barnet 

kunde då placeras i fosterhem, på barnhem eller i skyddshem.12

 

 

Vanartslagens tillkomst  
Historikern Maria Sundkvist och socionomen Hans Swärd beskriver i sina respektive 

avhandlingar hur Lag angående uppfostran åt vanartade och i sedligt afseende försummade 

barn tillkom år 1902.13 Swärd skriver att de problem som motiverade en vanartslag var att 

”arbetarfamiljernas fostrande och socialiserande förmåga ifrågasattes av de högre skikten i 

samhället.”14 Han skriver vidare om farhågorna att barn, enligt de högre klasserna, skulle fara 

illa av kriserna inom industrialismen och därigenom utveckla olika former av vanart. 

Upprinnelsen till lagen var en motion skriven av ecklesiastikministern och folkskolläraren 

Fridtjuv Berg. 15 Motionen handlade om den ökande ungdomskriminaliteten och särskilda 

åtgärder för vanartade och sedligt försummade barn.16 Swärd visar hur lagen skulle användas: 

 
De barnavårdslagar som tillkom i Norge, Sverige och Danmark vid sekelskiftet 

var likartade. Vanartade barn och barn som var försummade i hemmet skulle i 

                                                 
10 SFS 1902: 67, § 1. 
11 SFS 1902: 67, § 12. 
12 SFS 1902: 67. 
13I uppsatsen kommer Lag angående uppfostran åt vanartade och i sedligt avseende afseende försummade barn, 
SFS 1902: 67, förkortas med vanartslagen eller bara lagen. 
14 Swärd, 1993, s. 45. 
15 Ecklesiastikdepartementet var 1840-1967 namnet på utbildningsdepartementet. 
16 Sundkvist, 1994, s. 39. Swärd, 1993, s. 40.  
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varje kommun övervakas av en nämnd som kunde förmana barn och föräldrar, 

upphäva föräldramyndigheten, omhänderta barn från hemmet och placera dem i 

fosterhem, barnhem, skolhem, skyddshem osv. Det banbrytande med lagarna var 

synen på unga lagbrytare. I stället för att straffas skulle de fostras. Barnen 

behövde inte ha begått lagbrott eller vara vanartade för att bli omhändertagna. 

Moraliskt förfall i hemmet eller föräldrarnas försummelse var tillräckligt för 

insatser.17  

  

Sundkvist skriver att det inte var någon slumpartad händelse att motionen utformades av en 

folkskollärare och skolpolitiker. De centrala begreppen i 1902 års lag, vanart och 

försummelse, fanns även inskrivna i 1897 års folkskolestadga. Folkskolan hade under en 

längre tid innan lagen trädde i kraft haft möjlighet att skilja barn från sina föräldrar. Detta nära 

samband mellan folkskolorna och det som kom att bli barnavårdsnämnder nämner Sundkvist 

med hänvisning till lokala reglementen för folkskolan.18 I och med 1902 års lag bildades en 

ny myndighet i Sverige: barnavårdsnämnden.19 Paragraf 2 i lagen löd: 
 

I hvarje skoldistrikt skall finnas en barnavårdsnämnd, hvilken det åligger att i 

enlighet med denna lags bestämmelse taga vård om sådana i 1 § omförmälda barn, 

som vistas inom distriktet. Denna nämnd utgöres i de distrikt, der ej särskild 

barnavårdsnämnd tillsättes enligt 27 §, af skolrådet eller den myndighet, som 

eljest utgör skolstyrelse.20  

 

Maria Sundkvist skriver att ”Motionen som låg till grund för 1902 års lag blev ett redskap för 

att ta bort folkskolans fattigstämpel. Den skulle bli en bottenskola för barn från alla 

samhällsklasser. De vanartade barnen fanns det dock ingen plats för längre.”21 Enligt 

författaren var de vanartade och sedligt försummade barnen ett hinder för folkskollärarna i sin 

strävan att få de bättre bemedlade barnen till skolan.22 Hans Swärd belyser detsamma då han 

menar att lärarna ”ville kanske utifrån sina professionaliseringssträvanden […] renodla de 

pedagogiska frågorna och inte agera socialvårdare under skoltid.”23 I analysen söker jag finna 

svar på hur relationen mellan skolan och barnavårdsnämnden såg ut i Nyköping under 

perioden 1907-1916.  

 
                                                 
17 Swärd, 1993, s. 65. 
18 Sundkvist, 1994, s. 39-41. 
19 SFS 1902: 67. 
20 SFS 1902: 67, § 2. 
21 Sundkvist, 1994, s. 50-51. 
22 Sundkvist, 1994, s. 50. 
23 Swärd, 1993, s. 54. 
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Situationen i Nyköping 
För att konkretisera uppsatsens syfte behöver jag veta hur Nyköping såg ut under tiden för 

studien. Nyköping är en gammal stad vars ursprung kan ledas tillbaka till 1200-talet. Från 

1500-talets slut finns de första befolkningslängderna över staden. Under 1600-talet tros 

befolkningen ha varit mellan 1000 och 2000 personer. Stadens folkmängd har inte genomgått 

någon större tillväxt förrän under 1800- och 1900-talen och mellan 1890 och 1910 mer än 

fördubblades Nyköpings invånarantal: från 4813 personer till 9810. Ökningen berodde främst 

på inflyttning och nativitetsöverskott.24 (Nu, år 2006, har staden ganska exakt 50 00 

invånare.)25 Att inflyttningen till staden ökade bör främst ha berott på att industrin i Nyköping 

expanderade kraftigt runt sekelskiftet och att arbetstillfällena ökade och gjorde staden 

attraktiv. Staden blev ett samhälle i snabb förändring. Antalet fabriker ökade och en numerärt 

liten men ekonomiskt stark grupp industriledare tillkom. Även en till antalet stor men 

ekonomiskt svag industriarbetarkår växte fram. Stadens ledande klass var fram till 1860-talet 

borgerskapet, men dess andel av stadens befolkning minskade starkt under denna tid medan 

andelen tjänstemän med högre social status ökade. Antalet hantverkare var enligt 

hantverksförteckningen generellt låg under perioden, och dess antal minskade i förhållande 

till antalet industriarbetare. Jordbruk och fiske var under perioden för min studie obetydliga 

näringsgrenar i Nyköping.26

 

Kring sekelskiftet dominerade tre branscher stadens näringsliv: textilindustrin, vars tillväxt 

stämmer väl överens med utvecklingen i övriga delar av landet, metall- och verkstadsindustrin 

och träindustrin.27 Nyköping var i början av 1900-talet en betydande textilstad. Det fanns 

under perioden tre bomullsspinnerier i staden. Dessutom startade NK: s, Nordiska 

Kompaniets, verkstäder sin tillverkning av stilmöbler och inredningar år 1905.28  
 
År 1911, som är i mitten av min undersöksperiod, hade Nyköping 10 047 invånare. Av dessa 

erhöll 528 stycken (5,25 procent) någon form av understöd från fattigvården. Av 

understödstagarna var 104 stycken barn under 15 år.29 Detta kan jämföras med Norrköping 

under samma period. Norrköping var en utpräglad industristad med nästan 46 000 invånare år 

                                                 
24Sven Hedenskog, ”Folkrörelserna i Nyköping 1880-1915, Nyköpings ekonomiska och sociala utveckling 1880-
1915” i Stellan Dahlgren (red), Nyköpings stads historia 2, Uppsala, 1973, s. 722. 
25http://www.scb.se/templates/tableOrChart__167883.asp 2007-01-09. 
26 Hedenskog, 1973, s. 715-716, 719, 735, 738. 
27 Hedenskog, 1973, s. 712. 
28 www.nykoping.se/sv/Om_Nykoping/Nykopings_historia/Nagra artal_/ 2006-10-09. 
29 Fvst arkiv. Berättelse om Nyköpings Stads Fattigvård år 1911. F3 nr 1. NySa. 
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1914. Av dessa arbetade var sjätte som fabriksarbetare och drygt nio procent av befolkningen 

var understödstagare.30 År 1914 kom Nyköpings tre skolor (småskolan och folkskolan för 

flickor respektive pojkar) under samma ledning. Då var antalet lärare 32 och elevantalet 

1040.31  

 

                                                 
30 Birgitta Plymoth, Fostrande försörjning. Fattigvård, filantropi och genus i fabriksstaden Norrköping 1872-
1914, Stockholm, 2002, s. 63, 74. 
31 Ivar Schnell, Nyköpings historia, Nyköping, 1963, s. 138-140. 
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Teori  

Teoretisk ansats 
Jag har valt att arbeta efter en makt- och normaliseringsteori. Anledningen till detta är att då 

en myndighet som barnavårdsnämnden hade befogenhet att vidta åtgärder och inverka på 

barns liv finns det ett makt- och kontrollperspektiv. Barnavårdsnämnden i Nyköping hade 

lagen på sin sida och kunde utifrån den påverka barndomen hos stadens barn. De handlingar 

jag analyserat är alla skrivna av personer med makt. Jag har inte funnit någonting skrivet av 

barnen själva eller deras föräldrar. Detta gör att jag endast får ett ovanifrånperspektiv och att 

maktperspektivet förefaller logiskt. Hade jag däremot funnit brev, dagböcker eller liknande 

skrivna av barnen hade det varit annorlunda. Då hade jag fått ta ställning till vilket perspektiv 

jag skulle anta, ett barnperspektiv hade varit mycket intressant. Jag är övertygad om att det 

ändå skulle vara svårt att bortse från den makt en myndighet som barnavårdsnämnden 

förfogade över.  

 

Teorin jag har valt att arbeta efter är inspirerad av Michel Foucault. Foucault var historiker 

och filosof och gick ur tiden 1994. Han såg dock inte sig själv som en maktteoretiker, vilket 

han för samhällsvetare är mest känd för.32 Tanken har varit att teorin ska finnas med och sätta 

sin prägel på hela arbetet och vara till hjälp vid min analys av det empiriska materialet. 

 

 

Makt och normalisering  
För att analysera barnavårdsnämndens arbete i Nyköping åren 1907-1916 har jag valt att 

inspireras av filosofen Michel Foucaults teorier om makt och normalisering. Sociologen Mats 

Beronius är Foucaultinspirerad och skrev Bidrag till de sociala undersökningarnas historia 

eller till den vetenskapliggjorda moralens genealogi 1994. Beronius bryter i denna bok ned 

Foucaults teorier till ett mera konkret plan. Boken behandlar samhällets försök att kontrollera 

befolkningens liv och levnadssätt. Beronius beskriver främst medicinens framväxt som social 

vetenskap och diskuterar begrepp som normalisering. Han skriver att i slutet av 1600-talet 

växer det i Sverige fram ett intresse från politiskt håll att undersöka och kontrollera 

                                                 
32 Sven-Åke Lindgren, ”Michel Foucault och sanningens historia” i Per Månsson (red.), Moderna 
samhällsteorier. Traditioner, riktningar, teoretiker, Stockholm, 2004, s. 347-349.  
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befolkningens liv.33 Det är denna, det vill säga myndigheternas, kontroll som är intressant för 

min studie.  

 

Michel Foucault diskuterar i Övervakning och straff övergången från kroppsstraff till vad han 

menar är en effektivare disciplinering av människorna. ”Straffet är inte längre strikt inriktat på 

att låta den skyldige sona sina brott utan blir mer och mer en metod att få honom att bättra 

sig…”34 Detta kan jag tillämpa på barnavårdsnämndens arbete med att fostra och disciplinera 

barn och dess föräldrar i Nyköping. I inledningen av Foucaults Övervakning och straff, 

skriven av Sune Sunesson, presenteras Foucaults tänkande. Foucault menar att  
 

den makt det här gäller är makt som inte existerar annat än när den utövas, och 

inte kan ses som den härskande klassens privilegium, utan som effekt av den 

strategiska position denna klass intar.35

  

Sunesson menar att Foucault inte var ”intresserad av individuella makthavare, vem som har 

eller inte har makt, utan hur de som underordnas faktiskt drabbas av makten.”36 Med dem 

som underordnas menar jag i denna studie barnen och deras föräldrar (subjekten) som fick 

barnavårdsnämndens intresse riktat mot sig. Dessa drabbades av barnavårdsnämndens makt 

genom olika disciplineringsåtgärder för fostran. 

 

Sociologen Sven-Åke Lindgren skriver att Foucaults projekt kretsar kring en triangel 

bestående av subjekt, vetande och makt, och då framförallt ett ömsesidigt beroende mellan 

vetande och makt.37 Även historikern Birgitta Plymoth skriver att en central aspekt av 

Foucaults tankegångar är relationen mellan just makt och kunskap. Foucault ”betraktar 

maktutövning som intimt sammanbunden med kunskap; makten över att kunna formulera vad 

som representerar det normala.”38 Detta kan hjälpa mig förstå barnavårdsnämndens makt över 

barnen och deras föräldrar. Jag tänker mig att barnavårdnämnden innehar makten gentemot 

barnet/familjen (subjektet) i och med sin kunskap om det som ansågs vara ’den 

ideala/normala barndomen’. Dessa offentliga myndighetspersoner som förekommer i 

styrelsen för nämnden har lagen på sin sida. Lindgren menar att för Foucault hade begreppet 

                                                 
33 Mats Beronius, Bidrag till de sociala undersökningarnas historia – eller till den veteskapliggjorda moralens 
genealogi, Stockholm, 1994, s. 7. 
34 Michel Foucault, Övervakning och straff. Fängelsets födelse, Lund, 2003, s. 15. 
35 Sune Sunesson, inledningen i Michel Foucault, Övervakning och straff, Lund, 2003, s. xii. 
36 Sunesson, 2003, s. xiii. (Sunessons kursivering). 
37 Lindgren, 2004, s. 350.  
38 Plymoth, 2002, s. 80.  

 9



 

subjekt flera innebörder. En av dessa innebörder är någon som underordnas eller underkastas 

en given ordning och en given makt, ett subjekt som görs till föremål för empirisk 

observation. Foucault menar enligt Lindgren att människan konstruerat sig själv till subjekt 

genom tre historiskt avgörande processer. En av dessa tre processer är vad Foucault kallar 

”åtskiljande praktiker”. Med detta menas att subjekt skiljs ut från andra subjekt genom 

uteslutningar och gränsdragningar.39 Beronius skriver om det som Foucault menar med 

utskiljning av subjekt när han diskuterar olika institutioner. Under 1800-talet påbörjades en 

medicinsk-administrativ särskiljning bland kroppssjuka, sinnessjuka och fattiga. Dessa tre 

kategorier tillhörde alla vad som innan kallades hospitalshjonen. I och med denna 

kategorisering överläts fattigvården till särskilda fattighus, hospitalen blev till 

sinnessjukanstalter och lasaretten avsattes för att bota de kroppsligt sjuka.40 Denna 

kategorisering och urskiljning av subjekt anser jag mig kunna tillämpa på särskiljandet av 

barn. I och med denna kategorisering kan jag också få en bild av vad de styrande i 

barnavårdsnämnden betraktade som normalt.  

 

Socionomen Hans Swärd jämför uppfostringsanstalter med fängelset som en ideologisk 

princip och ser skolan som en annan. Syftet med skolan som ideologisk princip var enligt 

Swärd att lära in skötsamhet, kontroll och ordning utan inlåsning.41 Jag har valt att utgå från 

tanken att barnavårdsnämnden var skolans förlängda arm, ett redskap för skolan att 

kontrollera och normalisera. Foucault skriver: 

 
Innerst inne i alla disciplinära system finns det en liten straffmekanism. Den 

besitter en sorts rättskipningsprivilegium, den har sina egna lagar, sina specifika 

brott, sina särskilda straffnormer och sina egna domstolsinstanser.42

 

Med disciplinära system menar Foucault skolan, arbetsplatsen och liknande institutioner. Han 

går igenom olika punkter för hur disciplinära system går tillväga för att normalisera. Foucault 

menar att i till exempel skolan och armén fungerar ett system av bestraffningar som gäller 

bland annat arbetstiden, verksamheten och uppträdandet. Vid till exempel sen ankomst, 

oförskämdhet och bristande flit blir bestraffning utdelad.43 I detta ”Foucaultska” tänk har jag 

                                                 
39 Lindgren, 2004, s. 349-350. 
40 Beronius, 1994, s. 64. 
41 Swärd, 1993, s. 60. 
42 Foucault, 2003, s. 179. 
43 Foucault, 2003, s. 179. 
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valt att se skolan och dess redskap, det vill säga barnavårdsnämnden, som ett disciplinärt 

system.  
 

Genom denna mätning av ”värden” utbildar den [barnavårdsnämnden och skolan 

som disciplinär makt] en tvingande konformitet som det gäller att uppnå. Slutligen 

drar den upp den gräns som är avsedd att definiera skillnaden i förhållande till alla 

skillnader, d v s det ”onormalas” yttre gräns. Det ständigt verksamma 

straffsystemet, som går genom alla de olika punkterna och som kontrollerar varje 

ögonblick inom de disciplinära institutionerna, jämför, differentierar, 

hierarkiserar, förenhetligar och utesluter. Kort sagt, det normaliserar.44  

 

Det underlättar för mig att förstå de disciplineringsåtgärder som barnavårdsnämnden vidtog 

om jag ser barnavårdsnämnden som skolans redskap för att kontrollera och normalisera. Hans 

Swärd menar att:  
 

Kategorin vanliga barn fick utgöra motvikt till de vanartade och förvildade. Det 

var de vanliga barnen som skulle skyddas och som motiverade kontrollen och 

disciplineringen av de andra ungdomarna.45  

 

 

 

                                                 
44 Foucault, 2003, s. 184. (Min klammer, Foucaults kursivering.) 
45 Swärd, 1993, s. 51. 
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Tidigare forskning  
Den tidigare gjorda forskningen som ligger närmast min studie är Maria Sundkvists och Hans 

Swärds respektive avhandlingar. Sundkvist fokuserar på mötet mellan barnavårdsnämnd och 

familjer, medan Swärd diskuterar problemen som barnen, från myndighetshåll, ansågs äga. Då 

jag har valt att lägga störst fokus på barnavårdsnämndens tillämpande av lagen och vad som 

ansågs vara den ideala barndomen skiljer sig våra studier åt samtidigt som de behandlar 

samma fenomen.  

 

Maria Sundkvists avhandling De vanartade barnen: Mötet mellan barn, föräldrar och 

Norrköpings barnavård 1903-1925 tillkom vid tema Barn vid Linköpings universitet 1994. 

Boken är en delstudie i projektet Rädda barnen! I boken analyserar Sundkvist mötet mellan 

Norrköpings barnavårdsnämnd och de familjer vars barn blev anmälda som vanartade eller 

sedligt försummade. I fokus för författarens undersökning står lagstiftningens konsekvenser 

för berörda barn och deras familjer. Sundkvists syfte med avhandlingen är att ”se barnen och 

deras familjer som handlande subjekt i interaktion med myndigheterna.”46 Som metod 

analyserar Sundkvist myndighetsprotokoll och dess bilagor från Norrköpings skolråd och 

Norrköpings barnavårdsnämnd. Enligt Sundkvist utmärktes en god barndom under 

sekelskiftet 1900 av ”att barn var beroende och kontrollerade av vuxna. De [barnen] borde 

växa upp på landsbygden där den moderna tidens skadliga nöjen var få.”47 Maria Sundkvist 

skriver att makt är ett centralt begrepp för att förstå mötet mellan barn och myndighet. Hon 

menar att makten kom till uttryck för barnavårdsnämndens rätt att värdera barnen och deras 

föräldrars handlingar och ingripa i deras liv. Bland annat kommer författaren fram till att den 

främsta åtgärden barnavårdsnämnden i Norrköping vidtog var olika former av rumslig 

kontroll. Detta innebar åtgärder som övervakning av barnen eller att skilja barn från hemmet. 

De barn som förekom flitigast i anmälningarna till nämnden i Norrköping var pojkar i 

trettonårsåldern.48

 

En liknade studie som Sundkvists har Hans Swärd gjort i Malmö. Swärd är socionom och 

skrev Mångenstädes svårt vanartad… Om problemen med det uppväxande släktet, 1993. 

Doktorsavhandlingen utgår från ett sociohistoriskt perspektiv och belyser hur sociala 

myndigheter i Malmö förhållit sig till problemen med det uppväxande släktet. Författarens 

syfte är att finna kopplingar i 1900-talets diskussion om barn- och ungdomsproblemen och 
                                                 
46 Sundkvist, 1994, s. 24. 
47 Sundkvist, 1994, s. 102. (Min klammer.) 
48 Sundkvist, 1994, s. 26, 136. 
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beskriva de insatser som företagits. Swärd gör tre djupdykningar i sin analys och koncentrerar 

sig på sekelskiftet, slutet av 30-talet och slutet av 50-talet. Hans huvudfrågeställning är hur 

barnavårdsreformatorerna under de senaste hundra åren uppfattar och beskriver barn- och 

ungdomsproblem. Jag har i uppsatsen använt mig av Swärds introduktion och den första 

delen, ”Ligapojkarna”, som behandlar tiden kring sekelskiftet när vanartslagen tillkom. Swärd 

använder sig av Foucaults teorier om makt och normalisering och jämför bland annat vanart 

med Foucaults tankar om vansinne. Swärd menar att enligt Foucault var vansinnet inte en 

medicinsk utan en kulturell företeelse. 
 

Kontrollen av de lägra klasserna har förändrats under historien genom att fysisk 

disciplinering av kroppen ersatts av påverkan av själen och makten därmed blivit 

mer osynlig. Vissa grundläggande tekniker för disciplinering spreds, enligt 

Foucault, från den ena organisationen till den andra och lät sig generaliseras. 

Disciplinen användes som en sorterings- och normaliseringsmakt, där det gällde 

att urskilja och normalisera sinnessjuka, vanartade osv. och den psykiatriska 

asylen, straffanstalten och uppfostringsanstalten blev organ för en 

normaliseringsmakt.49  

 

Det är i detta perspektiv Swärd ser barnavårdsnämndens arbete, med både inlåsning och makt- 

och övervakningstekniker som disciplineringsåtgärder för kontroll. Detta tillämpar även jag i 

min studie.  

 

Annan forskning som jag tagit del av är framförallt avhandlingar om fosterbarn, barnhem, 

fattigvård och filantropi. Dessa har jag studerat för att få en uppfattning om hur samhället var 

uppbyggt under perioden, samt att studera aktörerna (’barnaräddarna’) och dess försök att ge 

barnen en, enligt myndigheterna, god barndom. Historikern Gena Weiner belyser hur det gick 

till när vuxna ingrep för att barn ”skulle få en ny och bättre barndom”.50 Hon skrev De 

räddade barnen. Om fattiga barn, mödrar och fäder och deras möte med filantropin i 

Hagalund 1900-1940, 1995. Syftet med Weiners studie är att studera hur barndomen 

förändrades under första hälften av 1900-talet och diskutera den filantropiska verksamhetens 

förändring under denna period. Weiner har bland annat använt sig av brev skrivna till och från 

barn placerade i fosterhem. Historikern Ingrid Söderlinds doktorsavhandling, Barnhem för 

flickor. Barn, familj och institutionsliv i Stockholm 1870-1920, tillkom, liksom Sundkvists 

                                                 
49 Swärd, 1993, s. 12. 
50 Gena Weiner, De räddade barnen. Om fattiga barn, mödrar och fäder och deras möte med filantropin i 
Hagalund 1900-1940, Uppsala, 1995, s. 10. 
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och Weiners, vid tema Barn i Linköping. Avhandlingen är en del av projektet Barnets 

århundrade och gavs ut 1999. Söderlind har ambitionen att sätta barnen i centrum och 

synliggöra ett barnperspektiv. Hennes syfte är att studera fattiga flickors uppväxtmiljö som ett 

resultat av olika intressen och olika aktörers handlande. Söderlind skriver bland annat att det 

år 1910 fanns många flickbarnhem och få barnhem för pojkar i Sverige. 

 

Min fokusering i uppsatsen ligger inte på de barn som fosterhemsplacerats eller utackorderats. 

För att ändå få en bild av detta ämne har jag läst Johanna Skölds Fosterbarnsindustri eller 

människokärlek. Barn, familjer och utackorderingsbyrån i Stockholm 1890-1925, och en 

antologi om Barnhuset i Stockholm med pedagoghistorikern Kajsa Ohrlander som redaktör: 

Barnhus. Om räddningsanstalter, barnhem, idiotanstalter, uppfostringsanstalter i Norden 

från 1700-talet till våra dagar. För att få en uppfattning om hur barnavården såg ut utanför 

Sverige har jag använt mig av den danska historikern Anne Løkkes kapitel i nämnda antologi: 

De vildfarende børn. Dansk børneforsorg mellem filantropi og stat omkring år 1900.  

 

De tre ovan nämnda författarna vid tema Barn i Linköping, Sundkvist, Söderlind och Weiner, 

hade alla Bengt Sandin som handledare. Jag är medveten om att dessa avhandlingar skrivna 

vid samma institution och med samma handledare kan medföra likheter och en mindre bredd. 

Jag har detta i åtanke vid min analys och kompletterar därför med annan forskning. Nämnde 

Sandin har jag använt mig av för att studera vad som i början av 1900-talet ansågs vara 

’barnets bästa’. I ett kapitel ur antologin Barnets bästa. En antologi om barndomens 

innebörder och välfärdens organisering definierar Sandin hur en god barndom i Sverige 

borde se ut kring sekelskiftet 1900. Detta jämför jag med hur en god barndom definierades 

från myndighetshåll i Nyköping. Bengt Sandin skriver att man ville skapa en ”sörgårdsidyll” 

åt alla barn, utan klassmotsättningar och sociala problem. I barndomen skulle det finnas plats 

för lek och ordnad skolgång;  
 

I debatten kring sekelskiftet 1900 formulerades en ny syn på barndomens 

innebörd. Åt alla barn ville man skapa en sörgårdsidyll utan klassmotsättningar 

och sociala problem. Barndomen skulle ge utrymme för lek och ordnad skolgång. 

[…] Barn skulle räddas från att vara arbetande, nyttiga. Bilden av barndomen som 

ett evigt sommarlov där varje barn växer i frihet i enlighet med sina egna inre 
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förutsättningar manades fram som ett ideal – 1900-talet skulle bli barnens 

århundrade.51  

  

En normal barndom skulle bestå av ”en försörjande far och en vårdande mor”.52 Sandin 

menar att det var de vanartiga och sedligt försummade som var avvikare. Det vill säga de som 

inte kunde leva upp till skolans krav. Utdraget visar hur de avvikande, som inte uppfyllde 

skolans krav, beskrevs;  
 

Förmåga att anpassa sig till skolans krav – att vara på rätt plats vid rätt tid, hel och 

ren och med nödiga böcker försedd – blev ett tecken på att man var socialt och 

intellektuellt normal. De som inte klarade av detta måste beskrivas men också 

skiljas från de elever som kunde leva upp till skolans krav. Man behövde ord för 

det man såg, så beskrevs avvikarna som hårda, oböjliga, trotsiga, stygga – 

vanartiga och sedligt försummade. Men man behövde inte bara ord, man måste 

också avsöndra – dvs. avskilja – de vanartade och i sedligt avseende förslappade 

barnen från skolan – de barn som av moraliska skäl inte kunde anpassa sig till 

skolinstitutionens krav. Dessa barn måste placeras i andra institutioner.53  

 

 

Historikern Birgitta Plymoths avhandling Fostrande försörjning. Fattigvård, filantropi och 

genus i fabriksstaden Norrköping 1872-1914, har jag studerat för att kunna göra en jämförelse 

mellan Nyköping och Norrköping samt som hjälp och komplettering till min valda teori. 

Plymoth använder sig av Foucaults perspektiv på maktutövning och drar, i sin avhandling om 

fattigvården i Norrköping, paralleller till fattigvårdens tillvägagångssätt att kontrollera och 

korrigera de fattiga.54  

 

                                                 
51 Sandin, 2003, s. 222. 
52 Sandin, 2003, s. 222, 229. 
53 Sandin, 2003, s. 228. 
54 Plymoth, 2002, s. 79-80.  
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Metod och material  
Min främsta metod har varit att analysera handlingar från åren 1907-1916. Denna analys har 

framförallt skett kvalitativt för att jag ska kunna uppnå syftet med uppsatsen. För att skapa 

gynnsammare förutsättningar för den kvalitativa analysen av källorna har jag dessutom gjort 

en kvantitativ analys. Detta för att besvara frågor som rör ålder och kön hos de 40 barn, vilka 

hade fångat barnavårdsnämndens intresse, och som jag har haft som utgångspunkt att 

undersöka i arbetet. Även frågor såsom vem eller vilka som anmälde barnen till 

barnavårdsnämnden och hur barnens familjeförhållanden såg ut besvaras i den kvantitativa 

analysen. Utifrån de kvantitativa uppgifter jag fått fram har jag sedan utfört en djupare 

kvalitativ analys utifrån ett maktperspektiv i de källor som för mig har funnits tillgängliga.  

 

”Källorna är historikerns viktigaste arbetsmaterial. De möjliggör historisk forskning. En källa 

är något som historikern använder för att söka kunskap om det förflutna.”55 Min huvudsakliga 

källa för studien är arkivmaterial. På Nyköpings stadsarkiv har jag fått fram protokoll och 

andra handlingar som jag behövt för att skriva uppsatsen. Det är framförallt 

barnavårdsnämndens arkiv som jag nyttjat, men även skolstyrelsens och fattigvårdsstyrelsens 

då anledning till detta funnits. Jag har använt mig av protokoll, längder, förteckningar och 

årsberättelser. Från barnavårdsnämndens arkiv har jag tagit del av alla sammanträdesprotokoll 

som skrivits mellan åren 1907-1916. Barnavårdsnämnden har endast sammanträtt då de haft 

något ärende att behandla. Antalet protokoll varierar mellan åren och är 21 stycken totalt.56 

Jag har tyvärr inte funnit några bilagor, skrivelser eller rapporter tillhörande 

barnavårdsnämndens arkiv. I protokollen har dock redogjorts väl för vad som stod att läsa i de 

handlingar som protokollen hänvisar till. Utifrån barnavårdsnämndens arkiv har jag också 

använt mig av en längd påbörjad 1907. I denna längd förekommer alla de barn som 

barnavårdsnämnden fattat beslut om utifrån vanartslagen.57 Varje ärende i denna längd 

hänvisar till de protokoll som beslutet fattats i. Detta har underlättat letandet efter ett specifikt 

ärende.  

 

                                                 
55 Henrik Ågren och Anders Florén, Historiska undersökningar. Grunder i historisk teori, metod och 
framställningssätt, Lund, 1998, s. 62. 
56 Barnavårdsnämnden höll under undersökt period 21 sammanträden enligt följande: 1907: 2 gånger, 1908: 4 
gånger, 1909: inget, 1910: 1 gång, 1911: 1 gång, 1912: 1 gång, 1913: 1 gång, 1914: 5 gånger, 1915: 4 gånger och 
1916: 2 gånger. 
57 Ett av barnen, Nils, förekommer i ett protokoll från 1915 men finns av okänd anledning inte med i längden jag 
tagit del av. Även en flicka, som jag valt att utesluta ur analysen pga. bristande uppgifter, förekommer inte i 
denna längd. 
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Barnavårdsnämnden i Nyköping höll sitt första möte 1 oktober 1907. För att få en totalbild 

över hela detta år har jag använt mig av skolrådets protokoll från nämnda år.58 I paragraf 4 

från skolrådets protokoll från 2 januari 1907 väcktes förslaget ”om framställning till 

kyrkstämman om val af en särskild barnavårdsnämnd.”59 Vid sidan av protokollen från 

barnavårdsnämnden, fattigvårdstyrelsen och skolrådet har jag studerat diverse förteckningar 

över fosterbarn och utackorderade barn samt fattigvårdstyrelsens och barnavårdsinspektörens 

årsberättelser. Jag har också till stor del använt mig av vanartslagen då hänvisningar till denna 

förekommit i barnavårdsnämndens och skolrådets protokoll.  

 

 

Källkritik 
De källor jag fått fram har bearbetats, tolkats och bedömts. Jag har, som historikern Henrik 

Ågren uttrycker det, ifrågasatt källans trovärdighet.60 Att vara källkritisk är grundläggande för 

historisk forskning. Källorna kan inte återskapa verkligheten, de kan innehålla fel eller vara 

svårtolkade. Det som var självklart för den som skrev ned det kan framstå som oklart för den 

som läser det.61 Jag har inte funnit någon anledning till att tvivla på innehållet i materialet, 

utan källorna förefaller äkta. De källor jag främst har använt mig av är handlingar skrivna för 

ungefär hundra år sedan. Dessa handlingar är till allra största del skrivna för hand. Detta har 

kunnat medföra svårigheter i att tyda olika handstilar. Språkbruket i början av 1900-talet var 

inte heller detsamma som idag och det kan uppstå svårigheter att tolka och förstå det skrivna. 

Detta har jag haft i åtanke vid analysen.  

 

En annan aspekt i analysen av de skrivna källorna är att tänka på vem det är som har skrivit 

och varför. I de handlingar jag funnit är det endast makthavarna som kommer till tals. Jag har 

inte funnit någonting skrivet av barnen eller deras föräldrar.62 Detta gör att källorna har en 

tydlig tendens och att jag endast får ett ovanifrånperspektiv på barnavårdsnämndens beslut 

och handlande. I ett protokoll från 1914 erkänner pojken Erik Gustaf sig skyldig till snatterier. 

Detta gör han enligt protokollet ”utan synbar ånger”.63 Enligt den som skrev protokollet, 

sekreteraren i barnavårdsnämnden A. W Hellström, syntes inte pojken ångra sig. Men detta 

                                                 
58 Skolrådet sammanträdde i stort sett en gång per månad. Även fattigvårdsstyrelsen hade regelbundna månatliga 
möten. 
59 Skr prot. § 4, 1907-01-02, SkolA A 1 nr 2, NySa. 
60 Ågren, 1998, s. 64. 
61 Ågren, 1998, s. 64. 
62 Med makthavare menar jag främst barnavårdsnämnden. 
63 Bvn prot. § 5, 1914-10-30, Bvn A1 nr 1, NySa.  
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kan jag som läsare inte veta; det är Hellströms tolkning, kanske pojken innerst inne kände 

djup ånger. Detta är ett exempel på hur jag har varit tvungen att tänka källkritiskt när jag 

analyserat de handlingar som finns tillgängliga.  

 

I analysen har jag valt att använda mig av en hel del citat. Detta är ett sätt att tydliggöra vad 

som står skrivet i materialet och vem som skrivit det. En annan anledning till att jag citerar 

protokollen är att jag själv och läsaren ska få en bild av dåtidens språkbruk och värderingar. 

Min avsikt är att de citat jag använt ska vara representativa för det material jag haft att tillgå. 

 

 

Komparativ metod 
Jag har inte stött på någon tidigare forskning om Nyköping som liknar den jag gjort. För att få 

en större förståelse och för att kunna se min lokala studie i en vidare kontext har jag valt att 

jämföra mina uppgifter med forskning gjord i andra svenska städer. Metoden jag har använt 

mig av en kallas en komparativ metod. Komparation kan enligt Stellan Dahlgren utnyttjas av 

historiker som metod för att: 

1. Urskilja det generella från det unika, kvantitativt eller kvalitativt. 

2. Upptäcka betydelsefulla tidigare okända fenomen och strukturer. 

3. Upptäcka nya viktiga processer. 

4. Upptäcka nya viktiga förklaringar.64 

Det är framförallt den första punkten ovan som varit intressant för mig. Då den tidigare 

forskningen jag tagit del av utgår ifrån andra städer än Nyköping fann jag en jämförelse 

intressant. Av den orsaken att de studier jag valt att jämföra med skiljer sig från syftet med 

min undersökning har komparationen endast gjorts då detta varit möjligt. Jag har valt att göra 

en komparation både kvantitativt och kvalitativt. I den kvantitativa delen har jag gjort 

jämförelser utifrån städernas storlek, invånarantal och antal barnavårdsnämndsåtgärder. I den 

kvalitativa analysen har jag att undersökt likheter och olikheter i städernas uppbyggnad, 

barnavårdsnämndens arbete och vad som från vederbörande myndigheter ansågs vara 

avvikande och en ’god barndom’. 

 

 

                                                 
64 Stellan Dahlgren och Anders Florén, Fråga det förflutna. En introduktion till modern historieforskning, Lund, 
1996, s. 199. 
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Den goda barndomen 
Jag anser att begreppet god barndom hör hemma i barnavårdsnämndens målsättning för sitt 

arbete. Detta begrepp blir viktigt för att det sannolikt bidrar till att synliggöra nämndens ideal. 

För att reda ut vad som från myndighetshåll ansågs vara idealet hos barn och ungdomar utgår 

jag från hur den goda barndomen beskrivs. Detta för att få en bild av vad det var som de 

vanartiga och sedligt försummade avvek ifrån. Enligt historikern Maria Sundkvist utmärktes 

en god barndom under sekelskiftet 1900 av att barnen var kontrollerade av vuxna och att 

uppväxten borde ske på landsbygden.65  

 

 

Avgränsningar  
I studien har jag valt att studera Nyköpings barnavårdsnämnds första 40 beslut angående barn 

lydande under vanartslagen. Dessa 40 barn ryms inom en tioårsperiod vilket har gjort 

materialet hanterbart tidsmässigt. Den första gossen som vanartslagen tillämpades på finner 

jag i protokoll från skolrådet 1906 och 1907, alla de andra barnen förekommer framförallt i 

barnavårdsnämndens protokoll. Jag har, i slutet av min skrivandeprocess, funnit en sjätte 

flicka som omnämns i materialet. Hon var dotter till en ogift mor och skulle enligt protokollet 

beredas plats på stadens barnhem. Innan plats fanns att få på barnhemmet skulle hon 

inackorderas i ett gott hem på landet eller i staden. Jag har valt att inte ta med denna flicka i 

min analys då jag dels ’upptäckte’ henne sent, dels att hon endast omnämns kort. Hon finns 

heller inte med i den längd som barnavårdsnämnden upprättade över barn som föll under 

vanartslagen. Kanske omnämns hon bara i protokollet för att sedan få sitt ärende hänskjutet 

till fattigvårdsstyrelsen?66  

 

Utgångspunkten i detta arbete har varit handlingar från barnavårdsnämnden, men även 

fattigvårdstyrelsens och skolrådets handlingar har använts då jag bedömt att detta behövts. I 

analysen när jag skriver ”barnavårdsnämndens protokoll” 1907-1916 avser jag även 

skolrådets protokoll 1907. Detta för att det innan barnavårdsnämnden i Nyköping bildades i 

oktober 1907 var skolrådet som tillämpade vanartslagen. 

 

Av de 40 ärenden som förekommer i min undersökning rör endast fem av dem flickor. Detta 

har medfört att det framförallt är pojkarna som framkommer i analysen. Min intention har inte 
                                                 
65 Sundkvist, 1994, s. 102.  
66 Det protokoll flickan förekommer i är Bvn prot. § 5, 1911-01-31, Bvn A1 nr 1, Nysa. 
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varit att dela upp barnen efter kön mer än när detta krävts, utan avsikten har varit att behandla 

alla 40 barn som just ’barn’. 

 
 

Forskningsetiskt ställningstagande 
De barn som förekommer i de handlingar som analyserats faller inte under sekretesslagen. Jag 

har ändå valt att endast skriva ut barnens förnamn i arbetet, detta för att skydda deras identitet 

och försvåra identifiering. De flesta barn har två eller tre förnamn (även fyra förekommer). 

Jag kommer i dessa fall endast att använda mig av det första namnet. Vanliga namn under 

denna period var till exempel Gustaf, Emil, Karl och Erik. I de fall fler barn förekommer med 

samma namn kommer jag att använda mig av två namn. För att tydliggöra: om en gosse heter 

Karl Henrik Pettersson blir han Karl. Om en annan heter Karl Gustaf Svensson blir han Karl 

Gustaf. Folkskolelärare, ledamöterna i barnavårdsnämnden och andra offentliga 

myndighetspersoner sekretessbeläggs inte utan förekommer i uppsatsen med sitt hela namn.  

 
 

Disposition av analysen 
Nedan följer min analys. Jag har valt att dela in analysen i flera rubriker för att söka finna svar 

på mina frågeställningar. I analysen för jag också en diskussion över hur min undersökning 

står sig i jämförelse med tidigare forskning. Efter en kort inledning som beskriver hur barn 

utackorderades i Nyköping för 100 år sedan börjar jag med att försöka reda ut vad 

barnavårdsnämnden i Nyköping var för myndighet, vad de gjorde och vilka dess aktörer i 

maktposition var. Jag studerar också lagen, detta för att ta reda på vad som stod i de 

styrdokument som barnavårdsnämnden arbetade efter. Då jag valt att delvis arbeta efter en 

komparativ metod jämför jag, då detta är möjligt, mina uppgifter om Nyköping med det som 

Sundkvist och Swärd fått fram om Norrköping respektive Malmö. Det maktperspektiv jag valt 

att arbeta efter finns hela tiden med i min analys av barnavårdsnämndens handlingar.  
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Analys och diskussion 
I början av 1900-talet fanns det barn i Nyköping som av olika anledningar utackorderades och 

fosterhemsplacerades. Enligt vanartslagen hade myndigheterna rätt att utackordera barn som 

ansågs vanartade eller moraliskt försummade. För att få en inblick i hur många barn som 

årligen utackorderades i Nyköping under början av 1900-talet har jag tagit år 1911 som 

exempel. I Nyköpings fattigvårdsstyrelses årsberättelser finns att läsa hur många barn som 

årligen utackorderades på fattigvårdens bekostnad. Enligt årsberättelsen från 1911 fanns det 

vid årets slut 79 barn utackorderade i Nyköping på fattigvårdens bekostnad. Av dessa var 67 

barn kvar från år 1910 och 22 stycken hade tillkommit under året. Även barn som var 

uttingade av andra än fattigvårdstyrelsen framträder i de dokument och handlingar jag tagit 

del av. Bland dessa andra som utackorderat barn förekommer bland annat Stockholms 

utackorderingsbyrå eller föräldrarna själva.67 Under detta år, 1911, utackorderades en nioårig 

pojke, Johan, som av barnavårdsnämnden ansågs sedligt försummad av sin ensamstående far. 

Pojkens två yngre syskon var vid denna tidpunkt inskrivna vid epidemisjukhuset. Beslut togs 

av barnavårdsnämnden att även dessa syskon skulle utackorderas så fort de skrevs ut från 

sjukhuset.68 De flesta av de barn som av någon anledning utplacerades inackorderades i 

fosterhem på landet. Några barn inackorderades också i staden och en del på stadens barnhem. 

Vissa barn inackorderades hos släktingar som morföräldrar eller liknande.69 Alla dessa barn 

har en historia att berätta, en historia som inte ryms i detta arbete. Uppsatsen kommer inte att 

fokusera på de barn som utackorderades eller fosterhemsplacerades under fattigvårdens 

försorg, utan på de barn, som Johan i exemplet ovan, vilka lagen om vanart och sedlig 

försummelse tillämpades på.  

 

Efter att Skolrådet i Nyköping använt lagen om vanartade och i sedligt avseende försummade 

barn på gossen Sven Emil den 2 januari 1907, fyra år efter att lagen började gälla, väcktes ett 

förslag om en särskild barnavårdsnämnd i staden.70 Gossen Sven Emil fick en allvarlig 

varning för sina ”synnerligen svåra förseelser”71 och blev senare skild från hemmet och 

                                                 
67 För vidare läsning om utackorderingsbyrån i Stockholm rekommenderas Johanna Skölds avhandling 
Fosterbarnsindustri eller människokärlek. Barn, familjer och utackorderingsbyrån i Stockholm 1890-1925, 
2006. 
68 Bvn prot. § 2, 1911-01-31, Bvn A1 nr1, NySa. Pojken inackorderades hos sina morföräldrar, om pojkens 
yngre syskon har jag inte hittat något ytterligare skrivet i barnavårdsnämndens handlingar.  
69 Liggare över barn under nämndens tillsyn 1899-1928. Fosterbarnsvården. Bvn D 1 nr 1, NySa.  
70 Skr prot. § 4 1907-01-02, SkolA A1 nr 2, NySa (Nyköpigs barnavårdsnämnd hade sitt första möte i oktober 
1907). 
71 Skr prot. § 10 1906-05-14, SkolA A1 nr 2, NySa. 
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överlämnad för uppfostran på åkerbrukskolonin och uppfostringsanstalten Hall.72 Vad var det 

för synnerligen svåra förseelser som gjorde att en trettonårig pojke blev placerad på 

uppfostringsanstalt? Sven Emil är det första barn jag stöter på i barnavårdsnämndens längd 

”öfver barn, tillhörande Nyköpings stad, beträffande hvilka beslut fattats enl. Lagen ang. 

uppfostran åt vanartade och i sedligt afseende försummade barn af den 13/6 1902 §§ 7 och 

8”.73 I denna uppsats kommer vi att stöta på Sven Emil och 39 andra barn som faller under 

vanartslagen, och även se hur Nyköpings barnavårdsnämnds fattade beslut gällande dessa 

barn.  

 
 

Barnavårdsnämnden i Nyköping  
Under Nyköpings skolråds sammanträde den 2 januari 1907 väcktes förslag om framställning 

till kyrkstämman om val av en särskild barnavårdsnämnd.74 Samma förslag togs upp vid 

nästkommande möte 15 januari samma år. Då sköts frågan upp till nästa sammanträde 

tillsammans med ett väckt förslag om en särskild fördelning av skolrådets göromål.75 Den 13 

februari 1907 togs sedan beslutet att göra en hemställan till kyrkstämman om att tillsätta en 

särskild barnavårdsnämnd: 
 

En särskild barnavårdsnämnd måste tillsättas, och att i densamma måste ingå 

såsom ledamöter stadens båda kyrkoherdar, samt 3 män och 2 qvinnor, som enligt 

författningens föreskrift väljas på gemensam kyrkstämma med båda 

stadsförsamlingarna.76

 

I lagen poängterades att kyrkoherden skulle vara ordförande i barnavårdsnämnden. I de fall 

nämndens verksamhet, som i Nyköpings fall, omfattade två eller fler pastorat  
 

skall den af pastoratens kyrkoherdar vara ordförande, som af nämndens 

ledamöter dertill väljes å sammanträde, hvilket, då sådant val första gången 

erfordras, utlyses af den till lefnadsåren äldste kyrkoherden.77

  

                                                 
72 Hall, utanför Södertälje, har anor från 1875 som hem för vanartiga pojkar. Hall blev fängelse 1940 och är 
numera en sluten anstalt med 208 platser. http://www.kvv.se/templates/KVV_Jailinfo__1998.aspx 2006-10-13 
73 Bvn prot. 1907-1930, Längd, Bvn A1 nr 1, NySa. 
74 Skr prot. § 4, 1907-01-02, SkolA A1 nr 1, NySa. 
75 Skr prot. § 5, 1907-01-15, SkolA A1 nr 1, NySa. 
76 Skr prot. § 2, 1907-02-13, SkolA A1 nr 1, NySa. 
77 SFS 1902: 67, § 27, mom. 2.  
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Som ledamöter skulle enligt lagen ”minst fyra för nit om ungdomens uppfostran kända män 

eller qvinnor” väljas.78 Den 1 oktober 1907 höll barnavårdsnämnden i Nyköping sitt första 

möte. Precis som citatet ovan visar var det den till levnadsåren äldste kyrkoherden inom 

distriktet som öppnade mötet och hälsade ledamöterna välkomna. Ledamöterna hade valts på 

kyrkostämman 15 april samma år. Dessa var kontraktsprosten J. E Jansson, kyrkoherden 

Gudmar Hogner (ordförande), fru Alma Zetterström, fröken Maria Rogstadius, urfabrikören 

E. G Nyberg, muraren K. J Kjellstedt och folkskolläraren A. W Hellström (sekreterare).79 Av 

dessa var kyrkoherdarna självskrivna. Urfabrikören Nyberg avled redan efter ett år och då 

valdes disponenten Petersson in i nämnden istället. Alla dessa aktörer var ledamöter i 

barnavårdsnämnden under hela den tioårsperiod jag undersökt. Hogner var ordförande, 

Hellström sekreterare (och från år 1911 även kassaförvaltare) och disponenten Petersson 

valdes till vice ordförande från år 1913. Ledamöterna valdes av Folkskolestyrelsen. I 

barnavårdsnämndens protokoll från januari 1911 står att läsa: 
 

I ett kort anförande hälsade prosten Hogner den nyvalda Nämnden välkommen, 

uttryckande sin glädje över, att den nya Folkskolestyrelsen, av vilken den blivit 

vald, återinsatt samtliga de till föregående Nämnd hörande ledamöterna…80

  

Även år 1914 meddelade Hogner att samtliga ledamöter omvalts av Folkskolestyrelsen till 

ledamöter i barnavårdsnämnden.81 A. W Hellström, den aktör som förekommer flitigast, var 

under de tio år jag undersökt verksam som folkskollärare (han förekommer också som förste 

lärare), ledamot i fattigvårdstyrelsen och sekreterare i barnavårdsnämnden. I ett protokoll från 

år 1915 framkommer det att han då även var ordförande i fattigvårdsstyrelsen. Dessutom 

förekommer Hellström som barnavårdinspektör.82 Enligt fattigvårdsförordningen var 

kyrkoherdarna självskrivna ledamöter även i fattigvårdsstyrelsen. Förutom dessa två och 

Hellström var även disponenten Petersson och urfabrikören Nyberg ledamöter i 

fattigvårdstyrelsen år 1907.83 Det jag vill säga med detta är att samma aktörer förekommer i 

olika sammanhang, av vilka kyrkoherdarna och Hellström figurerar flitigast. Detta kan betyda 

att det var samma personer som innehade makten på fler ställen och därigenom kunde 

kontrollera de som ansågs avvikande.  

                                                 
78 SFS 1902: 67, § 27, mom. 3. 
79 Bvn prot. 1907-10-01, Bvn A1 nr 1, NySa. 
80 Bvn prot. 1911-01-31, Bvn A1 nr 1, NySa. 
81 Bvn prot. § 1, 1914-05-08, Bvn A1 nr 1, NySa. 
82 Fvst prot. 1908-09-02, Bilaga 126 b, Berättelse över verkställd barnavårdsinspektion på uppdrag av Nyköpings 
fattigvårdsstyrelse sommaren år 1908, Fvst A1 nr 7, NySa. 
83 Fvst årsberättelse 1907, Fvst F3 nr 1, NySa. 
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Under barnavårdsnämndens första sammanträde redogjorde ordföranden för några av de 

viktigaste paragraferna i lagen. Han uttryckte också vikten av att hos barn ”förebygga vanart 

och sedliga förvillelser, såsom att motverka tillfredsställandet av osund njutnings- och 

nöjeslystnad”. Här nämns framförallt biografbesök som ett exempel på vad som moraliskt 

kunde skada barnen. 84  

 

Barnavårdsnämnden hade 21 sammanträden under den tioårsperiod som jag har undersökt. 

Det jag har funnit är att ordföranden sammankallade nämnden då behov fanns, det vill säga 

när ordföranden fått in en anmälan om barn som barnavårdsnämnden ansåg föll under 

vanartslagen. Ett exempel som visar detta är taget ur sammanträdesprotokollet 12 november 

1912. Pappan till gossen Erik har hos ordföranden beklagat sig över sonens tilltagande vanart 

och att han inte längre har någon makt över honom. Detta gör att ordföranden sammankallar 

barnavårdsnämnden. Med på mötet är även Erik och hans far.85 Barnen och deras föräldrar 

var i stort sett alltid med på de sammanträden då ’deras fall’ behandlades. De fick dock lämna 

mötet då nämnden överlade om vilka disciplineringsåtgärder som skulle vidtas, för att sedan 

återkomma för att delges beslutet. 

 
Vanartslagen var barnavårdsnämndens ’rättesnöre’ och fungerade som vägledning för hur 

beslut skulle fattas. Nedan beskriver jag hur barnavårdsnämnden i Nyköping tillämpade denna 

lag och hur hänvisning till denna skedde. 

 

 

Barnavårdsnämndens hänvisning till de vanligaste paragraferna i lagen  
 

I hvarje skoldistrikt skall finnas en barnavårdsnämnd, hvilken det åligger att i 

enlighet med denna lags bestämmelser taga vård om sådana i 1 § omförmälda 

barn som vistas inom distriktet.86  

 

I de protokoll från barnavårdsnämnden som jag tagit del av framkommer det tydligt hur 

nämnden tillämpat vanartslagen. Jag finner i flera protokoll direkta hänvisningar till olika 

paragrafer i lagen. Det är inte alltid utskrivet vilka paragrafer nämnden hänvisar till men de 

                                                 
84 Bvn prot. § 4, 1907-10-01, Bvn A1 nr 1, NySa. 
85 Bvn prot. 1912-11-12, Bvn A1 nr 1, NySa. 
86 SFS 1902:67, § 2. 
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flest förekommande är paragraferna som omnämns är 6, 7 och 8. Dessa tre paragrafer 

innehåller information om hur barnavårdsnämnden skulle gå tillväga då en anmälan kommit 

in till dem. I ett fall med sju inblandade pojkar meddelar ordföranden att han ”jämlikt § 6 

mom. 1 i Barnavårdsstadgan sökt inhämta noggrann kännedom om de anklagades 

levnadsförhållande och uppförande.”87 Paragraf 6 mom. 2 innehåller uppmaning att kalla till 

exempel barnets lärare att medverka vid sammanträdet. ”Därjämte hade jämlikt 

Barnavårdsförordningens § 6 mom. 2 till deltagande i Nämndens överläggning kallats även 

lärarinnan Lotten Börjesson och folkskolläraren Efr. Berglind.”88 Det var ofta förekommande 

att barnens lärare fick säga sin mening om barnet ifråga. Här märks det utan tvivel att skolan 

och lärarna hade stort inflytande och kunde påverka nämndens beslut. I likhet med det jag 

funnit i protokollen skriver Maria Sundkvist att barnavårdsnämnden i Norrköping tillfrågade 

de anmälda barnens lärare vad de kände till om barnen i fråga.89   

 

Enligt § 8 mom. 2 skulle alltid barnets föräldrar eller målsmän skriftligen meddelas beslut 

tagna om skiljande av barnet från hemmet. Om föräldrarna inte gav sitt samtycke till 

utplacering av barnet hade barnavårdsnämnden fjorton dagar på sig att sända ärendet vidare 

till Konungens Befallningshavare.90 Här framkommer tydligt den makt barnavårdsnämnden 

hade över barnen och deras föräldrar. Även om föräldrarna inte samtyckte till nämndens 

beslut kunde nämnden ta ärendet till högre instans. Jag har den uppfattningen att 

barnavårdsnämnden alltid på ett eller annat sätt kunde få sin vilja igenom. Att föräldrarna 

motsatte sig nämndens beslut och att ärendet skickas till Konungens Befallningshavare har jag 

endast stött på i ett fall. Detta fall som skildrar Erik Gustafs sammanträffande med 

barnavårdsnämnden, återges senare under rubriken ”motmakt”. 

 

I paragraf 7 beskrivs de ingripanden som barnavårdsnämnden kunde använda sig av (förutom 

skiljande från hemmet som återges under paragraf 8). Dessa disciplineringsåtgärder, som jag 

anser syfta till att normalisera den vanartige eller sedligt försummade och dess föräldrar, 

redogör jag för nedan. 

 

 

                                                 
87 Bvn prot. § 2, 1916-11-08, Bvn A1 nr 1, NySa.   
88 Bvn prot. 1913-04-18, Bvn A1 nr 1, NySa. 
89 Sundkvist, 1994, s. 33. 
90 SFS 1902:67, § 8. 
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Disciplineringsåtgärder 
Enligt barnavårdsnämndens protokoll från mars 1915 erkänner pojken Nils att han börjat 

snatta då han året innan var anställd som springpojke. Det framkommer i protokollet att han 

bland annat tagit pengar från föräldrarna och dessutom fört dem bakom ljuset. Pengarna som 

han tagit har han använt till biografbesök och till köp av choklad och tårta. I citatet nedan ser 

vi barnavårdsnämndens beslut om åtgärder rörande Nils. Här förekommer flera av de åtgärder 

barnavårdsnämnden hade till sitt förfogande. Bland annat utses fru Lotten Börjesson att 

övervaka Nils. Denna fru förekommer som lärarinna i protokoll från 1913 och föreföll, vilket 

jag kan anta, som en lämplig person att ge råd och stöd vid uppfostran av pojken. 
 

Därpå inkallades gossen, som av ordf. både allvarligt och kärleksfullt varnades 

och förmanades att ej vidare företaga olovliga tillgrepp av något slag och att icke 

avlägsna sig från hemmet utan att äga någondera av föräldrarnas tillåtelse samt att 

vara hemma senast kl. 7 om kvällarna. Dessutom fick han veta, att Nämnden, 

beslutit låta tilldela honom kroppslig aga. Åt fru Lotten Börjesson uppdrogs att 

med särskild uppmärksamhet följa gossens levnadsförhållanden och övervaka 

hans uppförande samt, där så behövdes, lämna råd och bistånd vid hans 

uppfostran.91

 

Enligt lagen fanns det olika åtgärder för barnavårdsnämnden att vidta vid ingripanden i barns 

liv. Fann nämnden att barnet var sedligt försummat skulle vårdnadshavaren tilldelas en 

allvarlig förmaning om att sköta sina uppfostringsplikter bättre. Om barnet visade tecken på 

vanart skulle denne tilldelas en allvarlig varning och eventuellt lämplig aga. Då beslut tagits 

om någon av ovanstående åtgärder skulle nämnden utse en lämplig person att följa barnets 

levnadsförhållanden och lämna råd och bistånd vid dess uppfostran.92 Om 

barnavårdsnämnden vidtagit någon av ovanstående åtgärder och dessa varit gagnlösa och utan 

verkan ägde nämnden rätt att ”skilja barnet från hemmet att för vård och uppfostran till annan 

öfverlemnas”.93 De barn som skildes från hemmet skulle enligt lagen utackorderas till 

enskilda hem (fosterhem), barnhem eller skyddshem.94 Historikern Ingrid Söderlind skriver 

att det år 1910 fanns många flickbarnhem och få barnhem för pojkar i Sverige. Av ungefär 

150 barnhem tog drygt hälften emot barn av båda könen, drygt 40 procent av institutionerna 

                                                 
91 Bvn prot. § 4, 1915-03-10, Bvn A1 nr 1, NySa. 
92 SFS 1902: 67, § 7 mom. 1, 2 & 3. 
93 SFS 1902: 67, § 8 mom. 1. 
94 SFS 1902: 67, § § 11 & 12. Enligt lagen skulle de barn som ansågs sedligt försummade först och främst 
utackorderas i annat enskilt hem. Fanns det inte något sådant hem att tillgå skulle plats beredas på barnhem. För 
de barn som ansågs vara vanartade skulle nämnden ombesörja placering i skyddshem eller på av kungen erkänd 
uppfostringsanstalt.  
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var flickbarnhem och knappt fem procent pojkbarnhem.95 I Nyköping fanns det under min 

undersökningsperiod ett barnhem för flickor. Av de fem flickor som förekommer i min 

undersökning blev fyra utackorderade, ingen av dem till barnhemmet utan två till fosterhem 

och två till skyddshem. I citatet finner vi barnavårdsnämndens beslut rörande tioåriga Tekla: 

  
Föredrog ordf. en redogörelse av högst sorgligt innehåll rörande 10:åriga Tekla 

[…], vilken flickan f. n. vistas vid Nyköpings fattiggård. Frågan rörande de 

åtgärder, som med nämnda flicka borde vidtagas, hade förut behandlats av 

Nyköpings Fattigvårdsstyrelse, som emellertid hänskjutit saken till 

Barnavårdsnämndens vidare åtgöranden. […] med full tydlighet framgick, att 

flickan vore i allra största behov att, för erhållandet av särskild uppfostran, bliva 

intagen på något skyddshem för vanartade och i sedligt avseende försummade 

barn, beslöts enhälligt att söka få henne intagen på Diakonissanstaltens 

skyddshem vid Sjötorp…96  

 

De enda uppgifter jag får genom protokollet är det som framkommer ovan och att flickan 

hade en ensamstående mor då fadern avlidit. I barnavårdsnämndens längd över de barn som 

föll under vanartslagen hittar jag dock betydelsefull information rörande anledningen till 

Teklas utackordering. Enlig denna längd var ”modern lastbar” och hade levt ett 

kringdrivande och tiggande liv. Hon hade enligt längden då medfört flickan som vid sju års 

ålder blivit våldförd och därigenom led men. ”Flickan själv väldigt svagt begåvad […] 

hennes uppförande i enskilt gott hem […] har varit ytterst dåligt, och vid flera tillfällen har 

hon därifrån sökt rymma sin väg, och alltid har modern varit med i spelet.”97 Enligt längden 

intogs flickan på Nyköpings fattiggård 1907 och visade sig där ”oärlig, lögnaktig och 

liderlig, det senare både i ord och handling.”98 Tekla blev 1909 intagen på 

Diakonissanstaltens skyddshem vid Sjötorp. Maria Sundkvist skriver att sexuellt utnyttjade 

flickor inte sågs som offer utan som sexuellt vanartade.99 Om jag utgår ifrån att det som 

barnavårdsnämnden beskriver som att Tekla blev våldförd betyder att hon blev våldtagen är 

detta ett tecken på flickans vanart. Att flickan dessutom beskrivs som liderlig (lösaktig), är 

också ett exempel på det som Sundkvist benämner sexuell vanart. 

 

                                                 
95 Ingrid Söderlind, Barnhem för flickor. Barn, familj och institutionsliv i Stockholm 1870-1920, Stockholm, 
1999, s. 13. 
96 Bvn prot. § 4, 1908-11-10, Bvn A1 nr 1, NySa. 
97 Bvn prot. 1907-1930, Längd, Bvn A1 nr 1, NySa. 
98 Bvn prot. 1907-1930, Längd, Bvn A1 nr 1, NySa. 
99 Sundkvist, 1994, s. 146. 

 27



 

Av de totalt 17 barn som under min undersökningsperiod skildes från hemmet utackorderades 

nio100 barn till privata hem (på landet). Två flickor dömdes till vistelse på skyddshem. Fem 

pojkar dömdes till uppfostran på åkerbrukskolonien Hall (dessa pojkars öden tar vi del av 

längre fram i arbetet). En pojke, Karl Gustaf som ansågs vara ledare för en grupp pojkar som 

begått snatteribrott, blev avlägsnad från staden och fick plats på ett segelfartyg.101

 

 

Tabell 1. Vidtagna åtgärder från barnavårdsnämnden i Nyköping 1907-1916. 

Åtgärd Varning Skild från 
hemmet Aga  Förmaning 

till föräldrar 
Ställd under 
uppsikt 

Totalt 
antal 
åtgärder 

Antal 26 17 15 11 8 77 

Källa: Barnavårdsnämndens protokoll 1907-1916. 

 

I tabell 1 visas de åtgärder barnavårdsnämnden i Nyköping vidtog under de år som min 

undersökning omfattar. Det som klart framgår är att vissa barn förekommer under fler än en 

åtgärd (se till exempel fallet med Nils ovan). Jag har också upptäckt att vissa föräldrar 

eftertryckligt förmanas att sköta sina uppfostringsplikter bättre även om deras barn inte ansågs 

vara sedligt försummade. Detta har jag tolkat som att det enligt barnavårdsnämnden var 

föräldrarnas ansvar att se till att barnen inte blev vanartade. Hans Swärd skriver att ”de tidiga 

förespråkarna för räddningsinstituten ansåg att det inte främst var barnet som skulle bära 

skulden för att det blivit vanartad…”102 Orsakerna skulle enligt Swärd i stället sökas i dålig 

uppfostran, vanvård och sedeslöshet bland föräldrarna. Av de 40 barn jag studerat blir de 

flesta varnade, tillrättavisade och agade för sina vanartsbeteenden.103 Fyra pojkar tilldelas 

också betyget C i uppförande i avgångsbetyget från folkskolan.104 En del barn ställdes 

dessutom under uppsikt av någon i nämndens styrelse eller av någon annan som nämnden 

utsåg. Sjutton barn blir på ett eller annat sätt skilda från hemmet, vissa efter att de redan blivit 

varnade. Det jag finner är att barnen ofta får en allvarlig men kärleksfull varning eller 

förmaning av ordföranden och ledamöterna i nämnden; 
 

                                                 
100 Av dessa nio barn inackorderades gossen Johan hos sina morföräldrar.  
101 Bvn prot § 3, 1914-08-02, Bvn A1 nr 1, NySa. 
102 Swärd, 1993, s. 45. 
103 Med vanartsbeteenden syftar jag främst på det som framkommer i protokollen och dess hänvisningar till 
polisrapporter. Det barnen gjort sig skyldiga till enligt handlingarna är främst snatterier och stölder.  
104 Bvn prot. § 3, 1915-07-01, Bvn A1 nr 1, NySa. 
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Gossarna erhölls av ordf. en både allvarlig och kärleksfull varning, varvid de 

tillhöllos att akta sig för dåliga sällskap och att söka hjälpa varandra att bliva 

sanna, ärliga och dygdiga gossar, som kunde bliva sina föräldrar till nytta och 

glädje. Fäderna ålades att visligt och kärleksfullt tilldela de skyldiga aga, så vida 

de ej förut för dessa sina snatteriförseelser fått mottaga sådan.105

 

Det verkar inte heller som att barnen agas i onödan, utan bara en gång för de förseelser de 

begått. Jag tycker mig dock se olika grader av aga. Jag har i protokollen stött på både 

begreppen kärleksfull aga och allvarlig kroppslig aga. 

 
I citatet ovan, som beskriver de åtgärder barnavårdsnämnden fattade angående pojken Nils, 

visas tydligt nämndens makt över såväl barnen som dess föräldrar. Barnavårdsnämnden 

bestämmer i detta fall till och med pojkens kvällstider, något som tyder på att nämnden ansåg 

sig kunna lägga sig i hur föräldrarna uppfostrade sina barn. Enligt Maria Sundkvists studie om 

Norrköping var det främsta verktyget för barnavårdsnämndens ingripanden ”olika former av 

rumslig kontroll; övervakning i hemmet eller avskiljning och placering i fosterhem eller på 

anstalt.”106 Här skiljer sig våra studier åt. I Nyköping var varningar vanligare som 

disciplineringsåtgärder än det Sundkvist kallar rumslig kontroll med övervakning i hemmet 

eller åtgärder som innebar att barnen skildes från hemmet. I Malmö, precis som i Nyköping, 

skriver Hans Swärd att barnavårdsnämndens vanligaste åtgärd för disciplinering var varning 

eller förmaning (60-70 procent).107 Maria Sundkvist gör gällande att barnavårdsnämnden i 

Norrköping tycktes utnyttja möjligheten att avskilja barn från deras hem i högre grad än vad 

lagstiftarnas intentioner bör ha varit. Av de barn som ingår i Sundkvists undersökning skiljdes 

51 procent från hemmet. Av dessa hamnade tio procent i skyddshem.108 Enligt min 

undersökning skiljdes 17 av 40 barn (43 procent) från sina hem varav sju stycken dömdes till 

vistelse i skyddshem. Detta betyder att i Nyköping var det en större procentandel av dem som 

skiljdes från hemmet än i Norrköping, som dömdes till vistelse i skyddshem. Detta resonerar 

jag kring nedan. Swärd skriver om särskiljningen av barn och jämför Foucaults tankar om 

vansinne med vanart. Vansinnet har genom historien upptäckts och betecknats som ett 

problem av olika experter, och speciella institutioner har inrättats för att behandla de 

vansinniga. Det är i detta perspektiv Swärd ser barnavårdsnämndens arbete, med både 

                                                 
105 Bvn prot. § 2, 1916-11-08, Bvn A1 nr 1, NySa. 
106 Sundkvist, 1994, s. 26. 
107 Swärd, 1993, s. 85. 
108 Sundkvist, 1994, s. 172-173 och 183. 
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inlåsning och makt- och övervakningstekniker som disciplineringsåtgärder för kontroll. På 

samma sätt kan jag i mitt arbete tillämpa Foucaults teori.  

 

Nedan följer en redogörelse för särskiljning och utackordering till uppfostringsanstalten Hall. 

Anledningen till att jag har valt att gå in djupare på utackorderingarna till Hall är för att jag 

får intrycket att detta var den ’värsta’ åtgärden. Jag anser också efter att ha tolkat protokollen 

att barnavårdsnämnden i Nyköping försökte undvika att placera pojkar där. 

Barnavårdsnämnden i Nyköping önskade 1914 ett skyddshem för vanartade pojkar i staden.109 

Något som jag bara kan spekulera i är att om detta skyddshem funnits kanske 

utackorderingarna sett annorlunda ut. Kanske hade då fler pojkar dömts till vistelse i 

skyddshem, kanske hade ingen placerats på Hall? Sju av de barn, två flickor (tidigare skildras 

flickan Teklas utackordering till Diakonissanstalten vid Sjötorp) och fem pojkar, som 

utackorderades under min tioåriga undersökningsperiod dömdes till vistelse i skyddshem. Det 

enda skyddshemmet som anges i protokollen för pojkarnas vidkommande är Hall. Någon 

anledning till att inget annat skyddshem diskuteras har jag inte funnit. Kanske beror det på att 

nämnden ansåg att Hall var det enda hem som skulle komma tillrätta med pojkarna eller helt 

enkelt därför att Hall låg närmast Nyköping. Intrycket jag fått att nämnden ändå undvek att 

placera pojkar där redogör jag för nedan. 

 

När jag analyserat materialet har jag kommit fram till att utackordering till 

uppfostringsanstalten och åkerbrukskolonien Hall verkar vara den ’hårdaste’ 

disciplineringsåtgärden. Hans Swärd menar att Hall skilde sig från övriga skyddshem genom 

militära inslag i undervisningen, och han säger också att det var mer avancerade pojkar, 

förbrytare, som hamnade där.110 Erik Gustaf, vars föräldrar är de enda jag stött på som 

motsätter sig nämndens beslut, var en av de pojkar som jag mött i materialet som döms till 

uppfostran på Hall. Redan 1906 förekommer Sven Emil i skolrådets protokoll. Han har enligt 

protokollet gjort sig skyldig till ”synnerligen svåra förseelser” och för dessa erhållit en 

varning.111 Förseelserna visar sig vara tjuvnadsbrott och pojken utackorderas så småningom 

till Hall 1907.112 Senare i analysen kommer vi att möta David. Han är också en av de pojkar 

som nämnden beslutade utackordera till Hall. Efter vad jag har stött på i materialet kommer 

David, precis som Erik Gustaf, heller aldrig till uppfostringsanstalten, utan han fick istället bli 
                                                 
109 Bvn prot. § 5, 1914-10-30, Bvn A1 nr 1, NySa. 
110 Swärd, 1993, s. 86. 
111 Skr prot. § 10 1906-05-14, SkolA A1 nr 2, NySa. 
112 Skr prot. § 10, 1906-05-14, SkolA A1 nr 2, NySa. 
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kvar på stadens fattigvårdsinrättning.113 År 1916 döms trettonåriga Gustaf Adolf till 

villkorligt intagande på Hall. Han har enligt protokollet redan år 1912 varit föremål för 

nämndens behandling. Gustaf Adolf hade gjort sig skyldig till snatterier och, enligt min 

tolkning, även pallat äpplen. I de handlingar jag tagit del av har jag inte funnit svar på om 

pojken utackorderades eller inte. I november 1916 beslutar barnavårdsnämnden att söka 

inträde för pojken Sten vid åkerbrukskolonien Hall. I väntan på att plats kunde ges på 

anstalten skulle han utackorderas i ”lämpligt hem på landet”.114 Tolvårige Sten hade enligt 

protokollet stulit pengar vid olika tillfällen och planerat en resa till Stockholm. Pengarna hade 

använts till biografföreställningar, inträde till Folkets park, karameller och andra godsaker. 

Enligt barnavårdsnämndens längd över barn som föll under vanartslagen intogs Sten på Hall 2 

december 1916.115 Enligt protokoll skrivet av sekreterare Hellström i maj 1915 hade den 

femtonårige pojken Einar gjort sig skyldig till stöld av pengar och värdehandlingar. I utdraget 

framkommer barnavårdsnämndens beslut angående pojken: 
 

Sedan såväl gossen som hans föräldrar fått avträda, tog Nämnden detta sorgliga 

barnavårdsfall i närmare övervägande. Med den kännedom Nämnden hade erhållit 

om hans anmärkningsfria skoltid och det jämförelsevis goda uppförande, han 

ådagalagt under sin konfirmationstid samt hans goda föräldrahem, fruktade 

Nämnden att hans överlämnande till uppfostringsanstalten Hall, där han komma 

att sammanföras med hårda och trotsiga kamrater, icke skulle göra honom till en 

bättre människa eller lända honom till upprättelse. I stället prövade Nämnden 

skäligt besluta: att söka inträde för honom vid skeppsgossekåren i Karlskrona eller 

att, om detta ej lyckades, skilja honom från hemmet för att få honom bort från 

Nyköping och på föräldrarnas bekostnad utackordera honom i ett lämpligt hem 

annorstädes samt att omedelbart tilldela honom en allvarlig kroppslig aga, som 

ordf. åtog sig att verkställa i närvaro av komminister Erlandsson.116  

 

I utdraget visas hur barnavårdsnämnden resonerade ifråga om beslutsfattande. I detta fall 

spelar pojkens tidigare uppförande i skolan och under konfirmationstiden in. Likaså 

påverkade familjeförhållandena nämnden i detta fall. Jag har tolkat det som att 

barnavårdsnämnden inte hade någon mall att följa i dessa fall utan mycket berodde på 

omständigheterna kring barnet och att varje barn behandlades individuellt.  

 
                                                 
113 Bvn prot. 1915-07-01, Bvn A1 nr 1, NySa. 
114 Bvn prot. 1916-11-08, Bvn A1 nr 1, NySa. 
115 Längd öfver barn, tillhörande Nyköpings stad, beträffande hvilka beslut fattats enl. Lagen ang. uppfostran åt 
vanartade och i sedligt afseende försummade barn. Bvn A1 nr 1, NySa. 
116 Bvn prot. § 2, 1915-05-18, Bvn A1 nr 1, NySa. 
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I protokollen påträffar jag endast sex fall, det vill säga förhållandevis få fall, av sedlig 

försummelse eller vanvård. Det förekommer dock förmaningar till barnens föräldrar att sköta 

sina uppfostringsplikter bättre även då barnen inte ansågs vara sedligt försummade. I 

barnavårdsnämndens protokoll från den 8 november 1916 står det att läsa om sju pojkar 

mellan nio och elva år gamla. Dessa pojkar har enligt polisrapport gjort sig skyldiga till 

diverse småstölder och skadegörelse. Ordföranden riktar fädernas uppmärksamhet på 

”nödvändigheten av bättre tillsyn över barnen i sina resp. hem och i övrigt lagt dem på hjärtat 

deras uppfostringsplikter…”117 Ett exempel på sedlig försummelse är då barnavårdsnämnden 

1914 beslutar att skilja sju månader gamla Linnéa från hemmet och utackordera henne genom 

fattigvårdstyrelsens försorg. Flickans far lever enligt protokollet ett supigt och våldsamt liv 

och kan inte behålla något jobb utan har bytt arbetsplats nio gånger på två år. Modern önskar 

att dottern på något sätt genom samhällets försorg ska få ”huld och skydd”.118 Ett annat 

exempel är de tre syskonen Alf, Hilma och John Edward, elva, tio respektive åtta år gamla. 

Deras moder ansågs ha försummat sina uppfostringsplikter grovt och barnen utackorderas till 

tre olika hem på landsbygden. I det här fallet kommer det till barnavårdsnämnden en anmälan 

från fattigvårdsstyrelsens ordförande, som vid den här tidpunkten var A. W Hellström, om 

sedlig försummelse från moderns sida. Fadern till de tre syskonen arbetade som 

kakelugnsarbetare i Gävle och hade enligt protokollet övergett hustrun på grund av hennes 

osedliga liv. Modern tycks bland annat ha mottagit nattliga besök av män och på grund av sitt 

arbete ibland kommit hem sent om kvällarna.119 Vid något tillfälle hade hon enligt protokollet 

också rest till Oxelösund och inte kommit tillbaka till barnen förrän efter ett dygn. En gång 

hade yngste sonen påträffats vid midnatt sovande under en buske då han inte vågade ligga 

ensam i stugan. På grund av sin låga arbetsförtjänst hade mamman också, enligt protokollet, 

bett barnen samla in järnskrot till försäljning. Hon tilldelades av ordföranden en allvarlig 

förmaning för försummande av sina tre barn. Hon gav också sitt bifall till att barnen 

utackorderades till lämpliga hem på landet.120     

 

Barnavårdsnämnden hade olika former av disciplineringsåtgärder till sin hjälp för att, som 

lagen uttrycker det, bereda ändamålsenlig uppfostran åt de barn som ansågs vanartiga eller 

moraliskt försummade. Vilka var då de barn som ådrog sig nämndens intresse, och varför 

åtdrog de sig detta intresse? Nedan följer en kvantitativ redogörelse för vilka barn som i 
                                                 
117 Bvn prot. § 2, 1916-11-08, Bvn A1 nr 1, NySa. 
118 Bvn prot. 1914-08-04, Bvn A1 nr 1, NySa. 
119 Jag har inte påträffat någon uppgift om vad modern arbetade med. 
120 Bvn prot. § § 1 & 2, 1915-07-01, Bvn A1 nr 1, NySa. 
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Nyköping ansågs vanartiga eller sedligt försummade och därför anmäldes till 

barnavårdsnämnden.  

 

 

Vilka var de till barnavårdsnämnden anmälda barnen? 
Min förhoppning hade varit att finna material skrivet av barnen själva eller deras föräldrar. 

Historikern Gena Weiner har i sin avhandling De räddade barnen delvis använt sig av brev 

skrivna till och från barn placerade i fosterhem, något som jag tyvärr inte funnit inför 

skrivandet av min studie. Sådana källor hade varit intressanta för att få en inblick i familjernas 

liv. Då jag inte funnit något sådant material framkommer endast myndigheternas sida av 

saken. Detta gör att jag kanske går miste om information, men är något som jag inte kan 

påverka. Jag har fått tolka det som är skrivet av barnavårdsnämnden vilket gör att barnen för 

mig endast existerar som namn. Att ’lära känna’ barnen och deras familjer hade varit 

intressant, medan de nu blir mer eller mindre anonyma.  

 

Då jag inte hittat någonting skrivet av barnen själva eller deras föräldrar har jag valt att göra 

en kvantitativ analys av vad barnavårdsprotokollen har gett mig om dessa familjer. Min 

undersökning avser åren 1907 till 1916. Under denna period omnämns 40 barn i 

barnavårdsnämndens protokoll. Av dessa var endast fem av dem flickor och återstoden 

pojkar. Alla barn utom två kan sägas tillhöra arbetarbefolkningen, med fäder som arbetade 

som till exempel målare, järnarbetare, maskinist, snickare och vaktmästare.121 Åldern på 

barnen varierar från 7 månader upp till 17 år.122 Det vanligast förekommande är pojkar i 

trettonårsåldern. Detta överensstämmer med vad Maria Sundkvist framlägger i sin 

avhandling. Enligt henne var det i Norrköping framförallt skolbarn som anmäldes till 

barnavårdsnämnden och den största gruppen var, precis som i min undersökning, trettonåriga 

pojkar.123

 

 

 

 

                                                 
121 De andra två fäderna var järnvägspolis respektive folkskollärare (!).  
122 Då jag skriver ut barnens ålder utgår jag endast från det år som föreligger och jämför med det år de är födda. 
Detta gör att barnet ifråga kanske inte ännu fyllt t ex tretton utan bara är tolv då barnet förekommer i protokoll 
eller annan handling. 
123 Sundkvist, 1994, s. 136. 
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Tabell 2. De anmälda barnens ålder och kön. 

 
Ålder Antal flickor Antal pojkar Totalt antal 
0-1 år 1  1 
2-3 år    
4-5 år    
6-7 år    
8-9 år 1 3 4 
10-11 år 2 10 12 
12-13 år  16 16 
14-15 år  5 5 
16-17 år 1 1 2 
Summa 5 35 40 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Källa: Barnavårdsnämndens protokoll 1907-1916. 

 

Det är intressant att de flesta av barnen, alla utom en, hade uppnått skolålder då de anmäldes 

till barnavårdsnämnden. Om detta har med skolans och lärarnas inflytande att göra eller beror 

på något annat vet jag inte. Då det var polisen som stod för flest anmälningar till nämnden 

kanske inte yngre barns bus och rackartyg polisanmäldes? En del av barnen hade sannolikt 

redan slutat skolan då de ådrog sig nämndens intresse. Ett exempel på äldre barn är 

femtonårige Einar som nämns ovan (sidan 31). Trots att Einar slutat skolan spelar hans 

tidigare uppförande under skol- och konfirmationstiden stor roll i barnavårdsnämndens 

beslutsfattande kring honom.124

 

Då tidigare forskning framhåller att barndomsidealet tycktes vara att barnen skulle leva med 

en vårdande mor och en arbetande och försörjande far kan en bild av de anmälda barnens 

familjeförhållanden vara intressant. Dessa familjeförhållanden redovisas i tabell 3 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
124 Bvn prot. § 2, 1915-05-18, Bvn A1 nr 1, NySa. 
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Tabell 3. De anmälda barnens familjeförhållanden.  

 
Föräldrar 

 
Antal barn 

 
Procent

 
Far och mor 

 
29 

 
72,5 

 
Endast far 

 
3 

 
7,5 

 
Endast mor 

 
8 

 
20 

 
Summa 

 
40 

 
100 

Källa: Barnavårdsnämndens protokoll 1907-1916. 

 

De flesta av de 40 barnen, närmare bestämt 29 stycken (72,5 procent), av dem som anmälts 

till barnavårdsnämnden under tiden för min undersökning levde med båda sina föräldrar och 

ingen av dem var helt föräldralös.125 Enligt Maria Sundkvist hade endast 47 procent av de 504 

barn hon undersökt i Norrköping både far och mor då de anmäldes till barnavårdsnämnden. 22 

procent levde med en ensamstående mor och åtta procent med ensamstående far.126 Här syns 

en tydlig skillnad mellan de undersökta barnens hemförhållanden i respektive stad. Sundkvists 

siffror stämmer bra överens med hur familjesituationen såg ut för de till barnavårdsnämnden 

(værgerådet) anmälda barnen i Danmark. Den danska historikern Anne Løkke skriver att 40 

procent, av de anmälda barnen i Danmark hon undersökt kring sekelskiftet 1900, levde med 

gifta föräldrar. 31 procent levde tillsammans med en ensamstående mor och sju procent med 

en ensam far.127 I Swärds undersökning från Malmö har jag inte funnit några uppgifter 

angående de anmälda barnens familjeförhållanden. Varför familjesituationen i Nyköping 

skiljer sig från andra städer vet jag inte. Idealet tycktes vara att barn skulle växa upp med två 

föräldrar, ändå är det denna familjesammansättning som är högst representerad vid antalet 

anmälda barn i Nyköping. Det skulle förefalla mer logiskt att barn till ensamstående, vilka 

omöjligt kunde leva upp till idealet, anmäldes oftare till nämnden än barn med gifta föräldrar. 
 
Nedan följer en analys av vem som anmälde barnen till barnavårdsnämnden och varför barnen 

anmäldes. 

 

                                                 
125 I gruppen ensam mor har jag räknat med de tre syskonen vars far levde men hade lämnat sin fru och jobbade i 
Gävle. 
126 Sundkvist, 1994, s. 98. 
127 Anne Løkke, ”De vildfarende børn. Dansk børneforsorg mellem filantropi og stat omkring år 1900.” i Kajsa 
Ohrlander (red), Barnhus. Om räddningsanstalter, barnhem, idiotanstalter uppfostringsanstalter i Norden från 
1700-talet till våra dagar, Stockholm, 1991, s. 169.   
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Anmälan av barnen 
 

Barnavårdsnämndens ledamöter och kretsombud böra hafva uppmärksamhet derå, 

att barn ej må blifva försummade i sedligt afseende eller vanartas, samt, som 

sådant förekommer, derom göra anmälan hos nämnden. Sådan anmälan må ock 

göras af någon statens eller kommunal myndighet eller ock af embets- eller 

tjensteman, hvilken i denna sin egenskap erhållit kännedom om förhållanden, som 

föranleda till anmälan.128

 

Som utdraget visar fanns det olika grupper som kunde anmäla ett barn till 

barnavårdsnämnden, det vill säga vem som helst hade inte samma rättighet att anmäla. De 

som hade rätt att anmäla var barnavårdsnämndens ledamöter, kommunal eller statlig 

myndighet och ämbets- eller tjänsteman (i denna sista grupp förekommer polisen flitigt). Det 

jag stött på är att även familjen anmäler sitt barn. Kanske räknas inte detta som en anmälan 

utan möjligen bara en redogörelse för hur barnet anses vanartat. Istället är det i de fallen 

ordföranden, som föräldern talat med, som anmäler till nämnden. Jag har i tabellen nedan valt 

att ta med familjen som en egen grupp anmälare. 

 

Tabell 4. Anmälningar till barnavårdsnämnden i Nyköping 1907-1916. 

Anmälare Polisämbetet Fattigvårdsstyrelsen Okänd Familjen
Antal 27 6 4 3 

Källa: Barnavårdsnämndes protokoll 1907-1916. 

 

I lagen från 1902 står det att om behov fanns skulle barnavårdsnämnden indela sitt distrikt i 

kretsar. I dessa kretsar skulle finnas ett kretsombud som utsågs bland barnavårdsnämndens 

ledamöter eller någon annan man eller kvinna som ansågs lämplig.129 I Nyköpings 

barnavårdsnämnds andra protokoll från 1907 togs beslutet ”att det till man hunnit samla 

tillräcklig erfarenhet i arbetet, skulle få anstå med distriktets indelning i kretsar.”130 Jag har 

inte funnit något i det material jag tagit del av som tyder på att Nyköping någon gång delades 

in i kretsar. Som citatet ovan visar så var det barnavårdsnämndens egna ledamöter och 

kretsombuden som först och främst skulle anmäla tecken på vanart eller sedlig försummelse 

till nämnden. Enligt Swärd och Sundkvist var Malmö respektive Norrköping indelade i 

                                                 
128 SFS 1902:67, § 5. 
129 SFS 1902:67, § 3. 
130 Bvn prot. § 5, 1907-10-24, Bvn A1 nr 1, NySa. 
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kretsar. Jag kan bara anta att i Nyköping behövde inte distriktet delas in då det inte var så stort 

och antalet anmälningar var få. Under min undersökta tioårsperiod anmäldes endast 40 barn 

till barnavårdsnämnden i Nyköping. Detta ger ett snitt på fyra barn per år. Enligt Sundkvist 

anmäldes 504 barn i Norrköping under åren 1903-1925,131 detta ger ett snitt på 24 barn per år. 

I Malmö anmäldes enligt Swärd 907 barn under åren 1903-1911, vilket ger oss ett snitt på 

hela 101 barn per år.132 Självklart måste jag här ta med i beräkningen att Norrköping och 

Malmö var större städer än Nyköping. Malmö hade drygt 83 000 invånare 1910133 och 

Norrköping hade ungefär 46 000 invånare 1914134 att jämföra med Nyköpings 10 000 under 

samma period. Med andra ord var Norrköping ungefär fem gånger så stort som Nyköping och 

Malmö åtta gånger så stort. Detta gör att snittet anmälda barn per invånare var lägre i 

Nyköping än i de andra städerna. Vad detta beror på kan jag bara spekulera i. Kanske var 

barnavårdsnämnden mindre nitisk i Nyköping jämfört med i de andra städerna? Kanske hade 

Nyköping färre fattiga som behövde ’kontrolleras’? Eller kanske ligger förklaringen i att 

Nyköping, som var en mindre stad, hade färre frestelser för de unga. 

 

Under perioden för min undersökning, år 1907-1916, är det i de flesta fall (27 stycken), 

skrivelser från stadsfiskalämbetet och polisrapporter som gör att barnavårdsnämnden i 

Nyköping sammanträder. Snatterier tycks vara den vanligaste förseelsen som förekommer i 

polisrapporterna. I sex av de 40 fallen är det fattigvårdstyrelsen som gör anmälan till nämnden 

och i tre fall någon i barnens familj. I fyra fall framkommer det inte i dokumenten vem som 

anmäler barnen till nämnden. Enligt Sundkvist var även i Norrköping polisen den vanligaste 

anmälaren, näst vanligast var de som var aktiva i skolrådet, barnavårdsnämnden eller 

lärare.135 Swärd skriver att i Malmö kom anmälningarna främst från polisen, skolan och 

kretsombuden.136 Här syns en tydlig skillnad mellan våra respektive undersökningar. Det som 

emellertid är likartat är att det var polisämbetet som stod för flest anmälningar. 

 

Det som framförallt fångat mitt intresse är de tre gossar vars föräldrar gjort en anmälan till 

barnavårdsnämnden. Alla tre pojkarna har endast en förälder i livet, detta kanske kan vara en 

orsak till att föräldrarna inte anser sig ha någon makt över sina respektive söner? Eller kanske 

valde föräldern att helt enkelt nyttja systemet? Den första av dessa gossar är Ivan. Han anmäls 
                                                 
131 Sundkvist, 1994, s. 74. 
132 Swärd, 1993, s. 68. 
133 Swärd, 1993, s. 43. 
134 Plymoth, 2002, s. 63. 
135 Sundkvist, 1994, s. 111. 
136 Swärd, 1993, s. 69. 
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till ordföranden av sin pappa, vaktmästaren vid länslasarettet. Enligt protokollet vill fadern att 

gossen ska tas från hemmet, då han inte längre har ”någon makt över honom”.137 Ivan har 

gjort sig skyldig till upprepade snatterier och grov lögnaktighet. Enligt gossens lärare, som 

också kallats till nämndens sammanträde, är pojken dessutom lat och ouppmärksam och ”har 

svårt att fatta de uppgifter, som förelågo honom i skolan”.138 Nämnden beslutar, efter att 

gossen allvarligt förmanats, att inte ge honom någon aga då han redan agats hårt i hemmet. 

Sedan, med hänvisning till faderns begäran, beslutas att Ivan ska tas från hemmet och på 

nämndens bekostnad utackorderas i lämpligt hem på landet.139  

 

I barnavårdsnämndens protokoll från den 12 november 1912 meddelar ordföranden att en 

änkeman anmält till honom att sonen Erik börjat arta sig illa. Fadern hade utryckt en önskan 

att skolstyrelsens ordförande på något sätt måste ingripa. Ordföranden hade då flera gånger 

med både allvar och kärlek försökt tala pojken tillrätta, utan eftersträvat resultat. Fadern 

inställde sig då än en gång hos ordföranden och uttryckte ledsnad över sonens tilltagande 

vanart och att han inte längre har någon makt över pojken. Alla faderns förmaningar och 

kroppsliga bestraffningar hade varit gagnlösa. I protokollet framkommer det att gossen gjort 

sig skyldig till snatterier, och att han har ljugit och försummat sin skolgång. Nämnden 

beslutar att i det snaraste utackordera pojken i ett gott hem på landet. Fadern samtycker och 

visar sig villig att betala hela kostnaden för sonen Eriks utackordering.140

 

Den tredje gossen som anmälts av någon närstående är David. David anmäls till nämnden av 

sin ensamstående moder och sin äldre gifta syster.141 Pojken har tidigare rymt från ett hem 

som mottagit honom som fosterbarn över en sommar. Han har också blivit agad av både 

ordföranden och sin lärare för sina många förseelser. Bland dessa förseelser nämns stölder 

från familjemedlemmar, skolk och att pojken är lat, trotsig och nöjeslysten. 
 

På ordf: s tillfrågan förklarade modern med bestämdhet, att hon trodde, att intet 

enskilt hem kunde komma till rätta med gossen och att hon vore villig medgiva, 

att gossen finge intagas på ett skyddshem för vanartiga barn. Dels med hänsyn till 

gossens många vanarter, hans snatteribegär, hårdhet, obändighet i lynnet och hans 

                                                 
137 Bvn prot. § 2, 1910-01-13, Bvn A1 nr 1, NySa. 
138 Bvn prot. § 2, 1910-01-13, Bvn A1 nr 1, NySa. 
139 Bvn prot. 1910-01-13, Bvn A1 nr 1, NySa. 
140 Bvn prot. § § § 1, 3 & 4, 1912-11-12, Bvn A1 nr 1, NySa. 
141 Att det är modern och systern som anmäler gossen framkommer i barnavårdnämndens ”Längd öfver barn, 
tillhörande Nyköpings stad, beträffande hvilka beslut fattats enl. Lagen ang. uppfostran åt vanartade och i sedligt 
afseende försummade barn”. Bvn A1 nr 1, NySa. Det framkommer inte i protokollet. 
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lögnaktighet, dels emedan även Nämnden för sin del var övertygad om 

svårigheten för att inte säga omöjligheten att få honom inackorderad i ett enskilt 

lämpligt hem, där man kunde hoppas på hans återupprättelse, beslöts enhälligt att 

söka få in honom på åkerbrukskolonien Hall snarast möjligt…142

 

Modern samtycker till att beslutets fastställs och därefter får David en allvarlig varning av 

ordföranden. Han får också be sin mor om förlåtelse då hon på grund av honom blivit uppsagd 

från sin lägenhet.143 David kommer emellertid aldrig till Hall. 1 juli 1915 står att läsa att 

pojken vistas på stadens fattigvårdsinrättning, Hemgården, i väntan på förflyttning till 

uppfostringsanstalten Hall. Nämnden beslutade enhälligt att låta pojken vara kvar på 

Hemgården tillsvidare då han artat sig väl.144  

 

I fallet med David ovan visas tydligt att barnavårdsnämnden hade makt att besluta om 

utackordering men också att de kunde ändra ett taget beslut. Dessutom verkar det som att de 

ville undvika utackorderingar till Hall. Nedan följer en summering där jag försöker klarlägga 

barnavårdsnämndens makt i Nyköping och hur de använde sig av den för att kontrollera dem 

som ansågs avvikande.  

 

 

Sammanfattning av barnavårdsnämnden ur ett makt- och kontrollperspektiv 
I och med 1902 års lag fick myndigheterna större inflytande att påverka barns uppväxt. I de 

protokoll jag tagit del av synliggörs detta inflytande. Barnavårdsnämnden hade lagen på sin 

sida och därför rätt att kontrollera och disciplinera barn och ungdomar som föll under 

vanartslagen. Barnavårdsnämnden hade i och med detta stor makt över barnen och deras 

föräldrar. Det intryck jag fått vid analyserandet av barnavårdsnämndens protokoll är att 

nämnden innehade stor makt men ändå känns ’snällare’ jämfört med de studier jag läst som 

behandlar vanartslagen i Norrköping och Malmö. Detta främst för att färre barn anmäls och 

att de vidtagna åtgärderna förefaller lindrigare. I Nyköping var till exempel varningar 

vanligast förekommande medan Sundkvist skriver att barnavårdsnämnden i Norrköping 

utnyttjade möjligheten att skilja barn från deras hem i högre grad. Att barnavårdsnämnden i 

Nyköping skulle vara blidare är förstås en tolkningsfråga och jag har som bekant endast funnit 

material skrivet av nämnden själva.  
                                                 
142 Bvn prot. § 3, 1915-03-10, Bvn A1 nr 1, NySa. 
143 Bvn prot. 1915-03-10, Bvn A1 nr 1, NySa. 
144 Bvn prot. 1915-07-01, Bvn A1 nr 1, NySa. 
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Barnavårdsnämnden hade i och med vanartslagen möjlighet att utnyttja olika åtgärder för 

disciplinering och uppfostran av barn och ungdomar. Som jag förklarar tidigare i arbetet 

innebar dessa disciplineringsåtgärder att nämnden kunde påverka ett barns familjesituation 

och barndom. Den strängaste åtgärden förefaller för mig vara särskiljandet av barn. Av de 40 

barn som förekommer i min undersökning skildes 17 från sina hem. Av dessa levde sju 

stycken tillsammans med båda sina föräldrar. Tre hade en ensamstående far och sju stycken 

en ensam mor. Det vill säga mer än hälften av de barn som skildes från hemmet levde med 

endast en förälder. Normen och idealet tycktes vara, som Sandin uttrycker det, att barnen 

skulle leva med ”en försörjande far och en vårdande mor”.145 De ensamstående föräldrarna 

kunde omöjligt leva upp till detta ideal. Om detta, att fler av de utackorderade barnen levde 

med ensamstående föräldrar, har något samband med nämndens beslut kan jag bara spekulera 

om. Huruvida de gifta föräldrar som fick sina barn utackorderade levde upp till den av 

barnavårdsnämnden ställda normen är också något att fundera över. I över 70 procent av 

fallen levde de anmälda barnen med båda sina föräldrar. Detta kan då tolkas som att det som 

definierades som norm och ideal var den kontext där vanarten hade sitt starkaste fäste. 

 

 

Motmakt 
Jag har bara stött på ett fall där föräldrarna motsatte sig nämndens beslut angående deras son. 

I alla andra fall tolkar jag det som att föräldrarna instämmer i nämndens beslut. Här kan jag 

bara utgå utifrån det som jag funnit skrivet i protokollen. Vad föräldrarna egentligen tyckte 

och tänkte kan jag inte förvissa mig om. Hade de överhuvudtaget hade något annat val än att 

instämma i nämndens beslut? Detta enda fall då jag tydligt märker att föräldrarna skyddar och 

urskuldar sitt barn är ärendet med Erik Gustaf som är det barn jag stöter på flest gånger i 

protokollen. De flesta barn finns omnämnda en eller kanske två gånger, men Erik Gustaf 

förekommer vid sex olika tillfällen. Det börjar med att det till barnavårdsnämnden inkommit 

en rapport från stadsfiskalen i Nyköping. Rapporten gäller fyra minderåriga skolpojkar 

anklagade för stöld och snatterier. Erik Gustaf är en av dessa trettonåriga pojkar. Samtliga 

erkänner sig skyldiga och har fått tillsägelser och aga i respektive hem. Pojkarna får också av 

ordföranden en allvarlig varning och avgångsbetyget C i uppförande.146 Barnavårdsnämnden, 

                                                 
145 Sandin, 2003, s. 229. 
146 Bvn prot. § 3, 1914-08-02, Bvn A1 nr 1, NySa. 

 40



 

som ett redskap för skolan att kontrollera och normalisera, visar sig tydligt i detta fall då 

nämnden hade möjlighet att påverka pojkarnas avgångsbetyg.  

 

Bara två månader efter den ovan nämnda rapporten från stadsfiskalen har nämnden fått ännu 

en polisrapport rörande Erik Gustaf och en jämnårig pojke. Erik Gustaf har återigen gjort sig 

skyldig till snatterier. Den andre gossen, Emil, skyller sina handlingar på Erik Gustaf. Erik 

Gustafs lärare fick nu redogöra för hans uppförande. Här framkommer det att pojken hotat 

andra med stryk och blivit känd under namnet ”Tjuv-Erik”.147 Pojken erkänner enligt 

protokollet utan synbar ånger. Nämnden fattade beslut att ”skilja honom från hemmet och att 

för vård och uppfostran söka få in honom på ett skyddshem för gossar”.148 

Barnavårdsnämnden utrycker, i och med beslutet om Erik Gustafs placering i skyddshem, en 

stark önskan om att få ett skyddshem avsett för vanartade och sedligt försummade gossar 

placerat i Nyköping.149 I nästa protokoll från den 18 november 1914 framkommer det att 

föräldrarna inte kunnat lämna bifall till nämndens beslut att placera pojken på skyddshem. 

Föräldrarna har istället själva utackorderat sonen till en lantbrukare som gjort ett gott intryck 

på dem. Efter överläggning låter nämnden beslutets verkställande tillsvidare bero. Pojken får 

stanna hos lantbrukaren och nämnden väntar med att verkställa beslutet i avvaktan på 

resultatet av pojkens vistelse på landet. Nämnden gav också i uppdrag åt pastorn i pojkens nya 

socken att hålla ett öga på honom.150

 

Den 10 mars 1915: Erik Gustaf har lämnat fosterhemmet och utan att redogöra med nämnden 

kommit hem till föräldrarna. De har låtit pojken ta hyra på en ångare och gå till sjöss. 

Barnavårdsnämnden överlägger och beslutar att underställa ärendet till Konungens 

Befallningshavandes prövning. Dessutom beslutas att ordföranden ska ta kontakt med 

åkerbrukskolonien Hall för att se om där kunde beredas plats åt gossen.151

 

I maj 1915 står att läsa att föräldrarna till Erik Gustaf förolämpat barnavårdsnämnden inför 

Konungens Befallningshavare i Södermanlands län. Nämnden lämnar då in ännu en skrivelse: 
 

Med anledning av till Barnavårdsnämndens i Nyköping yttrande remitterade 

barnavårdsfall rörande gossen Erik Gustaf […], får nämnden, till vad den förut i 

                                                 
147 Bvn prot. § 5, 1914-10-30, Bvn A1 nr 1, NySa. 
148 Bvn prot. § 5, 1914-10-30, Bvn A1 nr 1, NySa. 
149 Bvn prot. § 5, 1914-10-30, Bvn A1 nr 1, NySa. 
150 Bvn prot. § § 2 & 3, 1914-11-18, Bvn A1 nr 1, NySa. 
151 Bvn prot. § 2, 1915-03-10, Bvn A1 nr 1, NySa. 
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saken andragit, lägga följande: Föräldrarna till sagde gosse hava velat göra troligt, 

dels att deras son blivit tvingad av sin lärare till bekännande av förseelse, som han 

icke begått, dels att före detta tillfälle gossen ifråga icke givit någon anledning till 

anmärkning, dels att hans kamrater i tid och otid med orätt beskyllt honom […] 

för tjuvnadsförseelser, dels ock att dem anförda oskyldiga bestraffningen skulle 

vara förklarlig grund till gossens möjliga mindre goda uppförande därefter.152

 

Vidare i skrivelsen står att läsa att pojken enligt en av hans tidigare lärare, tvärtemot vad 

föräldrarna påstått, visat trots och olydnad och fått uppförandebetyget ”mindre gott”.153 

Ordföranden påpekar också att han som mångårig ordförande i Folkskolestyrelsen kan intyga 

att betyget ”mindre gott” används ytterst sällan. I detta fall utspelas en, vad jag erfarit, ovanlig 

maktkamp mellan å ena sidan pojkens föräldrar och å andra sidan barnavårdsnämnden. ”Den 

framställning av saken som föräldrarna velat giva för att förmildra sonens skuld, bär således 

på intet sätt sannolikhetens prägel.”154 I det sista jag hittat skrivet om Erik Gustaf står det att 

beslutet om att skilja honom från hemmet för placering på uppfostringsanstalt fastställts av 

Konungens Befallningshavare i Södermanlands län. Då detta skrevs var enligt protokollet 

Erik Gustaf anställd som skeppsgosse på sjön155 och jag vet inte om han kom till Hall någon 

gång.  

 

 

Makt – ett viktigt begrepp 
Maria Sundkvist skriver att makt är ett centralt begrepp för att förstå mötet mellan barn och 

myndighet. Sundkvist menar att makten kom till uttryck för barnavårdsnämndens rätt att 

värdera barnen och deras föräldrars handlingar och ingripa i deras liv.156 Jag har samma åsikt 

som Sundkvist vad det gäller makt som ett centralt begrepp.  

 

Jag har valt att använda mig av en Foucaultinspirerad maktteori. I och med denna ser jag 

barnet och dess föräldrar som subjekt som underordnas de som innehar kunskapen och 

därigenom makten (det vill säga barnavårdsnämnden). Barnavårdsnämnden, som skolans 

verktyg, hade rätt att kontrollera och korrigera barnens liv. Den hade också kunskapen om vad 

som ansågs normalt och vilka som avvek från normen. När jag har analyserat mitt material 

har jag stött på en hel del ord och uttryck som används för att beskriva de barn som i 
                                                 
152 Bvn prot. § 1, 1915-05-18, Bvn A1 nr 1, NySa. 
153 Bvn prot. § 1, 1915-05-18, Bvn A1 nr 1, NySa. 
154 Bvn prot. § 1, 1915-05-18, Bvn A1 nr 1, NySa. 
155 Bvn prot. § 3, 1915-07-01, Bvn A1 nr 1, NySa. 
156 Sundkvist, 1994, s. 25. 
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Nyköping tillägnat sig barnavårdsnämndens intresse. Det är framförallt barnens lärare som 

uttrycker sig och formulerar dessa ord. Förekommande i materialet är ord som trotsig, envis, 

nöjeslysten, vanartig, slö, lat, inskränkt, liderlig, lögnaktig och att barnen svor, ljög och stal. I 

materialet förekommer också uppgifter om att barnet ifråga försummat sin skolgång, skolkat, 

kommit försent till undervisning, inte läst sina läxor och att en gosse i skolan visade sig 

ouppmärksam och lat. Det vill säga, dessa elever levde inte upp till skolans krav. Historikern 

Bengt Sandin skriver att det var de vanartiga och sedligt försummade som var avvikare. Det 

vill säga de som inte kunde leva upp till skolans krav. Enligt Sandin beskrevs avvikarna som 

hårda, trotsiga, vanartiga osv.  

 

Lärarna kunde också yttra sig positivt inför nämnden; ”I betraktande av de i allmänhet goda 

vitsord ifrågavarande gossar erhållit av sina resp. lärare […] beslöt Nämnden låta det för 

denna gång bero med en allvarlig varning och lämplig kroppsaga…”157 I citatet nedan 

tillrättavisar barnavårdsnämndens ordförande sex stycken pojkar som bland annat gjort sig 

skyldiga till snatterier. Här framkommer tydligt att nämnden ansåg att de borde sköta sig 

bättre för att inte skämma ut sig och sina föräldrar och, kanske framförallt för att inte skämma 

ut skolan. 
 

… med förmaningar att hädanefter taga sig tillvara och uppföra sig bättre, så att de 

ej draga vidare skam över sig själva, över sina föräldrar och över skolan...158

 

Enligt Hans Swärd var det arbetarklassen som definierades som avvikare. Borgerskapet och 

staten ansåg enligt Swärd att det blivit svårare att upprätthålla kontrollen av dem 

(arbetarklassen).159 De barn jag stött på i barnavårdsnämndens protokoll tillhörde till allra 

största del arbetarbefolkningen (38 stycken av 40). Detta stämmer väl överens med min 

analys då de som ansågs vanartiga och sedligt försummade tillhörde kategorin arbetare, och 

därigenom kontrollerades av barnavårdsnämnden. Maria Sundkvist skriver att det skulle 

kunna tolkas som att vanart var en klassfråga då det även i Norrköping i första hand var barn 

från arbetarfamiljer som anmäldes till barnavårdsnämnden.160  

 

                                                 
157 Bvn prot. § 2, 1916-11-08, Bvn A1 nr 1, NySa. 
158 Bvn prot. § 4, 1913-04-18, Bvn A1 nr 1, NySa.  
159 Swärd, 1993, s. 15. 
160 Sundkvist, 1994, s. 100. 
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Nämnden hade kunskapen om hur barndomsidealet och hur det som var norm såg ut. De var 

också med och skapade detta ideal genom sina handlingar. Med hjälp av olika former av 

åtgärder kunde de kontrollera dem som avvek från detta ideal. Nedan görs ett försök att 

klargöra vad som ansågs vara den goda respektive dåliga barndomen enligt 

barnavårdsnämnden i Nyköping i början av 1900-talet.  

 

 

En god barndom… 
Historikern Bengt Sandin skriver att ett skoltvång för barn mellan sju och fjorton år infördes 

1882. Skoltvånget innebar enligt Sandin en helt ny barndom för barnen. Barnen i städerna 

skulle inte vistas på gatorna eller arbeta, och skolan ansågs vara alternativet till en uppväxt i 

synd.161  

 

Som jag skriver tidigare i arbetet definierades en god barndom enligt Maria Sundkvist av att 

barnen skötte sin skolgång och höll sig inne hos sin mor och sin far. Barnen skulle leka och 

lära, inte arbeta eller ha för mycket frihet. Staden med sina gator och nöjen var en farlig plats 

och landsbygden var att föredra. Som citatet på sidan 29 visar tycktes idealet enligt 

ordföranden i Nyköpings barnavårdsnämnd vara att (som pojke) ”bliva sanna, ärliga och 

dygdiga gossar, som kunde bliva sina föräldrar till nytta och glädje.”162 Och även, som visas 

ovan, sköta sin skolgång och inte skämma ut skolan.  

 

I de protokoll jag tagit del av tas ett antal beslut om utackorderingar av barn. I alla dessa fall 

(förutom de barn som blir placerade på Hall eller annat skyddshem) görs försök att hitta ett 

”gott” eller ”lämpligt” hem på landet. Som exempel beslöt barnavårdsnämnden år 1913 att 

”… på grund av de många barnen i den fattiga familjen och för att rädda gossen från 

ytterligare förvillelser, skilja gossen Bengt från hemmet och på allmän bekostnad utackordera 

honom i gott hem på landet.”163 Utackorderingen skulle ske efter vårterminens slut. Bengt 

hade enligt protokollet gjort sig skyldig till snatterier tillsammans med sin äldre bror och fyra 

andra pojkar.164 Att växa upp på landet innebar enligt nämnden, vilket överensstämmer med 

Sundkvists analys, en bättre barndom än att växa upp i staden. Detta trots att Nyköping var en 

mindre stad än till exempel Norrköping. Även i Danmark tycks idealet ha varit att växa upp 

                                                 
161 Sandin, 2003, s.225. 
162 Bvn prot, § 2, 1916-11-08, Bvn A1 nr 1, NySa. 
163 Bvn prot. § 5, 1913-04-18, Bvn A1 nr 1, NySa. 
164 Bvn prot. 1913-04-18, Bvn A1 nr 1, NySa. 
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på landet, precis som idealet i Sverige. Enligt Anne Løkke hade ”Kristelig forening” i 

Danmark som uppgift att rädda de ”kriminelle” barnen från deras föräldrar och placera dem 

för vård i goda hem på landet: 
 

… fjerne børnene fra deras forældre og hidtidige miljø og anbringe dem i pleje 

[vård] ’hos gode kristne folk på landet med hus og ko’ hvor de under den rette 

pleje skulle vokse op til lovlydige, arbejdsomme, gode borgere, der ikke ville 

kommet til at ligge samfundet til byrde.165

 

Femtonårige Einar gör sig 1915 skyldig till stöld. Barnavårdsnämnden fattar beslut om att 

placering på Hall inte skulle påverka pojken i rätt riktning utan istället gjordes försök att få 

plats för honom på en skeppsgosseskola. Einar hade enligt protokollet en anmärkningsfri 

skoltid med ett gott uppförande och ett gott föräldrahem.166 Detta tolkar jag som att 

barnavårdsnämnden anser att Einar haft en god barndom hittills, vilket Hall skulle kunna 

förstöra.  

 

Av det jag kunnat uttolka från dokumenten jag tagit del av passar det som Sandin och 

Sundkvist definierar som normen för en god barndom in på vad barnavårdsnämnden i 

Nyköping ansåg. Som Sandin utrycker det:  
 

… barnen och deras oförmåga att leva upp till samhällets krav definierades som 

ett moraliskt problem inom familjen. Mödrarna och fäderna gjordes ansvariga och 

hamnade i fokus för myndigheternas uppmärksamhet. Mot den här utvecklingen 

av en ny barndom – ett onyttigt barn, beroende av en försörjande far och en 

vårdande mor ...167

 

Det är med hänvisning till det som Sandin beskriver i citatet ovan jag kan se 

barnavårdsnämndens förmaningar till barnens föräldrar att sköta sina uppfostringsplikter 

bättre. Föräldrarna hade en stor del i barnens uppväxt, för då barnen ansågs sedligt (moraliskt) 

försummade var detta vanligtvis föräldrarnas fel. I delen ovan om vem som anmälde barnen 

till barnavårdsnämnden berättar jag om tre barn vars föräldrar gör anmälan. Alla dessa var 

ensamstående föräldrar, kanske kände de att de inte levde upp till samhällets norm med en 

försörjande far och en vårdande mor? Det var dock inte alltid föräldrarnas fel att deras barn 

                                                 
165 Løkke, 1991, s. 162. 
166 Bvn prot. 1915-05-18, Bvn A1 nr 1, NySa. 
167 Sandin, 2003, s. 229. 
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blev vanartat. I ett protokoll från år 1908 står att läsa om fyra ynglingar som ännu inte fyllt 

femton. Dessa har enligt polisrapport gjort sig skyldiga till snatterier. Ordföranden i nämnden 

har besökt pojkarnas hem:  
 

Då av ordf: s redogörelse för sina intryck från förenämnda besök tydligen 

framgick, att ynglingarna icke kunde sägas från hemmens sida i sedligt avseende 

försummade, ansåg nämnden barnavårdsstadgans § 7 mom. 1 här icke äga 

tillämpning, utan då deras tillgrepp mera syntes bero på dåliga kamraters 

inflytande…168  
 

I utdraget ser vi att föräldrarna undgår förmaning och att pojkarnas beteende istället beror på 

dåliga kamraters inflytande. Vilka dessa kamrater var vet jag inte utan kan istället förmoda att 

pojkarna påverkade varandra. 

 

Förutom att en uppväxt på landet var att föredra framför en uppväxt i staden har jag även 

funnit att nämnden rekommenderar barn att hålla sig inne om kvällarna (se exemplet med Nils 

på sidan 26). Viktigt tycktes också vara att som barn sköta sin skolgång. Som jag ser det 

kännetecknades en god barndom genom att barnet höll sig borta från allt det som ansågs vara 

”dåligt”. Nedan redogör jag för detta ”dåliga” som jag ser som motsatsen till vad 

barnavårdsnämnden ansåg vara den goda barndomen, med andra ord det som nämnden vände 

sig emot i sina normaliseringssträvanden. 

 

 

… och en sämre  
 

… med förmaningar att hädanefter taga sig tillvara och uppföra sig bättre, så att de 

ej draga vidare skam över sig själva, över sina föräldrar och över skolan, varjämte 

ordf. uttalade till dem alla ett strängt förbud mot cigarrettrökning. Föräldrarna 

lades av ordf. varmt på hjärtat: dels att så mycket som möjligt hålla sina barn 

borta från biograferna, dels – och det av särskild anledning – att aldrig aga sina 

barn i vredesmod.169  

 

Här skulle jag kanske enbart kunna göra en (lång) lista på vad som från myndighetshåll 

ansågs olämpligt: staden, biografer, Folkets park, snask och godsaker, cigaretter, försummad 

skolgång, ränna ute om kvällarna, ligga sina föräldrar till last… osv. Den främsta orsaken till 
                                                 
168 Bvn prot. § 1, 1908-03-10, Bvn A1 nr 1, NySa. 
169 Bvn prot. § 4, 1913-04-18, Bvn A1 nr 1, NySa. 
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att barnen blev anmälda av polisen till barnavårdsnämnden i Nyköping tycks dock vara olika 

former av tjuvnadsbrott. Dessa brott kunde rubriceras i protokollen som snatterier, stöld, 

tjuvnadsbrott och tillgrepp. Då barnen hade stulit pengar nämns det ofta i protokollen vad 

dessa pengar använts till. ”Penningarna hade han använt dels till biografbesök, dels till köp av 

tårtor m.m.”170 Eller som pojkarna Sten och Evert, tolv respektive tretton år gamla, enligt 

protokoll hade: ”… använt återstoden av penningarna […] till inträdesavgifter i Folkets park 

och till biografföreställningar i staden, till förtäring av kaffe med dopp vid skilda tillfällen 

samt till karameller, konfekt, choklad och bakelser.”171 Dessa båda pojkar menar enligt 

protokollet att de fått uppslag till tjuveri från bioföreställningar och genom läsning av böcker 

och tidningar.172 Om detta skriver Bengt Sandin och menar att nya kulturyttringar behövde 

motarbetas enligt borgerskapet. ”Film och så kallad smutslitteratur, som Nick Carter-

böckerna, måste bekämpas.”173  

 

Som jag skriver ovan innebar en god barndom att barn och föräldrar levde upp till det som 

från samhället ansågs vara norm. Det var de barn (och föräldrar) som ansågs avvika från 

denna norm som ådrog sig barnavårdsnämndens intresse. Det är här som maktperspektivet 

tydligt kommer in. Myndigheterna, i detta fall barnavårdsnämnden som ett skolans verktyg, 

ingrep för att kontrollera dessa avvikare. Detta med hjälp av disciplineringsåtgärder 

utformade för att, som jag ser det, normalisera och rädda barnen till en bättre barndom. Som 

Foucault skulle ha kunnat uttrycka det: utskiljandet av subjekten. 

 

 

Summering 
Jag kan efter att ha analyserat mitt material konstatera att en barnavårdsnämnd i en mindre 

stad som Nyköping kunde utöva en stor makt gentemot de barn som ådrog sig nämndens 

uppmärksamhet. Det jag finner tydligt är att skolan och dess redskap, det vill säga 

barnavårdsnämnden, hade stort inflytande i att kontrollera den arbetande delen av 

befolkningen i början av 1900-talet. Detta skedde utifrån vad som från myndighetshåll 

betraktades som norm och en god barndom. Jag anser att barnavårdsnämnden inte bara 

försökte efterleva en uppsatt norm utan också bidrog till att fastställa normer då de hade makt 

                                                 
170 Bvn prot. § 3, 1915-03-10, Bvn A1 nr 1, NySa. 
171 Bvn prot. § 4, 1916-11-08, Bvn A1 nr 1, NySa. 
172 Bvn prot. § 4, 1916-11-08, Bvn A1 nr 1, NySa. 
173 Sandin, 2003, s. 230. 
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att bestraffa de avvikande. Min analys har också lett till en ökad förståelse för hur Nyköping 

såg ut för 100 år sedan och jag anser mig ha fått mina frågor besvarade. Analysen har också 

väckt ännu fler frågor hos mig; Var nämnden i Nyköping snällare än vad som var fallet i de 

städer jag valt att göra min komparation med? Kanske hade de kunnat använda sina 

befogenheter ännu mer? Eller kanske var Nyköpings unga mindre vanartiga och sedligt 

försummade (fattiga) än i till exempel Malmö och Norrköping? 

 

De barn som ådrog sig Nyköpings barnavårdsnämnds intresse beskrivs i protokollen som 

nöjeslystna, lögnaktiga, liderliga, vanartiga, slöa, trotsiga, vanvårdade, sedligt försummade 

osv. De flesta, 27 stycken, av de 40 barn som förekommer i min undersökning blev anmälda 

till nämnden av polisen för olika typer av tjuvnadsbrott. Det var dock inte bara barnen som 

barnavårdsnämnden försökte disciplinera och kontrollera, utan även barnens föräldrar. Det var 

ofta föräldrarna som bar skuld till barnens vanart eller till att sedligt försumma sina barn. 

Föräldrarna förmanades och kunde få råd och bistånd vid uppfostran av sina barn. Nämnden 

beslutade också i något fall vilken tid på kvällen som barnet skulle komma hem. Jag tycker 

mig märka en skillnad i nämndens beslutsfattande rörande barn och får intrycket att besluten 

ofta fattades beroende inte bara på barnets uppförande i skolan utan också dess 

familjesituation. I ett exempel lever fadern enligt protokollet ett supigt och våldsamt liv och 

har svårigheter med att behålla något jobb. Modern vill i detta fall få sin dotter utackorderad 

då hon sedligt försummas i hemmet. I ett annat exempel spelar en pojkes goda 

familjeförhållande in då barnavårdsnämnden beslutar att inte sända honom till Hall.174 Det 

vill säga skötsamhet i familjen, ett tecken på normalitet, kunde påverka nämnden positivt.  

 

Vad en god barndom ur ett ovanifrånperspektiv ansågs vara anser jag mig ha kunnat besvara. 

Vad jag däremot inte vet är hur barnen och deras föräldrar upplevde att den ideala barndomen 

borde se ut. Kanske skiljde sig deras åsikter från vad barnavårdsnämnden ansåg. Kanske 

tyckte barnen att en god barndom var att äta karameller och andra godsaker och att gå på bio 

eller till Folkets park om kvällarna… 

                                                 
174 Bvn prot. 1914-08-04 och Bvn prot. § 2, 1915-05-18, Bvn A1 nr 1, NySa. 
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Slutord  
Det har varit en mycket intressant studie att göra och jag önskar att tid funnits till en längre 

undersökning. Detta för att följa barnavårdsnämndens arbete längre in på 1900-talet. Fortsatte 

anmälningarna av barn i samma takt som under den tioårsperiod jag undersökt? Kanske 

påverkade krigen under 1900-talet även en liten stad som Nyköping? Det hade också varit 

intressant att följa upp de barn jag berättat om i detta arbete. Vad hände med de vanartiga och 

sedligt försummade barnen efter deras sammanträffande med nämnden? Frågorna är många 

och därmed tyvärr omöjliga att besvara i detta arbete. 

 

Jag har i denna studie tvingats att anta ett ovanifrånperspektiv då jag endast funnit material 

skrivet av makthavare. Det hade varit intressant att få en inblick i hur barnen och dess familjer 

tyckte och tänkte. Gena Weiner har i sin avhandling De räddade barnen delvis använt sig av 

brev skrivna till och från barn placerade i fosterhem, något som jag tyvärr inte funnit inför 

skrivandet av min studie. Jag känner mig ändå nöjd med det material jag arbetat med och 

anser att det går att erhålla mycket information endast genom att läsa de protokoll jag haft 

som källor. Förutom att se hur barnavårdsnämnden i Nyköping arbetade och vilka aktörer som 

förekom har jag också lärt mig en del om min hemstad. Denna inblick i hur staden såg ut för 

100 år sedan kommer jag att kunna ha nytta av i mitt kommande yrke som lärare. Jag har 

också fått en chans att studera hur mycket som kan hända i en stad på 100 år.  

 

En alternativ studie hade kunnat vara att jämföra barnavårdsnämndens arbete i början av 

1900-talet med hur de sociala myndigheterna arbetar med att ’rädda barn’ nu på 2000-talet, 

och vilka normer som gäller idag. Detta arbete hade dock krävt mer tid, men samtidigt hade 

det varit intressant att se hur utvecklingen skett under välfärdsamhällets framväxt och fram till 

idag. Att jämföra dåtidens skola med det vi idag kallar En skola för alla: vilka ansågs avvika 

från normen för hundra år sedan och vad är norm och avvikelse idag? 

 

Det hade också kunnat vara intressant att anta ett genusperspektiv vid undersökningen. Att 

göra en jämförelse mellan flickors och pojkars ’vanarter’ och om och hur barnen beskrivs 

olika i protokollen. Eller varför var antalet anmälda flickor så lågt i jämförelse med antalet 

pojkar? Det finns kanske andra och bättre sätt som jag kunde ha genomfört min undersökning 

på. Det jag i alla fall kan konstatera är att det har varit ett roligt arbete att genomföra och jag 

önskar att studien kunnat göras större. 
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